
Lavice, skříně, kazatelna
nebo všechny čtyři sochy
evangelistů z dílny Ma-
tyáše Bernarda Brauna
a Jiřího Františka Pacáka
jsou zpět v piaristickém
chrámu Nalezení sv.
Kříže. Prostor se již po-
malu začíná zaplňovat
původním mobiliářem,
který bylo nutné zres-
taurovat. Do konce roku
by do Litomyšle měly do-
razit i všechny kompo-
nenty varhan. 
Mobiliář zrestaurován
Ohořelé lavice, sochy
i nábytek v havarijním
stavu… vše pokryté leti-
tými nánosy špíny a po-
škozené. Restaurátoři měli skutečně plné ruce
práce. „Restauroval se kompletně celý mobiliář inte-
riéru od hlavního oltáře po sochy čtyř evangelistů
v křížení, šest oltářů v bočních kaplích i oltáře
v transeptu, lavice, skříně ze zákristie, kazatelna
a varhany,“ upřesnila Veronika Cinková, která
za Národní památkový ústav provádí dohled nad
pracemi. „Restaurátoři měli hodně práce s čištěním.
Povrchová úprava byla značně poškozená, zašpi-
něná, takže proces čištění trval dlouhou dobu.
Všechny napadené předměty bylo nutné sanovat
proti dřevokaznému hmyzu a houbám, narušenou

dřevní hmotu bylo třeba zpevnit. Potom bylo nutné
provést hlavně upevňování a doplnění odpadlých
partií narušené povrchové úpravy i doplnění chybě-
jících částí dřevěných prvků a samozřejmě retuše
a závěrečné povrchové úpravy,“ vysvětlila dále pa-
mátkářka. Například takové lavice. „V kostele ho-
řelo, takže některé části byly očouzené a povrchová
úprava byla zčernalá a zašpiněná, takže se musela
udělat celá nová,“ popsal jejich stav Václav Veřtát,
restaurátor umělecko-řemeslného mobiliáře. Pokud
si ale do lavic sednete, jako byste se vrátili o století
zpět.                                                 > strana 5

Mobiliář se postupně vrací 
do piaristického kostela

Přejeme krásné 
Vánoce všem
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Od 1. ledna 2014 dochází v placení parkovného ve
zpoplatněných parkovacích zónách v centru města
ke změnám. Město si od nového systému slibuje
potřebné zvýšení obrátkovosti v parkování, které
je s narůstajícím počtem vozidel čím dál složitější.
Jeho zavedením se nabízí komfortnější a levnější
možnost krátkodobého parkování především
za účelem nákupů a vyřízení potřebných záležitostí
ve zpoplatněných zónách. Zároveň těm, kteří nový
systém využijí, odpadne povinnost zastavování
u parkovacího automatu, shánění mincí. Naprostá
většina řidičů, kteří nepoužívají Smetanovo ná-
městí a přilehlé lokality jako celodenní odstavný
parking, to bude mít jednodušší a docela jistě i la-
cinější.
Na dotazy řidičů ještě jednou uveřejňujeme popis
novinky. Všichni, kdo se rozhodnou nový systém
užívat, měli by postupovat podle tohoto přehled-
ného návodu:

1) V informačním centru města si zájemce za 300 Kč
zakoupí nalepovací tzv. „základní parkovací
známku“, která bude platit jeden kalendářní rok.
K jejímu zakoupení není třeba předkládat žádné do-
klady, koupit si ji může každý občan. Krátkodobé
parkování bude tedy stát zhruba 1 Kč za zpoplat-
něný den.                                            > strana 2

Vážení a milí Litomyšlané,
Vánoce jsou za dveřmi. Možná již vybíráte
dárky pro své blízké, začínáte péct cukroví,
v krabicích hledáte ozdoby na stromeček
nebo plánujete velký úklid. 
Jménem vedení radnice i pracovníků měst-
ského úřadu bych vám chtěl popřát, aby se
kouzlo Vánoc v tomto hektickém snažení
úplně nevytratilo. Dětem přejeme, aby si
užily adventní čas v napjatém očekávání
a Štědrý večer v radosti, a dospělým krásné
a poklidné prožití svátků vánočních. 
Do roku 2014 pak přejeme všem především
pevné zdraví, na Nový rok i pevný krok
a správné vykročení k úspěšnému rodin-
nému, osobnímu i pracovnímu životu. 
Na závěr mi dovolte připojit tip na vánoční
dárky: Svým nepřátelům odpuštění. Oponen-
tům toleranci. Příteli srdce. Zákazníkovi
službu. Všem dobročinnost. Každému dítěti
dobrý příklad. Sobě respekt. (Oren Arnold)

Za vedení radnice a pracovníky 
městského úřadu Michal Kortyš, starosta

Advent v Litomyšli zahájilo rozsvícení vánočního
stromu na Šantově náměstí v neděli 1. prosince.  

Nový systém parkování s kotoučem
a způsob jeho používání
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otevřená radnice

Z rady města

Nový systém parkování s kotoučem
a způsob jeho používání
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2) K této nalepovací známce bude automaticky vy-
dáván každému nakupujícímu bez doplatku parko-
vací kotouč - Litomyšl nechala pro tyto potřeby
vyrobit vlastní parkovací kotouče (tzv. hodiny) jako
propagační materiál. Bude ovšem samozřejmě
možné využívat i parkovacích kotoučů z jiných
měst, vydaných různými firmami, nebo univerzál-
ních.
3) Řidič – majitel vozidla si parkovací známku vylepí
na zadní nebo boční sklo vozidla. Známkou je pro-

kázáno, že řidič zaplatil poplatek za parkování. 
4) Postup při parkování ve zpoplatněných parkova-
cích zónách: řidič vozidla s nalepenou základní par-
kovací známkou zaparkuje vozidlo. Následně na
parkovacím kotouči nastaví čas příjezdu a ten umístí
viditelně ve vozidle, nejlépe na palubní desce. Tímto
způsobem má zajištěno stání vozidla na dobu 120
minut. Do této doby by se k vozidlu měl vrátit
a s vozidlem odjet. 
Dopravní komise i rada města si jsou samozřejmě vě-
domy, že může, a podle všech indicií i bude, dochá-

zet k obcházení tohoto systému a prodlužování
doby parkingu opakovaným přetáčením kotoučů.
Nečekáme však, že k tomu bude docházet masově,
zejména proto, že cena abonentního stání je pro rok
2013 nastavena na cca 16 Kč za zpoplatněný den.
Je zřejmé, že pro centrum města Litomyšle je to
cena více než přijatelná. Stejně jako nyní budou
probíhat kontroly strážníky městské policie, řadu
dotčených lokalit navíc pokrývá kamerový systém
a o pohybu řidičů a vozidel existuje přehled. 
Pro ty, kteří si ovšem výše popsaný systém krátko-
dobého nebo abonentního parkování vyhodnotí jako
nevýhodný, je samozřejmě i nadále zachována mož-
nost placení poplatků v parkovacích automatech
za nezměněné ceny – první hodina 10 Kč, každá
další 30 Kč nebo celodenní za 100 Kč.             -red-

Nové zóny nezpoplatněného 
časově omezeného stání

Od 1. 1. 2014 dojde na základě návrhu dopravní ko-
mise k zavedení časově omezeného parkování
v těchto nezpoplatněných lokalitách:
- ulice Jiráskova: od budovy České pošty po vjezd
do objektu mateřské školy, parkování bude ome-
zeno na dobu 1 hodiny, účelem je zajištění obrát-
kovosti vozidel při obsluze budovy České pošty
a přilehlých provozoven a mateřské školy
- ulice Vodní valy: od budovy služebny PČR po bu-
dovu pedagogické školy, parkování bude omezeno
na dobu 2 hodin, účelem je řešení stížností obyvatel
lokality na trvalé odstavování vozidel v tomto pro-
storu a snaha o zlepšení průjezdnosti komunikací
- ulice Bří Šťastných: parkoviště před budovami po-
likliniky a městského úřadu, parkování bude ome-
zeno na dobu 2 hodin, účelem je zajištění volných

parkovacích míst pro návštěvníky zdravotnického
zařízení a městského úřadu.
V lokalitách Jiráskova a Bří Šťastných není podle
názoru komise i vedení města vhodné zavedení re-
gulace zpoplatněním parkování z důvodů návštěv
přilehlých veřejných institucí. V ulici Vodní valy by
to bylo pro město ekonomicky náročné a pro řidiče
velmi nekomfortní (dlouhá docházková vzdálenost
k parkovacímu automatu).
Zmíněné parkovací plochy budou označeny dopravní
značkou IP 13b (viz obrázek). Na dodatkové tabulce
bude uvedena maximálně povolená doba parkování
a omezení platnosti značky (např. pracovní dny od
8 do 17 hod.). Řidič musí po příjezdu a zaparkování
na těchto místech užívat parkovací kotouče, nasta-
vit na nich čas příjezdu a umístit je viditelně ve vo-

zidle. Rozdíl proti systému
zpoplatněného parkování je tedy
v tom, že na těchto plochách nemusí
mít řidič zakoupenu parkovací
známku ani mít zaplacený poplatek
v parkovacím automatu. Kotouče
budou k vyzvednutí v informačním
centru, na služebně městské policie
a na podatelně městského úřadu.                  

Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

RaM bere na vědomí upravený rozpočet 2013
všech příspěvkových organizací města Litomyšl.

RaM souhlasí s instalací informačních panelů Če-
skomoravské pomezí na tato dvě místa v Litomyšli:
plot sportovního areálu Černá hora a odpočívadlo na
Šibeničním vrchu. Instalace cca 15 informačních ce-
dulí je součástí projektu Českomoravské pomezí -
pět barevných světů, jehož cílem je podpora cestov-
ního ruchu, zvýšení povědomí o turistické oblasti
a s tím spojené přilákání nových návštěvníků.

RaM bere na vědomí předložený protokol o ote-
vírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na
veřejnou zakázku na stavbu „Propojení vodovodu
Litomyšl - Lány". Jako nejvýhodnější vyhodnotila
nabídku firmy Vodovody spol. s.r.o., Litomyšl. RaM
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy s touto
vybranou firmou.

RaM stanovuje, že po dobu rekonstrukce Galerie
Kubík, Litomyšl, Smetanovo nám. č.p. 71 bude v mě-
síci lednu, únoru a březnu roku 2014 oddacím místem
Státní zámek Litomyšl. RaM pověřuje starostu uzavře-
ním smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

RaM bere na vědomí předložený protokol o ote-
vírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na
veřejnou zakázku „Úspory energií metodou EPC -
město Litomyšl". Jako nejvýhodnější vyhodnotila
nabídku firmy PORSENNA o.p.s., Praha 4. RaM po-
věřuje starostu města uzavřením smlouvy s touto
vybranou firmou.

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce
nebytových prostor v I.NP hasičské zbrojnice - bu-
dovy k bydlení č.p. 11 na st.p.č. 418 zastavěná plo-
cha a nádvoří v katastrálním území a části obce
Pohodlí a obci Litomyšl za účelem činnosti dobro-
volných hasičů. Vypůjčitel Sbor dobrovolných hasičů
Pohodlí.

RaM bere na vědomí výsledky obnoveného výbě-
rového řízení na byty 3+kk v nové výstavbě v ulici
Z. Kopala. Vybraní nájemci nových bytů budou vy-
zváni ke složení kauce a zálohy na nájemné ve výši
dle podmínek výběrového řízení. Po splacení těchto
plateb dojde ke schválení uzavření nájemní smlouvy
za podmínek uvedených ve výběrovém řízení.

RaM bere na vědomí předložený protokol o ote-
vírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na
veřejnou zakázku na stavbu „Bezbariérová křižo-
vatka Jiráskova ul. - Smetanovo náměstí - I. etapa".
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Dlažba s.r.o., Vysoké Mýto. RaM pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy s touto vybranou firmou.

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na výměnu
obrub komunikace ul. Jateční firma STRABAG a.s.,
Praha 5. Cena prací 297 500 Kč bez DPH.

RaM schvaluje uzavření dodatku č. 36 k pojistné
smlouvě č. 8602624913 s pojišťovnou Kooperativa
a.s. týkající se živelního pojištění souboru nemovi-
tostí. Dodatkem se rozšiřuje seznam majetku
o Městské vily v Litomyšli - bytový dům B1 (hod-
nota 24 200 000 Kč) a rekonstrukce budov na zá-
meckém návrší (hodnota 195 700 000 Kč).

Více na www.litomysl.cz

Jiráskova ulice se otevře pro moto-
risty, na jaře se však opět uzavře

Máme pro vás dvě zprávy. Dobrou a špatnou. Kterou
si chcete přečíst dříve? Třeba tu dobrou? Od prosince
bude pro motorová vozidla konečně otevřena Jirá-
skova ulice. A teď tu špatnou. Na jaře příštího roku
se komunikace opět uzavře z důvodu realizace první
etapy projektu Bezbariérová křižovatka Jiráskova ul.
– Smetanovo náměstí. První fáze stavebních prací
však přispěje k zpřístupnění prostoru před poštou
i vozíčkářům nebo maminkám s kočárky. Druhá
etapa pak zklidní vjezd do náměstí. 
Cílem navrženého řešení, které nese rukopis archi-
tekta Josefa Pleskota, je nové plošné a prostorové
uspořádání křižovatky na rozhraní Smetanova ná-
městí a ulic Havlíčkovy a Jiráskovy a jejich přile-
hlých částí. Tím by mělo dojít k celkovému zlepšení
dopravní situace v tomto prostoru, zejména kom-
fortního a bezpečného pohybu chodců. „Jiráskovu
ulici máme vydlážděnou od máchadla k zámku,
takže na to chceme navázat u pošty a zároveň tak
vyřešit bezbariérovost, protože například vozíčkáři
zde nesjedou,“ vysvětluje místostarosta Litomyšle
Radomil Kašpar a pokračuje: „Zvednutím dlažby
také vyřešíme zklidnění vjezdu do náměstí. Měla by

zde být drobná obdoba druhého konce Smetanova
náměstí.“ V první etapě prací se předláždí prostor
před poštou a celá plocha vozovky se zvedne do
úrovně chodníků. Rovněž vznikne dočasný nájez-
dový práh v Havlíčkově ulici, který ve druhé fázi
stavebních prací nahradí zvýšení vozovky. Celková
délka zvýšené křižovatky – komunikace v Jiráskově
ulici od hranice náměstí po sjízdný práh bude 39
metrů. Parkování a stání pro osobní vozidla budou
zachována 4 stávající pohotovostní před poštou jako
podélná při okraji jízdního pruhu. 
„Chtěli jsme křižovatku otevřít společně s Jirásko-
vou ulicí, ale protože se tento projekt musel soutě-
žit, tak máme zpoždění,“ vysvětluje Radomil Kašpar,
proč čeká Jiráskovu ulici opětovné uzavření. Cena
projektu se pohybuje pod milionem korun a zaplatí
ji Litomyšl ze své kasy. Stavební práce bude prová-
dět vysokomýtská firma Dlažba s.r.o., která vyhrála
výběrové řízení. 
V současné době nejsou v Jiráskově ulici zcela ho-
tové plochy pro pěší, protože práce ovlivňuje rekon-
strukce budovy muzea. V prosinci tedy bude
otevřena pouze komunikace, nikoli chodníky.   -bj-
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Jiráskova ulice - změny v dopravě
S otevřením Jiráskovy ulice přicházejí ruku v ruce
změny dopravního režimu, které by podle radnice
měly přispět ke zklidnění provozu a vzájemné ohle-
duplnosti řidičů. Dojde například k omezení rych-
losti, zákazu vjezdu autobusů nebo zpoplatnění
parkování.
Přednost zprava
Jiráskova ulice sice zůstává jednosměrkou od Sme-
tanova náměstí k zámku, řidiči jedoucí od pošty
však budou muset dát přednost vozidlům přijíždějí-
cím zprava, tedy z Mariánské ulice (od máchadla).
Maximální povolená rychlost
Po mnoha diskuzích bylo s výhradami přijato rozší-
ření „obytné zóny“ z Mariánské ulice do Jiráskovy,
a to až po silnici na Českou Třebovou. Toto rozšíření
s sebou samozřejmě přináší omezení rychlosti jízdy
na 20 km/hod. Dopravní komise města si je vědoma,
že to bude znamenat značné omezení hlavně pro
tranzitní průjezd, ovšem ostatní přínosy tohoto ře-
šení převážily: odpadne mnoho značek, parkovat se
bude pouze na značených plochách a chodci budu
moci užívat celou šířku komunikace. Maximální po-
volená rychlost jízdy přispěje k celkovému zklidnění
provozu v této ulici.
Autobusům zákaz
Do Jiráskovy ulice nebudou smět zajet autobusy.
Návštěvníci zámeckého návrší vystoupí a nastoupí

na Smetanově náměstí, protože centrum města jim
může poskytnout další možnosti kulturního, ale
také komerčního charakteru.
Zpoplatněné parkování
Jiráskova ulice bude nově zónou placeného parko-
vání. Výjimkou bude prostor u pošty, kde bude bez-
platné a časově omezené podélné parkování po levé
straně komunikace ve směru jízdy. To by mělo
umožnit návštěvy České pošty, dovoz dětí do ma-
teřské školy a běžné nákupy v přilehlých provozov-
nách. Od střední části komunikace (nad mateřskou
školou) se zavádí zpoplatněné parkování podle plat-
ného nařízení města, s výjimkou např. vozidel sva-
teb po dobu konání obřadu. Po zvýšenou plochu
vlastního předzámčí se jedná o řadu podélných stání
po levé straně komunikace (jako v minulosti).
V předzámčí budou vytvořeny dvě plochy s 6 a 8 ši-
kmými parkovacími místy. Jednotlivé parkovací plo-
chy budou, každá zvlášť, označeny příslušnými
dopravními značkami. Vjezd do prostoru areálu
zámku bude i nadále umožněn pouze pro majitele
povolení městského úřadu ve výjimečných přípa-
dech. Vjezd vozidel svateb si bude regulovat správa
zámku ve své pravomoci do prostoru francouzské
zahrady.
Radnice doufá, že pozitiva, která nový dopravní
režim má, přijmou také řidiči.                        -red-

Zasedání zastupitelstva
Poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Lito-
myšle se uskuteční v úterý 10. prosince od 16.00
hod. v prostorách zámeckého pivovaru. 

Památkáři připravují projekt 
na restaurování sgrafit

Sgrafitovou výzdobu Státního zámku Litomyšl je
možné považovat za jedno z největších plošných děl
v České republice. Jen samotných psaníček je na pa-
mátce přes osm tisíc. Jejich stav se však rok co rok
zhoršuje. Sice došlo k fixaci nejvíce poškozených
míst, ale do dvou let od jejího provedení by se mělo
přistoupit k samotnému restaurování. Je to však věc
nákladná a technicky náročná. Národní památkový
ústav pracuje na projektu, na nějž by zažádal o do-
taci. Zároveň odborníci diskutují o možných postu-
pech restaurování. 
Sgrafitová výzdoba pokrývá nejen stěny zámku, ale
najdeme ji i na komínech, uvnitř střech nebo na lu-
netových římsách. K jejímu zrestaurování se přistou-
pilo naposledy v 70. letech minulého století.
„Sgrafitová výzdoba třeba na severní stěně je velmi
namáhaná klimatickými podmínkami. To samé platí
o sgrafitech na věži. Sgrafita se v některých místech
odlepují od podkladu. Na věži je obrázek samotný
nečitelný,“ potvrzuje kastelánka Státního zámku Li-
tomyšl Zdeňka Kalová. V nedávné době bylo dokon-
čeno ve spolupráci s restaurátory z Univerzity
Pardubice zafixování výzdoby na 2. nádvoří, kde je
velké figurální sgrafito a na stěnách směrem k am-
fiteátru a ke kapli, kde jsou z velké části dochovaná
původní renesanční a barokní sgrafita. „Podklad je
ošetřen organokřemičitany a sgrafita jsou tak zafi-
xována k podkladu, takže nehrozí jejich opadávání.
Doufáme, že investovaná částka 300 tisíc korun na
fixování sgrafit není poslední. Až po ukončení se-
zóny 2014 ale uvidíme, zda se nám podařilo naplnit
rozpočet a budeme tak moci část věnovat na opravy
výzdoby,“ vysvětluje kastelánka a dodává: „Máme
smluvně ošetřeno se Smetanovou Litomyšlí, že část
výtěžku ze vstupenek na festival, které jsou sou-
časně volnou vstupenkou na zámek, bude každo-
ročně věnována na fixace a restaurování sgrafitové
výzdoby.“ Ovšem zafixování vydrží dva roky. Nej-
později do té doby by mělo přijít na řadu restauro-
vání.
Restaurování sgrafit je však velmi náročné po všech
stránkách. „Jsou granty ministerstva kultury, dají
se využít, nicméně jsou většinou na restaurování
mobiliáře nebo stavební práce. Restaurátorské práce
jako takové jsou složitější. Doufám ale, že se nám
peníze podaří získat,“ říká kastelánka a prozrazuje,
že Národní památkový ústav již pracuje na projektu.
„Budeme se snažit, aby projekt byl už příští rok při-

pravený. Spolupracujeme na něm i s Územním od-
borným pracovištěm v Pardubicích, kde jsou odbor-
níci, kteří se podíleli na stavebně-historických
průzkumech. Jsou tady dobré duše - restaurátoři,
kteří se dlouhá léta zabývají sgrafitovou výzdobou.
Navíc máme velikou výhodu v paměti a zkušenos-
tech pana Olbrama Zoubka, který měl ruce doslova
vložené na fasádě zámku a osahal si dopodrobna, co
pod ní je. Podklady jsou tedy nejaktuálnější a se-
sbírané, jen je třeba dát je dohromady.“ Nejde však
jen o finanční prostředky, ale odborníci by se měli
také dohodnout na vhodném postupu. „Před měsí-
cem tady byla schůzka restaurátorů a památkářů.
Byli tady i z Německa, protože mají více zkušeností
s technologiemi a jsou trošku odvážnější v nápa-
dech. Třeba ochrana je nedílnou součástí restauro-
vání, proto se uvažuje o plexisklové stříšce, která
by v místech, kde není lunetová římsa, chránila vý-
zdobu. Vše je však otázkou dalších diskuzí a musíme
počkat na shodu. Snad již začátkem roku padne roz-
hodnutí,“ prozrazuje Zdeňka Kalová. 
Sgrafitová výzdoba zámku vznikala čtyři století
a podílela se na ní celá řada umělců. V některých
místech se nachází sgrafito původní renesanční,
jinde je barokní. Uznávána jsou již i sgrafita, která
vznikla při restaurování v sedmdesátých letech a za-
čátkem let osmdesátých.      Text a foto Jana Bisová

Biotopové tůně Višňáry
Rada města Litomyšle odsouhlasila podání žádosti
o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životní prostředí na projekt Biotopové tůně Višňáry.
V případě, že bude město úspěšné, získá okolo 90 %
finančních prostředků, které na realizaci potřebuje,
tedy kolem 4 milionů korun včetně DPH. Předpo-
kládá se, že biotopové tůně vzniknou do konce roku
2014. Cílem projektu je efektivnější zachycení vody
v krajině a zvýšení biodiverzity v krajině.
Záměrem Litomyšle je vybudování soustavy dvou
tůní oddělených vodních nádrží v biokoridoru Viš-
ňáry, kde město vlastní rybník. Původní nápad se
však nezrodil na radnici, ale přišli s ním rybáři. „Bio-
topové tůně, k jejichž realizaci má dojít, jsou vodní
díla– mokřady, sloužící jako ostrůvky pro chráněné
vodní a ostatní obojživelníky. Projekčním řešením,
kdy tyto dvě tůně budou naplňovány vodou průsa-
kovou ze stávající vodní nádrže a vodou dešťovou,
bude zamezeno tomu, aby se do nádrže dostala rybí
obsádka, která je v případě zejména dravých ryb
hlavním predátorem pro obojživelníky,“ vysvětluje
předseda Českého rybářského svazu, místní organi-
zace Litomyšl Zdeněk Kmošek a dodává: „Údolí je
z ekologického hlediska vedeno jako biokoridor
a i z krajinného hlediska obě tůně údolí prospějí.
Domnívám se, že tyto dvě tůně, vzhledem k pozvol-
nému svažování břehů, budou po vytvoření pobřežní
a vodní vegetace během jednoho až dvou let po do-
končení výstavby opravdu ideálním místem pro
život a rozmnožování několika obojživelníků.“ Tvar
a velikost tůní je závislá na okolním terénu. Tůně
jsou navrženy s mírnými proměnlivými sklony
svahů. Maximální hloubka vody by v jedné tůni
měla být 1,9 metru a v druhé 1,6 metru.           -bj-

Výzva k výměně 
řidičských průkazů
Městský úřad Litomyšl, Odbor dopravy vyzývá ve-
řejnost, aby zodpovědně přistoupila k aktuální
etapě povinných výměn řidičských průkazů. V le-
tošním roce končí platnost řidičských průkazů vy-
daných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004.
Držitelé těchto dokladů jsou povinni provést vý-
měnu nejpozději do 31. prosince 2013! 
Po uplynutí této doby řidičské průkazy pozbývají
platnosti. Řidiči, kteří budou výměnu řidičských
průkazů odkládat a dostaví se na příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností ke konci roku
2013, se vystavují reálnému nebezpečí čekání ve
frontách jak při podání žádosti, tak i na převzetí do-
kladů.
K výměně řidičského průkazu je potřeba doložit ná-
sledující doklady:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas +

potvrzení o občanském průkazu)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně. 
„Žádost o vydání ŘP“ obdrží žadatel na odboru do-
pravy.
Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského prů-
kazu je do 20 dnů od podání žádosti. Výměna ze zá-
kona je osvobozena od správního poplatku. Pokud
bude požadováno vydání řidičského průkazu ve
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žá-
dosti, správní poplatek je 500 Kč. 
Ministerstvo dopravy eviduje v centrálním registru
řidičů k 31. říjnu 2013 celkem 369178 řidičských
průkazů, které zbývalo vyměnit. Z toho počtu je 881
řidičských průkazů v Litomyšli a spádových obcích. 
Úřední hodiny Městského úřadu Litomyšl, Odboru
dopravy, J. E. Purkyně 918: Po, St 8.00–11.30
a 12.30–17.00 a Út, Čt, Pá 8.00–11.30 a 12.30–
14.00. Další informace na telefonním čísle 461 653
464. Doporučujeme výměnu řidičských průkazů ne-
odkládat.

Alena Holomková, referent odboru dopravy
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Občanská demokratická strana
Milí Litomyšlané,
přejeme Vám, aby na vás dýchlo kouzlo Vánoc. Ad-
ventní čas i Štědrý večer byly plné pohody, lásky

a spokojenosti. Mějme na mysli, že pokud nemáme
Vánoce ve svém srdci, pod stromečkem je nena-
jdeme.

Do nového roku 2014 pak přejeme Vám i nám nový
pohled na svět.

Za ODS Michal Kortyš

Strana soukromníků ČR

Občan může, politik musí 
Ano, občan se o dění v samosprávě zajímat může,
má dokonce cca 95 % stejných práv a možností dob-
rat se informací jako zastupitel, ale politik se zají-
mat musí. Kdo se nezajímá, nemá informace a může
své místo v zastupitelstvu přenechat třeba slamě-
nému panákovi, který bude při hlasování zvedat
ruku podle toho, za který špagátek vedení města
zatáhne. Každý zastupitel složil slib. Tím se zavázal
ke svědomitému vykonávání své funkce v zájmu
obce a jejich občanů. Bohužel většina zastupitelů,
především z řad koalice, asi složila nějaký jiný slib
větší váhy. Možná proto mé návrhy a myšlenky
v ZaM často naráží na odpor, přestože se snažím ob-
čanům ušetřit peníze a zlepšit chod samosprávy.
K nelibosti těch, co stále řídí město podle starých
pořádků, se snažím zavést do praxe novoty, které
jsou jinde zcela běžné. Když se v roce 1989 cinkalo
klíči, všichni chtěli, aby koalice vládla a opozice

kontrolovala. Bohužel v Litomyšli stále vládne
a kontroluje stejná skupina lidí. V dozorčích orgá-
nech společností Městské služby s.r.o. a Smetanova
Litomyšl, o.p.s., hospodařícími s nemalými pro-
středky občanů, jsou zase jenom zástupci vládnoucí
skupiny. Naše „nezávislá“ městská média se těmto
tématům nevěnují a o tom, že by redaktoři položili
vedení města nějakou nepříjemnou otázku, nemůže
být ani řeč. Mají dostatek práce s výrobou chválících
a vysvětlujících článků, tak aby udrželi občana
v klidu. 
Po 3 letech práce zastupitele si dovolím popsat, co
mně v chodu naší samosprávy vadí a jak to na mě
působí. Pronajímání nemovitého majetku, když platí
nový nájemce méně nežli starý, připomíná spíše od-
měňování loajálních politických souputníků. Bez-
důvodné prodeje městských pozemků pod cenou již
navozují jednání mající jiný důvod, ale dobrá správa
městského majetku to nebude. Maskování odpověd-

nosti za špatný výběr dlažby v bazénu je jasným pří-
kladem, čí zájmy vedení města hájí. Zrovna tak jako
maskování odpovědnosti architektů a dalších odpo-
vědných osob za špatně připravený projekt revitali-
zace zámeckého návrší, kdy se snaží vedení města
svést veškeré potíže na archeology. Nevýhodná
smlouva na spravování vodovodní a kanalizační sítě
je již obehranou písničkou, bohužel v milionový ne-
prospěch městské kasy. To všechno jsou věci, které
vysávají rozpočet města, a nám potom nezbývají pe-
níze na podporu sportu, vybavení mateřských ško-
lek, budování dětských hřišť, ale bylo by i na větší
investiční akce jako cyklo a in-line stezky, parko-
vací dům nebo záchytná parkoviště. Závěrem vyzvu
občany k návštěvě zámeckého parku, aby na vlastní
oči viděli, kam až dojdou věci, když o nich rozho-
duje naše vedení města a když se k nim občané do-
statečně nevyjádří. Všem přeji šťastné a veselé
Vánoce a dovolím si pro odlehčení pozdrav. Lami-
nátu a Litomyšli zdar.  

Radek Pulkrábek, Patriot SNK 

Patriot SNK

Vážení spoluobčané,
před několika málo dny jsme vstoupili do adventu.
Především pro naše děti  je to  nejočekávanější ob-
dobí,  které  vrcholí  tajemným  překvapením pod
stromečkem.  Pro nás starší, kteří již překvapení
tolik neřešíme, může být příležitostí možného za-
myšlení.  Nemám v úmyslu hodnotit stav společ-
nosti, to by měl především udělat každý sám ve
svém svědomí. Přesto si dovolím nabídnout vám
krátký příběh o životě v jiném světě, který mne ne-
dávno oslovil, když jsem třídil a uklízel své věci. 
Těhotná žena nosila pod svým srdcem trojčata.
Jedno z nich bylo povahou optimistické, druhé po-
chybovačné a třetí pesimistické.  Pochybovačné em-
bryo se ptá: „Věříte vlastně v život po porodu?“

Optimistické děťátko: „Ano, samozřejmě, je přece
zcela jasné, že život pokračuje. Zde jsme jenom
proto, abychom rostli a abychom se připravili na to,
co nás čeká.“ Malý pesimista: „Je to blbost, nic dal-
šího již nebude. Jak by to vlastně asi vypadalo?“
Optimistický mrňousek: „Ani já to nevím přesně, ale
určitě tam bude více světla a možná dokonce bu-
deme běhat a jíst ústy.“ Malý pesimista: „To je úplný
nesmysl. Běhat a jíst ústy je směšná představa.
Máme přece pupeční šňůru, která nás živí a je
krátká, takže nás nikam nepustí.“ Malý optimista:
„Určitě to možné je, jen to všechno bude asi jinak,
než jsme zvyklí.“  Pesimistické mimino: „Po porodu
se ještě nikdo nikdy nevrátil, život je jedno velké
trápení v temnu.“ Optimistické mrňátko: „Připouš-

tím, že přesně nevím, jak to bude potom vypadat,
ale uvidíme maminku a ta nám pomůže.“ Pesimista:
„Máma? A kde má jako být. Z nějaké mámy jsem ne-
viděl ještě ani kousek. Takže je jasné, že nemůže
existovat!“ Optimistické miminko: „Vždyť je všude
kolem nás.  Jsme a žijeme v ní a někdy, když spíme,
můžeme zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak nás
hýčká a hladí náš svět.“
Přeji nám všem, aby v nás i přes všechny okolnosti,
zůstal alespoň maličký kousíček optimistického dí-
těte a naše bilancování se nespokojilo pouze s kri-
tizováním.  Vždyť žijeme v nejspokojenějším období
našich dějin. Přeji vám tedy klidný adventní čas,
krásné Vánoce a ať se vám v roce 2014 vše daří.    

Josef Štefl

Děkujeme všem voličům, kteří v předčasných vol-
bách podpořili KSČM. Velice si vážíme vyslovené dů-
věry. V Litomyšli jsme získali celkem 519 hlasů, tedy

o 151 více než ve volbách v roce 2010. Mimo to
KSČM zvítězila ve více než dvaceti obcích okresu
Svitavy!

Také bychom Vám všem chtěli popřát rodinnou po-
hodu, klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví.

ZO KSČM Litomyšl 

Komunistická strana Čech a Moravy

Prostor pro názory volebních subjektů v  

Rodinné podniky a (bez)moc mocných
„Chceš li se dobře mít, musíš mlčet nebo s vlky výti.“
Karel Havlíček Borovský
Máme za sebou další parlamentní volby. Některé
strany dostaly pořádně na frak, po zásluze, a tak na-
příklad modrý pták stále posedává v zborcené klícce
na bidýlku a s hrůzou očekává, co bude dál. Jiná tra-
diční strana, zastupující principy voličů, ohánějící se
bohužel i vírou, rovněž vstoupila do parlamentu
a jako vždy půjde hájit své zájmy s každým, kdo jí
nabídne spolupráci. A s kým by se mohla vyrýsovat
spolupráce je přece jedno - napravo či nalevo, pro-
tože něco tak bezpáteřního se může jakkoli naklonit.
I v Litomyšli jsou zastoupeny na komunální politické
úrovni strany, které se dostaly do parlamentu. V po-
litice celostátní a komunální jsou značné rozdíly
a zároveň příklady exemplární podobnosti. Není to
jen značka partaje, která je spojuje, jsou to i obecné

principy způsobu vládnutí. Vládnutí, které se proje-
vuje v rámci různých územních celků, tedy ať už jde
o stát, nebo městečko jménem Litomyšl. Jsou různé
zvyklosti, které například nabádají, aby si spřátelené
spolky dosazovaly na své klíčové posty prověřené,
spolehlivé a ve všech směrech loajální jedince podle
kritéria rodinné značky, důkladné lustrace (například
jestli je páteř ohebná správným směrem) nebo služeb
v neprospěch protivníka. A tak se obsazují posty
kompetentními lidmi, jejichž schopnost prověří pří-
slušný orgán, jakési neexistující plénum na základě
stranické příslušnosti, příjmení a zásluh. Na posled-
ním místě může být odbornost, a tak se ve městě na
lukrativních postech občas mihnou elektrikáři, hu-
debníci nebo čímani, které odevšad vyhodili, a proto
se zuby nehty drží v politice. Na základě toho, rozu-
měj kvality materiálu, se produkují velice rozpo-
ruplné projekty typu zámeckého návrší, kde se

uvaluje informační embargo na občana a čeká se, jak
velký průšvih vznikne. A co je horší, kdo ho zaplatí?
Problémy se správcováním vody jakoby neexistují,
i když jde o peníze občanů. Při tom všem se velký
otec Litomyšle, kmotříček, starý šedivec a kouzelný
dědeček (který vše spískal) a který svou moc po-
zvolna pozbývá, ačkoli je stále veleben mnohými za-
slepenci anebo těmi, kterým přinesl zlaté koryto,
zálibně usmívá. Čas a jeho odstup ukáže. Je nutné si
uvědomit, že žádná obec není bez problémů. Je dobré
mít hrdost vůči svému městu. A ještě lepší je zabývat
se kriticky okolním děním, což znamená třídit a pře-
hodnocovat informace - slepě nepřejímat stanoviska.
Komunální volby jsou ještě daleko, ale přesto věřím,
že přibližná polovina občanů, kteří nechodí k volbám,
se odhodlá dát svůj hlas. Ti, kteří chodí volit, třeba
zúčtují s místními (ne)mocnými, kteří se lehce
mohou po volbách ocitnout na druhé straně. Přeji
všem veselé Vánoce, štěstí a zdraví v novém roce.

Jaromír Odstrčil, zastupitel
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Co si přát do nového roku?
Po více než třech letech jsme měli možnost v před-
časných parlamentních volbách znovu rozhodnout
o dalším směřování naší země. Ačkoli volební výsle-
dek sociální demokracie zaostal za někdy až příliš
optimistickými očekáváními, bude to s největší
pravděpodobností Česká strana sociálně demokra-
tická, která ponese hlavní vládní odpovědnost
za fungování státu a prosazení potřebných změn
v České republice. Velice si této důvěry vážíme a rádi
bychom na tomto místě poděkovali vám, kteří jste
program sociální demokracie podpořili a přispěli tak
k historicky prvnímu vítězství ČSSD v Litomyšli
v parlamentních volbách. Nejen u nás, ale i na ce-
lostátní úrovni dosáhla nepřehlédnutelného voleb-
ního výsledku opět zbrusu nová uskupení, která
umně zužitkovala rekordní míru oprávněné nespo-
kojenosti většiny občanů se stávajícími poměry. Jak
se však ukázalo už před volbami, tyto subjekty si

budou názor na některá konkrétní témata patrně
teprve utvářet a nezbývá než věřit, že svou roli ten-
tokrát zvládnou lépe. Nakonec dětskými nemocemi
si čas od času projde i naše nejstarší politická
strana. Ustavení stabilní, akceschopné vlády je dů-
ležité mimo jiné také proto, že země se nenachází
v nejlepší ekonomické kondici. Výkon hospodářství
bude letos znovu výrazně nižší než v roce předchá-
zejícím, a dosud nepřekonal dokonce ani úroveň do-
saženou v roce 2008, což je po Maďarsku nejhorší
výsledek v rámci zemí středoevropského regionu.
Míra nezaměstnanosti poklesla na počátku letošního
roku jen díky změně metodiky jejího výpočtu, která
ale nezměnila nic na tom, že počet lidí bez práce
dosahuje rekordních hodnot. Alarmující je zejména
dvacetiprocentní nezaměstnanost mladých lidí. Při-
tom v sousedním Německu, které je naším hlavním
obchodním partnerem, je nezaměstnanost nejnižší
za posledních dvacet let. Příznivě se nevyvíjí ani po-

stavení české ekonomiky ve světovém hospodářství
z hlediska její konkurenceschopnosti, kde se se-
trvale propadáme již čtvrtým rokem. Nejnověji nás
v žebříčku Světového ekonomického fóra předběhl
dokonce i Ázerbájdžán. O poznání lépe si v meziná-
rodním srovnání i nadále stojíme v míře celkové za-
dluženosti, avšak dvojnásobný nárůst státního
dluhu v posledních šesti letech bez toho, abychom
se viditelně přiblížili vyspělým zemím například ve
stupni rozvoje dopravní infrastruktury, přehlédnout
nelze. Rostou ceny základních životních potřeb, pří-
jmy většiny obyvatelstva stagnují a stále více do-
mácností se dostává do tíživé sociální situace. Co si
tedy přát do nového roku? Jakkoli ke změnám ne-
pochybně nedojde ze dne na den, naším přáním je,
aby nová vláda naplnila všeobecná očekávání, for-
mulovala jasnou vizi rozvoje České republiky a do-
kázala tyto a celou řadu dalších naléhavých
problémů úspěšně řešit. 

Ing. Marek Novohradský
www.cssd-litomysl.cz

Česká strana sociálně demokratická
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Mobiliář se postupně vrací 
do piaristického kostela

strana 1 > 
Restaurátoři se totiž nesnažili odstranit vyrytá
jména, letopočty a vzkazy. „Lavice jsou nekrásnější
právě tím, že jsou ohořelé a vypovídají o dějinách
kostela. Jsou na nich vyrytá jména a letopočty.
Když v nich budete sedět, můžete si číst,“ řekl Vác-
lav Veřtát. Jeho firma se podílela i na restaurování
veškerého mobiliáře v zákristii, který již umístili
zpět, a také pracovala na obnově zpovědnice a spo-
lupodílela se na obnově kazatelny. „Původní mobi-
liář byl hodně zdevastovaný, protože třeba do
zákristie zatékalo,“ dodal restaurátor. „Lavice
budou umístěny na rámech, které by měly umožnit
jejich
případné posunutí, pokud to některá z plánovaných
veřejných produkcí bude vyžadovat,“ upřesnil ve-
doucí odboru rozvoje a investic MÚ Litomyšl Anto-
nín Dokoupil, který zároveň potvrdil, že ze šesti
zrestaurovaných bloků se na původní místa mají dle
záměru architekta vrátit pouze čtyři hlavní bloky.
Dva menší, které byly vepředu, by bránily plánova-
nému všestrannějšímu využití opraveného objektu.
Evangelisté zpět na návrší
Ve čtvrtek 14. listopadu do kostela dorazila také po-
slední, čtvrtá, socha evangelisty. Všechny budou
umístěny na původní místa v křížení chrámu. „Ba-
rokní sochařská výzdoba kostela je především spo-
jena se jmény Tyrolana Matyáše Bernarda Brauna,
Jiřího Františka Pacáka a jeho syna Františka Hen-
richa Pacáka,“ uvádí ve svém zpracovaném materi-
álu litomyšlská historička Alena Randáková
a upřesňuje: „Braun v Litomyšli založil dílnu v čele

s Jiřím Františkem Pacákem.“ Po ničivém požáru
města roku 1775 se kromě tří evangelistů, sv. Lu-
káše, sv. Marka a sv. Matouše, z této braunovsko-
pacákovské řezbářské práce nezachovalo nic jiného.
„Evangelista sv. Jan byl v kopii znovu zhotoven
roku 1783 J. Dornbacherem, řezbářem z Dobrušky,“
zmiňuje v textu Alena Randáková. 
Návrat evangelistů na návrší však nebyl vůbec jed-
noduchý. Obrovské sochy jsou velice těžké a jejich
umístění do výklenků zhruba v dvoumetrové výšce
bylo otázkou souhry několika lidí, lan a vzdáleností.
Restauruje se přímo v kostele
Souběžně s návratem mobiliáře probíhají restaurá-
torské práce také v samotném kostele a depozitáři.
„Provádím pozlacovací práce oltáře a plastik, které
jsou v depozitáři. Jde o petrifikaci, konzervaci a na-
vazování na staré technologie,“ řekl pozlacovač se
zaměřením na umělecké předměty Filip Fliegel. Vše,
na čem pracoval, bylo prý ve velice špatném stavu.
„Všechno bylo kdysi zalakované jakousi damarou
a šelakovými laky. Jejich odstraňování je největší
řehole. Chemická rozpouštědla, čištění vatičkou
milimetr po milimetru… Je to práce tak na tři roky,
vše je prováděno v kontextu a navazuje. Práce jsou
realizovány pod dohledem památkářů,“ dodal Filip
Fliegel. 
Varhany se sice vrátí, ale musí čekat na konstantní tep-
lotu
„Všechen mobiliář se do kostela vrátí do konce le-
tošního roku. Koncem listopadu by měla být umís-
těna svítidla. Budou přivezeny i varhany, s jejich
laděním ale musíme počkat na konstantní teplotu

a na instalaci panelů pro expozici Andělé na návrší,“
upřesnil starosta Litomyšle Michal Kortyš. Zatím je
v kostele kompletní vybavení zákristie, lavice a po-
stavena kazatelna. Podle slov Antonína Dokoupila
bude začátkem prosince dovezen hlavní oltářní
obraz a menší postranní obrazy. V době vydání to-
hoto čísla by měly již být osazeny i alianční znaky
– erby.
Barokní stavba kostela byla zahájena roku 1714
podle plánu Giovanniho Battisty Alliprandiho.
Po jeho smrti se vedení stavby ujal František Max-
milián Kaňka. Psal se rok 1720. Své jméno - Nalezení
sv. Kříže - dostal kostel roku 1728, kdy byl na
hlavní oltář umístěn Trevisanův obraz Ukřižování. 

Text a foto Jana Bisová

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
také na internetových stránkách www.cms-tv.cz.
Podívejte se například na:
• Nový systém placeného parkování
• 11 světů, 11 ilustrátorů a děti v galerii
• Archeologové vykopali dílnu obuvníka ze 14. stol.
• Kovář v kavárně - chladná krása z ohně
• Svatý Martin a poutníci na Brlence
• Občané k budoucí podobě nábřeží

litomyšlská TV na internetu

Uzávěrka Lilie je 18. 12.
Uzávěrka všech podkladů pro lednové vydání Zpra-
vodaje města Litomyšle Lilie je 18. prosince. Pří-
spěvky a inzeráty, které budou redakci doručeny po
tomto datu, nebudou zveřejněny. 
Děkujeme za pochopení.                     redakce Lilie 

31. 12. bude mít radnice  zavřeno
V úterý 31. prosince bude Městský úřad v Litomyšli
uzavřen. Všichni zaměstnanci budou mít nařízenou
dovolenou. Děkujeme za pochopení.

Bohuslav Pulgret, tajemník MÚ Litomyšl

Vážení spoluobčané,
ze srdce Vám přejeme klidné prožití adventu, ra-
dostné svátky vánoční, dobré vykročení do roku
2014 a v něm především pevné zdraví a mnoho
osobních i pracovních úspěchů! 

Za TOP09 / Fórum občanů Litomyšle 
Ing. Miroslav Nádvorník, Vojtěch Stříteský, 

MUDr. Pavel Horáček, MUDr. Renata Rothscheinová,
Milena Švábová, Mgr. Jaromír Kroužil
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Nové tváře na poli litomyšlské architektury

Skutečně se nám potom potvrdilo, že tento přístup
je smysluplný. Chtěli bychom přírodní ráz zachovat
a zároveň inteligentním způsobem zpřístupnit ve-
řejnosti.
Základem našeho řešení je proto řeka s přírodními
břehy. Úprava je navržena tak, aby se k řece dalo
chodit, ale kontrolovaně. Je to příroda a ta by se
měla respektovat. Lávky budou lehké a méně ná-
padné z kovu, které používají nerezových sítí, aby
se ztrácely a nebyly konkurencí přírodě. Nechceme
bariéry a zábrany, ale přírodní charakter. 

Co nového obsahuje váš návrh? 
Martin Frei: Přidáváme lavičky, pítka, kašnu, sa-
motné herní prvky, které budu sochařsky ztvár-
něné, takže budou sloužit nejen dětem, ale i pro
potěchu oka. Je tam pozorovatelna ryb, altán, za-
hradní restaurace, která v současné době nějakým
způsobem funguje, ale my ji rozšiřujeme. Chceme,
aby tam bylo možné pořádat např. koncerty pod
širým nebem, je tam pobytová louka, piknik, pozo-

rovatelna ptáků ve stromech, lávka, brod… je tam
spousta věcí. 
Martin Rusina: Lokalita by měla být otevřena. Vodní
valy jsou prostor rekreační a klidový a s tím souvisí
i odstranění bariér i v případě hřiště. Jsme přesvěd-
čení, že komunikace by měla být pouze pro rezi-
denty, jinak být pěší zónou. 

Bude lokalita určena všem věkovým skupinám?
Martin Rusina: Smyslem je upravit tento prostor
tak, aby sloužil veřejnosti i vícegenerační, tzn. jak
rodinám s dětmi, tak dospívající mládeži i starším
lidem. Všechno to jsme se snažili dát dohromady
a budeme se snažit i v dalším průběhu práce během
spolupráce s veřejností. 
Často zmiňovaná komunikace není ovšem součástí
projektu obnovy Vodních valů. Nadace Proměny sice
poskytuje Litomyšli grant do výše 25 milionů korun,
ten však nekryje změnu ulice samotné. Spoluúčast
města ve výši 5 milionů korun je určena na zhruba
30 metrů v prostoru u pedagogické školy, k částečné
úpravě by mělo dojít i před mostem u Smetanova
domu. Samotná ulice až ke splavu je sice v archi-
tektonickém návrhu řešena, ale prozatím nebude re-
alizována. „Myslím si, že tématem pro celou
Litomyšl je, jak tu komunikaci u parku co nejrych-
leji zklidnit. My nabízíme určité řešení. Komunikace
se dotýká ale jen nějakým způsobem, protože na
celou ulici v projektu peníze nejsou,“ uvedla ředi-
telka Nadace Proměny Jitka Přerovská. „Ulice by
měla být vydlážděna, parkování by se řešilo zpoplat-
něním, rezidenti by měli vyhrazená místa,“ reagoval
místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar, který zá-
roveň prohlásil, že se město bude snažit peníze na
realizaci sehnat. Ptala se Jana Bisová

Martin Rusina a Martin Frei

Bohužel, jednotlivé části území se vyvíjely samo-
statně bez koncepce. 
Martin Rusina: Tyto prostory mají každý jiný problém,
což se ukázalo i v sociologickém průzkumu. Lidé si
především přáli vyřešit dopravu, nábřeží podél břehů,
chtěli zachovat zeleň a mít zde park, ve kterém
mohou žít. Především ale chtěli zachovat hřiště. Sna-
žili jsme se to vše určitým způsobem respektovat.
Když jsme nad tím územím přemýšleli, tak jsme do-
spěli k závěru, že každý z prostorů má jiný charakter,
ale když se dobře propojí a budou se vnímat jako
celek, tak je možné přání lidí zachovat a posílit.
Funkce toho místa je možné vylepšit, zkultivovat
a pomoct tomu, aby místo sloužilo veřejnosti a bylo
lepší. 

Co bylo pro Litomyšlany zásadní?
Martin Frei: Jedním ze zásadních problémů byla do-
prava. To jsme se snažili vyřešit celkovým zklidněním
lokality. Dále pak zachování hřiště, které ještě rozši-
řujeme. Území jsme se snažili zpřehlednit, vyčistit,
zachovat ale zeleň. Byly tam další nápady, jako je
třeba lanový park nebo pozorovatelna ryb. Pozorova-
telnu jsme do návrhu zapracovali. V případě lanového
parku jsme navrhli zavěšenou lávku, která lanový
park jakýmsi způsobem evokuje. 

Pro občany je důležitá i řeka Loučná. Jak jste po-
stupovali v tomto případě? 
Martin Rusina: Jedním z těžišť našeho projektu je
zachování přírodního rázu břehů řeky Loučné, kte-
rou považujeme za velkou hodnotu, jež každé
město nemá. Je to krásná řeka s přírodními břehy.

Martin Rusina a Martin Frei jsou mladí architekti,
jejichž návrh úpravy Vodních valů zvítězil v archi-
tektonické soutěži vyhlášené Nadací Proměny
a městem Litomyšl. Studie byla v říjnu představena
na výstavě v zámeckém pivovaru, architekti rovněž
diskutovali s občany na veřejném projednání 5. lis-
topadu ve Smetanově domě. Během dvouhodinové
besedy se lidé seznámili nejen se samotným návr-
hem úpravy území kolem řeky Loučené, ale měli
možnost klást otázky, vznášet připomínky a další
návrhy na zlepšení. Na veřejném jednání občany za-
jímala bezpečnost dětí na hřišti, které má stejně
jako celý prostor postrádat ploty či jiné zábrany,
stromy a jejich zachování především v místě břehů,
absence veřejného WC v této lokalitě nebo samotná
komunikace Vodní valy. 
V následujícím rozhovoru architekti přibližují svoji
vizi Vodních valů, která však po listopadové besedě
jistě dozná určitých změn. Začátkem roku architekti
odevzdají hotovou studii a pro veřejnost je naplá-
nována další beseda. 

Co bylo zadáním architektonické soutěže?
Martin Frei: Zadání bylo hodně komplexní. Díky soci-
ologickým průzkumům tam byla spousta věcí, které
si v té lokalitě lidé žádali nové nebo si přáli upravit.
Bylo to náročné a zajímavé zadání současně a my jsme
se v našem návrhu snažili co nejvíce přání občanů Li-
tomyšle splnit. Samozřejmě nešlo to vždy, protože
někdy byla přání protichůdná. Díky čtyřem různým
prostorům jsme se ale v našem návrhu snažili dostat
do lokality co nejvíce funkcí a splnit přání. Celé území
je protiváhou parkům kolem zámku. Je ho třeba vní-
mat jako městský park, který bude sloužit občanům
Litomyšle. Je umístěn na důležitém křížení dvou cest.

Mimořádný nález zpřesní
historii Litomyšle

Díky hloubení kanalizace mezi Umrlčí a Růžovou
ulicí v Litomyšli se narazilo na unikátní archeolo-
gické nálezy. Odkryta byla dílna koželuha ze 14.
století, která poskytla cenné doklady jeho práce.
Archeologové z Regionálního muzea v Litomyšli
však objevili také hračku, hrací kostku nebo celou
nádobu. 
Keramické střepy pomohly datovat 6 století starou ko-
želužnu
Relikty podešví s náznaky šití, zbytky různých ře-
mínků, kůží i velice drobné odřezky se našly v pro-
váděném výkopu v rohu Šantova náměstí, ale země
vydala i jiná tajemství. „Je to ojedinělá situace.
Tady v Litomyšli doklady řemesla jako takového
nemáme. Prokopané to sice je jen v „liniovce“, ale
stejně máme velké množství výsledků,“ říká arche-
oložka regionálního muzea Jana Němcová a pokra-
čuje: „Nejenže jsme narazili na výrobní objekt, kde
se nachází kousky jednotlivých kůží, zlomky boti-
ček, ale také je tam spousta organického materiálu.
Dochovaly se nám tam zlomky opracovaných dří-
vek. Máme i kousek dřevěné lžíce, která teď půjde
na konzervaci. Našla se jadérka z lískových oříšků
i jejich skořápky. Máme hrací kostku, což je po-
měrně rarita, protože nejen v Litomyšli, ale dá se
říct v regionu, takových hracích kostek máme
velmi málo.“ Datovat nálezy se pak archeologům
podařilo díky keramice, která ovšem byla také pře-
kvapením. „Dokonce tam byla jedna celá nádoba,
takže jsme ji vyňali i s obsahem, který půjde na
rozbory. Materiál je zajímavý z toho hlediska, že
se nám zde prolínají prvky archaické, jež se nám
dochovávají zejména na keramice z 13. století. My
je máme na keramice ze 14. století, tedy už na té
pokrokovější, která je i tenkostěnnější. Navíc jsou
to prvky, které se objevují na Moravskotřebovsku
a dále na Moravě, tady na Litomyšlsku už méně,“
vysvětluje pracovnice muzea. Mezi nálezy jsou
třeba také okraje hrnců, ale i zachovaný archaický
typ pokličky. Opět na Litomyšlsku ne moc známý. 

Další unikát – miniaturní figurka
Mezi nálezy z dílny litomyšlského řemeslníka se
však našla i unikátní miniaturní figurka, které byla
zřejmě hračkou. „My se s kolegou domníváme, že
by to mohla být figurka prasátka podle toho, že je
tam náznak zatočeného ocásku. Miniaturní figurky
z 13. – 14. století i z toho pozdějšího období však
nejsou tak časté. V našem regionu jich opět máme
velmi málo. S touto miniaturní hračkou si mohlo
hrát dítě ve 14. století. Figurka je keramická a po-
lévaná glazurou,“ vysvětluje Jana Němcová. I v tom
je nález ojedinělý, protože ve 14. století se glazury
téměř nepoužívaly. Polévaly se právě jen tyto mi-
niaturní figurky, akvamanile nebo jiné předměty,
ale na keramice jako takové glazuru nalézáme
velmi málo. 
Některé nálezy podstoupí speciální analýzy
Keramika projde rukama pracovníků regionálního
muzea, některé dřevěné kousky a kůže budou kon-
zervovány. „Nechávali jsme odvést vybraný mate-
riál na plavení, protože se v něm mohou nacházet
organické materiály jako semínka, zrníčka apod.
Ty dáváme na analýzy. Kromě toho jsme vybrali
i větší části dřev, které konstrukčně patřily k ob-
jektu, a ty budeme posílat na dendrochronologii,
abychom získali přesnější dataci nebo abychom
ověřili dataci, kterou máme podloženou kerami-
kou. Kromě toho necháme udělat rozbory kostí,
které jsme tam nalezli, takže budeme moct říci, co
se v té době jedlo, ale také z čeho zpracovávali
kůže,“ popisuje další osud nálezů archeoložka re-
gionálního muzea.
Nálezy umožní zpřesnit část historie Litomyšle 
Získané nálezy mají pro Litomyšl obrovský význam.
Ze 13. a 14. století se totiž dochovalo velice málo
písemných pramenů. Obecně se samozřejmě ví, jak
města v té době vypadala a fungovala, ale až po-
dobné nálezy potvrdí, že tam žil určitý řemeslník,
a dokreslí tak ráz konkrétního města. 

-bj-
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Moderní Litomyšl zajímá studenty architektury
Studenty VUT Brno z Fakulty architektury zaujaly
prezentace v rámci ArchiMyšl 2013 natolik, že po-
zvali Antonína Dokoupila, aby jim prezentoval sou-
časnou architekturu města Litomyšl v rámci
studentského happeningu Mařena. Tuto akci vždy
pořádají studenti čtvrtých ročníků a významnou roli
hrají i studenti 1. ročníku, kteří jsou tímto procesem
přijati do akademické obce. Studenti se takto snaží
do školních osnov přidat i něco, co oni sami pova-
žují za důležité a aktuální. 
Vánoční kamion Coca-cola se opět zastaví také v Lito-
myšli
Přesně po roce se na Smetanovo náměstí vrací vá-
noční kamion Coca-cola a usměvavý Santa Claus ve
svém typickém červeno-bílém kostýmu. Navštíví
opět 22 vybraných měst a Litomyšl mezi nimi ne-
bude chybět. Přijďte se podívat v pondělí 16. pro-
since v 16 hodin na příjezd kamionu a doprovodný
program. Výtěžek ze speciálního vánočního prodeje
suvenýrů bude věnován tentokrát I. základní škole,
která bude zajišťovat také část programu.    
Lázně ducha ve vysílání TV Nova
Ve středu 11. prosince představí organizátoři Otví-
rání lázní ducha ve Snídani s Novou město Litomyšl
jako lázeňské sídlo. Agentura CzechTourism si při-
pomíná dvacet let od svého založení a do pořadu si
přizvala řadu partnerů. Lázně ducha si účast ve vy-
sílání zajistily především finálovým umístěním
v soutěži DestinaCZe 2013. 
Předvánoční setkání profesionálů v cestovním ruchu
Přijměte prosím pozvání na veřejnou prezentaci
dosud známých a pro turismus důležitých litomyšl-
ských projektů. Setkání nejen pro profesionály
v cestovním ruchu a organizátory akcí se uskuteční
ve čtvrtek 12. prosince od 16.00 hod. v zámeckém
pivovaru.  Součástí prezentace bude setkání s po-
skytovateli služeb cestovního ruchu v turistické ob-
lasti Českomoravské pomezí. Zde budou
prezentovány výstupy projektu Českomoravské po-
mezí – pět barevných světů i další aktivity desti-
nační společnosti Českomoravské pomezí.  
Pracovník s neorganizovanou mládeží
Město Litomyšl má zájem vytvořit pozici pracovníka
s neorganizovanou mládeží. V současné době probíhají
přípravy zapojení do individuálního projektu Pardu-
bického kraje. „Pevně věříme, že v blízké budoucnosti
i děti, které nemají dosud zájem nebo možnosti zapo-
jit se do nabízených programů ve městě, budou smys-
luplně využívat svůj čas. Doufám, že tato naše aktivita
bude působit jako prevence patologických jevů,“
uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. 

KrátceLidé k návrhu obnovy nábřeží Loučné
Dialog mezi řekou a městem, leitmotiv projektu na
obnovu nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, dostává
stále jasnější obrysy. Díky dialogu mezi architekty
a veřejností. O prezentované studii přišly 5. listo-
padu do Smetanova domu v Litomyšli diskutovat
s architekty zhruba čtyři desítky místních.
Účastníci veřejného projednání si měli možnost zá-
jmové území nejprve znovu projít a připomenout si
požadavky, které architektům kladlo zadání veřejné
architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2013
vycházející z loňského sociologického šetření. Záro-
veň se mohli s návrhem vítězné dvojice architektů
Martina Rusiny a Martina Freie podrobně seznámit,
ptát se a diskutovat. 
Východiskem studie je zachování základní hodnoty
zmíněného území, totiž jeho přírodní charakter,
a současně nenásilné propojení čtyř v současnosti
oddělených prostor – ulice Vodní valy, nábřeží, řeky
a parku u Smetanova domu. 
Návrh počítá se zpřístupněním řeky a propojením
břehů lávkou a brodem. Nad objektem dnešní vo-
dárny by měla vyrůst vyhlídka v podobě krytého al-
tánku. Prostor nábřeží se má propojit s ulicí Vodní
valy a stát se průchozím. Počítá s plochou pro za-
hrádku kavárny a současně zakomponování herních
prvků pro různé věkové skupiny. V celé ploše území
vzniknou různé typy sezení jako lavičky, zahradní
stolky, schody, travnatý svah, zídka či zmíněná vy-
hlídka. Snahou návrhu je také zpřehlednit prostor
před Smetanovým domem a více otevřít park k po-
řádání kulturních akcí. 

Nejdiskutovanějšími otázkami veřejného projednání
bylo ohraničení hřiště pro nejmenší děti s důrazem
na jejich bezpečnost a rodičovský komfort a také
míra a způsob dopravního zklidnění ulice Vodní
valy. Na kladené otázky odpovídali kromě archi-
tektů také přizvaní umělci Dušan Záhoranský
a Pavla Sceranková a zahradní architekti Jakub Fin-
ger a Mirka Svorová z atelieru PARTERO.
Zapracování diskutovaných připomínek architekti
představí začátkem příštího roku. Veřejnost bude
mít možnost se k návrhu následně znovu vyjádřit. 
Akci zorganizovalo město Litomyšl ve spolupráci
s Nadací Proměny, architekty Martinem Rusinou
a Martinem Freiem a dalšími přizvanými odborníky. 
Více o projektu: http://www.nadace-promeny.cz/
cz/web/projekty/nabrezi-reky-loucne.html 

Jana Říhová, foto Jana Bisová

Smetanova Litomyšl bude mít 
rezidentní orchestr

Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl
bude mít svůj rezidentní orchestr. Stane se jím na
příštích pět let Česká Sinfonietta. Smlouva byla po-
depsána začátkem listopadu. Tváří festivalu se stane
dirigent orchestru Radek Baborák.
Česká Sinfonietta je orchestr, který vznikl v roce
2010. Uměleckým vedoucím je hornista a dirigent
Radek Baborák, kterého návštěvníci Smetanovy Li-
tomyšle dobře znají. Jde o menší symfonický soubor
sedmdesáti hudebníků. Členy jsou sólisté mladé ge-
nerace, komorní hráči předních českých souborů
a orchestrů. Česká Sinfonietta je odbornou veřej-
ností i hudebními kritiky oceňována zvláště za oso-
bitý, nezaměnitelný zvuk, nekompromisní
interpretaci plně respektující skladatelův odkaz, ra-
dost ze hry a plné nasazení všech členů orchestru.
Soubor se zaměřuje především na interpretaci děl

mistrů vrcholného baroka (Bach, Händel, Tele-
mann), klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven), ro-
mantismu (Schubert, Mendelssohn-Bartholdy,
Brahms, Dvořák) a první poloviny 20. století (Ravel,
Ibert, Respighi, Bartók, Prokofjev, Britten). 
„Je to první smlouva, kterou uzavíráme s rezidenč-
ním orchestrem. Je to smlouva exkluzivní, žádný
další orchestr se během příštích pěti let nestane re-
zidenčním orchestrem Smetanovy Litomyšle a stejně
tak ani oni nepřijmou jmenování někde jinde," in-
formoval dramaturg Smetanovy Litomyšle Vojtěch
Stříteský. Spolupráce se připravovala v tajnosti řadu
měsíců. Radek Baborák však již před časem sdělil:
„Spolupráce se do budoucna bude třeba vyvíjet a ať
už na Smetanově Litomyšli, nebo na jiných projek-
tech, se budu v Litomyšli ukazovat často a rád.“ 

-bj-

Výsledek ankety rozhodl 
o nové rubrice

Anketou o spokojenosti se Zpravodajem města Lito-
myšle Lilií, o jejíchž výsledcích jsme informovali
v listopadovém čísle, se zabývali také členové re-
dakční rady. Ti na jejím základě rozhodli o nové ru-
brice, kterou vám poprvé přineseme v lednovém čísle
Lilie. Pod titulkem Zeptali jsme se za vás se dočtete
odpovědi na otázky kladené představitelům města
i pracovníkům jednotlivých odborů Městského úřadu
Litomyšl. Otázky však nebude klást jen redakce Lilie,
ale můžete je vznášet i vy, čtenáři. Vaše dotazy by
však měly být přínosné pro větší počet čtenářů, ni-
koli jen pro jednotlivce, a být v rámci slušnosti a zá-
konů. V případě, že se sejde větší počet otázek,
přijde na řadu los. Na základě rozsáhlosti dané prob-
lematiky bude možné zařadit odpovědi na 1 až 3
otázky. Vaše dotazy by však měly do redakce dorazit
nejpozději 15. dne v měsíci, aby měla redakce čas
zajistit reakci kompetentní osoby. 
Redakční rada se věnovala i připomínkám, které se
v anketních lístcích objevily. Hned několikrát byly

zmíněny sportovní stránky zpravodaje, na nichž re-
spondentům chybí větší pestrost sportů. V tomto
případě je nutné říci, že pokud nevzejde aktivita od
jednotlivých oddílů, není redakce schopna monito-
rovat činnost všech sportovců. Jednou z dalších při-
pomínek byl rozsah rubriky Z rady města.
V usneseních se však velice často objevují např. pro-
deje pozemků, což řadu čtenářů nezajímá, nebo
usnesení obsahuje přílohu či jména, které nejsou
zveřejňovány. V tomto případě by otištění nemělo
smysl. Přehled usnesení je možné najít na
www.litomysl.cz.
Dále bychom vás rádi požádali, abyste, v případě že
chcete informovat o něčím úspěchu v jakémkoli od-
větví, článek zaslali sami. V této souvislosti také při-
pomínáme rozsah přijímaných článků, který je
maximálně 30 řádků (písmo Times New Roman, ve-
likost 12, řádkování 1).
Děkujeme vám všem, kteří jste vyplnili anketní
lístky a vyjádřili svůj názor.           vaše redakce Lilie

Prodej alkoholu
pouze s koncesí
Novela živnostenského zákona týkající se konceso-
vané živnosti rozšířené o Prodej kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin vyžaduje od stávajících
podnikatelů (zejména v hostinské činnosti, prodeji
potravin a nápojů apod.), aby do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti zákona, to je do 17. dubna 2014,
podali žádost o udělení koncese.
K žádosti o koncesi v rozsahu „Prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin" podnikatel nic nedokládá,
neboť tato živnost, respektive uvedený rozsah, nevy-
žaduje splnění zvláštní podmínky provozování živ-
nosti. V řízení je zkoumáno pouze splnění
všeobecných podmínek. Přijetí žádosti podnikatele,
který byl k 17. říjnu 2013 oprávněn prodávat kvasný
líh, konzumní líh nebo lihoviny, nepodléhá správ-
nímu poplatku. Marným uplynutím lhůty k podání
žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu a lihovin podnikateli právo prodávat kvasný
líh, konzumní líh a lihoviny zaniká.
Vzhledem k možnému velkému počtu žadatelů je
nejvhodnější neodkládat žádost na konec termínu,
ale podat ji co nejdříve.

Petr Šmíd, vedoucí odboru živnostenského úřadu
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„Iktovému centru Litomyšlské nemocnice zrušení 
nehrozí,“ říká primář neurologického oddělení

Iktové centrum Litomyšlské nemocnice, a.s., tedy
centrum lékařské péče pro pacienty postižené moz-
kovou mrtvicí, bylo zmiňováno v říjnovém a listo-
padovém čísle Lilie s obavami o jeho setrvání
v Litomyšli. Důvod je prostý, Iktové centrum je
„vlajkovou lodí“ místní nemocnice a závisí na něm
její budoucnost. Obrátili jsme se tedy na MUDr. Ma-
riána Kuchara, PhD., primáře neurologického oddě-
lení Litomyšlské nemocnice.  

Pane primáři, Iktové centrum je pod stálou kon-
trolou. Byly či jsou zaznamenány nedostatky, které
by vedly k uzavření centra?
Oddělení splnilo všechny požadavky na přístrojové
a z větší zčásti i na personální vybavení. Některé
nedostatky jsme řešili externími smlouvami. Na jaře
2012 nás znovu navštívila „recertifikační" komise
a konstatovala nejen splnění požadavků kladených
vyhláškou, ale i pozitivně hodnotila naši snahu po-
skytnout pacientům to nejlepší, co máme k dispo-
zici. 
Určité nedostatky v tom, že máme jisté odborníky
zajištěny externími smlouvami, nejsou důvodem ke
zrušení našeho Iktového centra. Mohu to potvrdit
i jako člen tzv. Komise Ministerstva zdravotnictví
ČR pro hodnocení projektů nových Iktových center
i hodnocení center již fungujících. Podle výsledků
„recertifikační" komise neplní všechny přísné poža-
davky uvedené vyhlášky - hlavně co se týká perso-
nálního obsazení -zhruba 80 % Iktových center
a u žádného z nich se neuvažuje o jeho zrušení.
Cílem je naopak zkvalitňování této již stávající sítě. 

Personál tedy musí být nějak zvláště školený?
A jak situace s nedostatkem pracovníků řešíte?
Počet kmenového personálu, tedy lékařů i sester
specializovaných pro akutní neurologickou péči,
máme dostatečný dle požadované vyhlášky. Exter-
ními smlouvami zajišťujeme jenom specialisty jako
ergoterapeuty, klinického psychologa a cévního chi-
rurga - výraznou pomocí pro naše centrum je úzká
spolupráce a blízkost Rehabilitačních ústavů v Luži
a Brandýse nad Orlicí. Tento způsob spolupráce s po-
žadovanými odborníky vyhláška připouští, jenom
sleduje, zda je máme k dispozici v požadovaném
čase.

Zřizovatelem Litomyšlské nemocnice, a.s., je Par-
dubický kraj. Ovšem v případě Iktového centra je
tomu jinak…
Zřizovatelem sítě Iktových center je Ministerstvo
zdravotnictví ČR ve spolupráci s odbornou společ-
ností. Z toho vyplývá, že o jeho případném přesu-
nutí - v našem případě např. do Ústí nad Orlicí -
nemůže rozhodovat kraj. Do toho, zda se Pardubický
kraj jako zřizovatel a vlastně i majitel našich ne-
mocnic rozhodne zrušit například neurologického
oddělení v Ústí nad Orlicí, zasahovat nemůžeme.  

Zde narážíme na článek v listopadové Lilii, kde je
Ústí nad Orlicí zmiňováno v souvislosti se zřízením
nové rehabilitace…
K tomuto článku bych chtěl uvést, že v nemocnici
Ústí nad Orlicí otevřeli nové rehabilitační oddělení
ambulantního typu (ne tedy lůžkové) a rozhodně
ne s cílem, aby bylo perspektivně připravené pro
převzetí Iktového centra. Část pacientů, kteří jsou
spádově z orlickoústeckého okresu, překládáme do
nemocnice v Ústí nad Orlicí a můžeme tedy být jen
rádi, že budou pokračovat v kvalitní rehabilitaci,
která byla zahájena v naší nemocnici. 
Je důležité také uvést, že zřízení Iktového centra
vyžaduje určité primární investice, které by si ak-
tuálně nemocnice v Ústí nad Orlicí dovolit nemohla,
toto by se stalo pro ni spíše přítěží. Nutné je rovněž
připomenout, že Iktová centra zřízená v prvním kole
dostala značnou finanční podporu od Evropské unie
na modernizaci přístrojového vybavení, centra zří-
zené v druhém kole dostávají jen její část a třetí
kolo bude zřejmě jen s minimální podporou. Pod-
mínkou této dotace je udržení životaschopnosti Ik-
tového centra dalších 5 let - což je též zárukou
existence naší nemocnice. 

Narazil jste na finanční podporu na modernizaci
přístrojového vybavení. Kolik a na co dostalo Iktové
centrum v Litomyšli? 
Dotace na všechna Iktová centra, která byla zařa-
zena do primární sítě, byla stejná - přes 20 miliónů
korun. Je určena na inovaci hlavně monitorovacího
systému, obnovení lůžek, ale dále i požadovaná spo-
lupracující zařízení - pro rehabilitační oddělení, od-
dělení biochemie a hematologie. Všechny výdaje
z této dotace podléhají přísné kontrole Ministerstva
zdravotnictví, ministerstvo rovněž požaduje dokla-

pii, skončili by s těžkou poruchou hybnosti v inva-
lidním důchodu. Jako příklad takového úspěchu
uvádíme pacienta - řidiče kamionu, který znovu
brázdí silnice Evropy po úspěšné trombolýze, nebo
manažerky marketingové firmy, která se vrátila ke
své práci. 

Budoucnost Iktového centra, na kterém závisí i bu-
doucnost samotné nemocnice, je tedy zajištěna a ob-
čané se bát nemusejí? 
Neurologické oddělení se stává klíčovým oddělením
pro východní část Pardubického kraje. Důkazem je
jeho rozšíření o dalších 14 lůžek na současných 40.
Oddělení představují 4 lůžka jednotky intenzivní
péče, kde jsou sledováni pacienti v akutní fázi cévní
mozkové příhody a kde se provádějí trombolýzy. Na
tato lůžka potom navazují tzv. standardní lůžka
neurologického oddělení, kde probíhá jednak dolé-
čování následků cévní příhody - hlavně formou in-
tenzivní rehabilitace, ale zde se pokračuje v detailní
diagnostice, tedy zjišťování příčiny této příhody
a nasazování přiměřené léčby, aby v budoucnu ne-
došlo k opakování příhody. V plánu máme ale zří-
zení ještě 4 tzv. intermediárních lůžek, kde budou
pacienti dále monitorováni k zachycení možných
pozdních komplikací cévní mozkové příhody.
Jako oddělení akreditované pro postgraduální vzdě-
lávání neurologů jsme přijali nové mladé lékaře,
k zvýšení kvality péče o naše hospitalizované, ale
i akutní ambulantní pacienty jsme zdvojili lékařské
služby - prozatím přes víkendy a svátky. Takže o bu-
doucnost Iktového centra se občasné bát nemusí, je
dobře zajištěno personálně i přístrojově. Pracovníci
neurologického oddělení Litomyšlské nemocnice se
budou i nadále snažit o jeho dobré jméno, o posky-
tování zdravotní péče v duchu nejnovějších po-
znatků moderní medicíny. V širším slova smyslu pod
Iktové centrum ale spadají všichni, kteří se podílejí
na diagnostice i terapii - radiologové, internisté,
jednotliví pracovníci rehabilitačního oddělení. 
Všechny, kteří pochybují o budoucnosti Iktového
centra, či se jedná o člena zastupitelstva anebo kte-
réhokoliv jiného občana Litomyšle, zveme k diskuzi
o současnosti i budoucnosti tohoto centra, popří-
padě i jeho prohlídce.               Ptala se Jana Bisová

dovat všechny detaily ohledně výběrového řízení na
každý kupovaný přístroj. 

Co hrozí, kdyby se pacienti do Iktového centra ne-
dostali, a jak dlouho u vás pacienti zůstávají? 
Je všeobecně statisticky ověřeno, že léčba na lůž-
kách Iktového centra zlepšuje výsledný funkční stav
pacienta o 30 % až o 20 %, snižuje úmrtnost
a hlavně více než polovina pacientů nemusí být ná-
sledně hospitalizována na LDN. Délka pobytu na
akutních lůžkách jednotky intenzivní péče se odvíjí
od tíže postižení, minimum je ale 5 dní, obvykle do
10 dní je pacient stabilizovaný tak, že může být pře-
ložen na tzv. standardní a následně i rehabilitační
lůžka. Máme několik pacientů ve věku kolem 50 let,
kteří se po úspěšné léčbě v našem Iktovém centru
vrátili do aktivního života, tedy i do původního za-
městnání. Pokud by nedostali včas adekvátní tera-

Laktační poradkyně pomáhá
maminkám i bez porodnice

Zrušení porodnice a novorozeneckého oddělení Lito-
myšlské nemocnice a.s. s sebou nese komplikace,
které si možná mnozí ani neuvědomují. V době, kdy
ještě oddělení šestinedělí fungovalo, zde byly k dis-
pozici dvě laktační poradkyně. Na ně se maminky
mohly obrátit v případě problémů s kojením. Laktační
poradkyně pomáhaly i budoucím matkám, třeba pro-
střednictvím předporodních kurzů. Tyto poradkyně sa-
mozřejmě fungují v okolních porodnicích, ale co když
ženy preferují osobní setkání nebo nechtějí cestovat?
Jaké možnosti pomoci vlastně v Litomyšli mají?
Samozřejmě mohou pomoci pediatričky. „Dotazy tý-
kající se kojení jsou jedny z nejčastějších v dětské
poradně pro kojence. V případě nejistoty maminek
hlavně v začátku kojení je ale pomoc laktační po-
radkyně velmi důležitá. Dokáže s maminkou prak-
ticky probrat problémy objevující se při kojení
a posílit její sebedůvěru," reagovala dětská lékařka
MUDr. Eva Sadílková a pokračovala: „Ne vždy se
po propuštění z porodnice maminka cítí dostatečně
poučena a není si jistá, zda kojí správně. V dnešní
uspěchané době se stává, že v porodnici není dosta-
tek času na individuální přístup ke kojení každého
jednotlivého miminka." Od podzimu letošního roku
však začala v Litomyšli poskytovat laktační pora-
denství Lenka Portlíková. „Na ni maminky odkazuji
v případě problémů s kojením," dodala lékařka.
„Bohužel, zánikem porodnice a novorozeneckého

oddělení všechny výhody a pomoc pro maminky
skončily," potvrdila Lenka Portlíková, která se roz-
hodla maminkám pomoci. „Samozřejmě pediatrické
lékařky řeší s maminkami problémy s kojením, ale
nemají dostatek času a prostoru, aby se jim mohly
věnovat natolik, že s nimi vždy jejich problémy vy-
řeší," řekla laktační poradkyně. Maminkám nabízí
podporu již v těhotenství, aby se mohly na kojení
připravit. Hovoří s nimi o kojení a jeho výhodách.
„Po porodu se na mě maminky obracejí s tím, že si
nejsou jisté svou technikou kojení a zda miminko
efektivně saje. Často se řeší nedostatek mateřského
mléka," popisuje nejčastější dotazy maminek Lenka
Portlíková.
Porodnice a zdejší odbornice mnoha maminkám
chybí. „Dceru jsem porodila ještě v Litomyšli. Se-
střičky mi tehdy s kojením moc pomohly, protože
to byl trochu boj. Syn už se ale narodil v Ústí nad
Orlicí, protože porodnice v Litomyšli byla zavřená.
Dojíždění do Ústí je složité, ale naštěstí mám známé
mezi sestřičkami, které pracovaly v porodnici. Mys-
lím si, že maminky z města a okolí pomoc laktačních
poradkyní uvítají, protože kojení je pro dítě velmi
důležité," míní Anna Kolářová.
Prozatím se laktační poradkyně dostává teprve do
podvědomí. Maminky se o ní mohou dozvědět v or-
dinacích gynekologů, dětských lékařek anebo ze
zkušeností ostatních maminek.                       -bj-



z dopisů čtenářů
Vážená redakce,
přečetl jsem si listopadovou Lilii, v níž bylo několik
příspěvků k tématu zdravotnictví, postupnému sni-
žování její dostupnosti pro lidi z Litomyšlska, a ne-
můžu než souhlasit. Když si vzpomenu, že moje
maminka ještě v devadesátých letech pracovala
v nemocnici, která byla tou dobou největší
v okrese, přemáhá mě lítost a současně i vztek.
Byla hrdá, že pracuje v tak kvalitní nemocnici,
která se dál rozvíjí a zkvalitňuje (což se dnes bo-
hužel nedá říct, spíš naopak), kde se lidé vzájemně
znají a panuje tam „rodinná atmosféra" (bohužel
i to dnes není pravda, protože zaměstnanci tu dnes
pracují v nejistotě a takový ten „duch", který dělal
Litomyšlskou nemocnici jedinečnou, je už také pryč). 
Nutno podotknout, že Litomyšlská nemocnice měla

ještě donedávna tolik specializovaných oddělení, že
by se za to nemusela stydět leckterá jiná okresní
nemocnice v okolí. Ještě něco nám tu naštěstí
zbylo, ale už je to tak křehké spojení, že stačí jen
málo a nemocnice se sesype jako domek z karet.
Zdravotní péči ale poskytuje také rychlá lékařská
pomoc (RLP) a bohužel ani její osud není jistý.
Pokud přeci jen nakonec ředitel Zdravotní zá-
chranné služby v Pardubicích rozhodne o jejím zru-
šení, zůstane v Litomyšli už jenom jakási převozová
služba, kterou zajišťuje rychlá zdravotnická pomoc
(RZP), tedy posádka bez lékaře, a kvalita zdravotní
péče tu opět klesne. 
Nevím, jak to vnímají ostatní, ale ve mně se mísí
pocity vzteku s pocity neskutečného bezpráví a na-
padají mě různé otázky: Toto jsme chtěli? Vám tohle
nevadí? Čí je to vina? Proč? Co bude dál? 

Martin Novák

Toto jsme chtěli? Co bude dál? 

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 7. 12. – MUDr. Kašparová
Ne 8. 12. – MUDr. Jindrová
So 14. 12. – MUDr. Paseková
Ne 15. 12. – MUDr. Paseková
So 21. 12. – MUDr. Řemínek
Ne 22. 12. – MUDr. Řemínek
Út 24. 12. – MUDr. Mareš
St 25. 12. – MUDr. Cacek
Čt 26. 12. – MUDr. Večeřa
So 28. 12. – MUDr. Sláma
Ne 29. 12. – MUDr. Sláma
St 1. 1. – lékař neuveden

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.461 655 269
So 7. 12. – MUDr. Kopecká
Ne 8. 12. – MUDr. Sadílková
So 14. 12. – MUDr. Hájková
Ne 15. 12. – MUDr. Jílková
So 21. 12. – MUDr. Švábová
Ne 22. 12. – MUDr. Filová
Út 24. 12. – MUDr. Filová
St 25. 12. – MUDr. Papoušková
Čt 26. 12. – MUDr. Pecinová
So 28. 12. – MUDr. Beňová
Ne 29. 12. – MUDr. Pilařová
St 1. 1. – MUDr. Filová
So 4. 1. – MUDr. Sadílková
Ne 5. 1.  – MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 7. 12. lékárna U Nemocnice, 461 615 617
Ne 8. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 14. 12. lékárna U Slunce, 461 612 678
Ne 15. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 21. 12. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 22. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
Út 24. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530 
St 25. 12. lékárna Sanatio, 461 311 909
Čt 26. 12. lékárna U Nemocnice, 461 615 617
So 28. 12. lékárna Na Špitálku, 461 615 034
Ne 29. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
St 1. 1. lékárna U Slunce, 461 612 678

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
7.-8. 12. - MUDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
14.-15. 12. MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
21.-22. 12. MUDr. Čermáková Ivana
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
24. 12. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel. 775 724 524
25. 12. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, tel. 461 631 126
26. 12. MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606 182 715
27. 12. MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
28. 12. MUDr. Ševčíková Pavla
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
29. 12. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
30. 12. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
31. 12. Moyseyenko Iryna
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
1. 1. MUDr. Marta Kučerová
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
4.-5. 1. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.461 614 614

Rozpis služeb

Opravdu nad nemocnicí zataženo?
Vážená redakce, vážení čtenáři, vážení spoluobčané,
po důkladném zvažování, zda reagovat či nereago-
vat na několik negativisticky laděných článků v Li-
liích na téma situace v Litomyšlské nemocnici, a.s.
(LN a.s.), jsme došli k závěru, že musíme věci uvést
na pravou míru a objektivně informovat o stavu
věci. K této reakci nás vyprovokoval článek v Lilii
č.11/2013 „Nad nemocnicí zataženo“, kde se obje-
vila spousta polopravd a nepravd, ať už z neznalosti
věci či s úmyslem poškodit nemocnici. Opakovaně
jsme v médiích informovali o záměru, jakým směrem
nemocnici rozvíjíme a profilujeme. Přes veškeré per-
sonální problémy, zejména s lékařským personálem,
které jsou ve všech nemocnicích ČR, se nám tento
záměr daří v rozvíjejících se oborech naplňovat. Je
zřejmé, že pokud se oddělení tzv. rozpadne perso-
nálně zevnitř, není možné v současné době nahradit
chybějící lékaře tak, aby oddělení dále fungovalo.
Vize a rozvoj nemocnice je v souladu jak se záměry
akcionáře nemocnice, tak i všech zdravotních pojiš-
ťoven. O to více nás zaráží, že se i nadále objevují
články o řezání a likvidaci nemocnice.  O opaku
svědčí kroky k zachování akutní péče, které jsme
udělali a též opakovaně medializovali: rekonstrukce
monobloku; stavba nového pavilonu neurologie
a třetího operačního sálu; zřízení neurologického
iktového centra; rozšíření neurologického lůžko-
vého oddělení o další stanici; stavba lékárny; zřízení
spojeného lůžkového fondu interního a kožního od-
dělení (pro zachování kožních lůžek pro akutní
péči); zřízení nového lůžkového rehabilitačního od-
dělení; rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních
vod; rekonstrukce vytápění celého areálu nemoc-
nice, revitalizace parku atd… Z tohoto výčtu je
patrné, že nemocnici rozvíjíme jak ve zdravotnic-
kých, tak i obslužných provozech, bez kterých by
se nemocnice nedala provozovat. Je pravdou, že
jsme byli nuceni uzavřít dětské oddělení kvůli ná-
hlému odchodu kvalifikovaných lékařů a nemož-
nosti zajistit za ně odpovídající náhradu. A tím
následně i porodnici, kterou nelze bez kvalifikova-
ných pediatrů provozovat. Tím vznikla složitá ži-
votní situace pro nelékařské zdravotnické
pracovníky uzavřených oddělení. V této sociálně cit-
livé oblasti jsme však nemuseli přistoupit k výra-
znému propuštění personálu. V rámci vnitřní
restrukturalizace (vznik další stanice neurologic-
kého oddělení) a díky přirozené fluktuaci zaměst-
nanců LN (z důvodu ukončení pracovního poměru
na jejich žádost, odchodu do důchodu, odchod na
mateřskou dovolenou) bylo pracovníkům, u kterých
to jejich odborná kvalifikace umožňovala, nabíd-
nuto přeřazení na jiná oddělení nemocnice. Nabídky

využilo 24 zaměstnanců, 9 zaměstnanců odešlo do
jiných zdravotnických zařízení nebo předčasného
důchodu.   Veškerá restrukturalizační opatření pro-
vádíme s vědomím, že jsme jedním z největších za-
městnavatelů v regionu a vůči svým zaměstnancům
jsme postupovali a postupujeme korektně. Aby ne-
mocnice fungovala, musí spolupracovat průřezem
všemi segmenty činností od vedení přes léčebně-
ošetřovatelskou péči až po obslužný servis.  Sou-
časná situace ve zdravotnictví je značně nestabilní
a lze říci, že jakákoliv neopodstatněná negativní
mediální kampaň může tuto situaci pouze zhoršit.
LN, a.s., se v pravidelných intervalech potýká s ne-
podloženými a agresivními útoky na svou činnost
od několika neustále se opakujících jmen a i přes
výzvy na osobní jednání za účelem vysvětlení si
stavu věcí tyto asi fiktivní osoby nereagují a z ano-
nymity nevystupují.  Myslíme si proto, že emaily
typu paní Černá jsou jen vhodnou živnou půdou pro
někoho, jehož cílem je poškození nemocnice.   K zá-
věru článku Jany Zemanové, v němž se hovoří o „lí-
zání smetany vedením a pyšnění se cizím peřím“,
lze říci, že jakékoliv uznání, ocenění nebo pozitivní
zpráva o úspěších v činnosti nemocnice jsou výsled-
kem práce všech pracovníků nemocnice a dávají ma-
nagementu silný argument při jednáních
o zachování a budoucím rozvoji nemocnice v Lito-
myšli. Pisatelé uveřejňující články s podobným de-
honestujícím obsahem si patrně neuvědomují, že
mohou výrazně ohrozit renomé a budoucnost jejich
vlastní nemocnice. Vedení nemocnice i ostatní za-
městnanci se nebrání kritice a návrhům na zlepšení
své činnosti, avšak ta musí vycházet z konstruktiv-
ních připomínek bez osobních útoků.

Libor Vylíčil, ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.

Pacienti mají internet
v nemocnici zdarma
Internet dnes považují lidé za běžnou součást svého
života. Někdy ho potřebují i pacienti v nemocnici.
V Litomyšlské nemocnici si za připojení na wifi mu-
seli až dosud lidé platit. Sazba byla čtyřicet korun
na den a teprve po zaplacení dostali od personálu
heslo. Od pátku 8. listopadu je ale vše jinak. Připojit
se může každý a navíc zcela zadarmo. „Signál po-
kryje celý areál nemocnice a všechny budovy. Při-
pojit se mohou návštěvníci i pacienti. Jsme první
nemocnice v Pardubickém kraji, která tuto novinku
zavádí,“ sdělil Adrián Nemšovský, tiskový mluvčí Li-
tomyšlské nemocnice.                                  -red-

PROFI ÚKLIDOVÉ SLUŽBY – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN...
Více na tel. 602 331 119 nebo www.profi-servis.cz
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Rok 2014 bude pravděpodobně dalším rokem, kdy
bude na Seznamu UNESCO zapsáno dvanáct českých
a moravských perel – tedy stejný počet památek
jako je měsíců v roce. Proto se České dědictví
UNESCO již pojedenácté rozhodlo vydat nástěnný
kalendář, který bude prezentovat všechny památky
UNESCO na území České republiky. Podtitul letoš-
ního kalendáře zní „Naslouchejte památkám
UNESCO“. Důvod je jednoduchý, rok 2014 bude
i v unescových městech Rokem české hudby.  
V roce 2014 bychom rádi představili památky
UNESCO právě jako hostitele té nejkrásnější hudby.
Realizace tohoto námětu je možná díky dotaci
z agentury CzechTourism a vstřícnosti jednotlivých
památkových objektů.  
A na co se můžete těšit? V brněnské vile Tugendhat
rozehrajeme swing, v Holešovicích na návsi se po-
tkáme s folklórními tanečnicemi, v Kroměříži na ko-
lonádě se představí houslistka, před zámkem ve
Valticích na nás čeká cimbál, v Litomyšli na nádvoří

koncertní křídlo, v Telči
folková skupina, v Tře-
bíči židovská kapela
apod.  
Kalendář si můžete pro-
hlédnout a objednat v e-
shopu na stránkách
www.unesco-czech.cz
nebo zakoupit v infor-
mačních centrech měst
UNESCO. Dodejme, že
autorem všech obrázků
jsou litomyšlští fotogra-
fové Pavel Vopálka
a František Renza.
S ohledem na 15. výročí

od zápisu zámeckého areálu Litomyšl patří našemu
renesančnímu skvostu také titulní stránka kalen-
dáře.                                       Michaela Severová, 
výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO 

Nástěnný kalendář 2014
aneb Naslouchejte památkám UNESCO 

Města České inspirace inspirují 
v kalendářích

Svazek obcí Česká inspirace láká návštěvníky do
osmi z nejkrásnějších českých měst především na
tzv. živou kulturu. 
Také proto je v oblasti propagace každoročně nos-
ným materiálem kalendář akcí České inspirace. V ka-
lendáři akcí na rok 2014 se podařilo shromáždit více
než 60 velmi inspirativních akcí. Namátkou jme-
nujme přehlídku uměleckých projektů Chebské
dvorky, Kutnohorské léto, Mezinárodní operní fes-
tival Smetanova Litomyšl, Prázdniny v Telči, oblí-
bený multižánrový festival Polička 555, Mezinárodní

festival animovaného filmu Anifilm v Třeboni, Operu
na zámku Jindřichův Hradec či festival Jazz Goes To
Town v Hradci Králové. Leták je vydán v česko-
anglicko-německé mutaci a samozřejmostí je řada
fotografií z jednotlivých akcí. Distribuce materiálu,
který byl vydán v nákladu 15 tisíc kusů, bude za-
hájena již začátkem prosince letošního roku. 
Novinkou je stolní kalendář na rok 2014 s názvem
Česká inspirace - osm z nejkrásnějších českých měst.
Ve stolním kalendáři představujeme největší atrak-
tivity našich měst, ale také nejdůležitější akce. Sou-
částí kalendária je i avízo na několik desítek
kulturních akcí, které by vám v roce 2014 neměly
uniknout. Věříme, že vám tento pestrý kalendář
bude dělat radost celý příští rok a v ideálním pří-
padě pro vás bude inspirací k návštěvě alespoň ně-
kterých našich měst. 
Nechte se tedy inspirovat a prožijte nezapomenu-
telné chvíle při hudebních a divadelních festivalech,
tanečních přehlídkách a zajímavých výstavách.  

Michaela Severová, 
manažerka svazku obcí Česká inspirace 

co se do Lilie nevešlo

Českomoravské
pomezí zve

Historické náhrobky hledají nové majitele
Město Litomyšl již před rokem nabídlo k prodeji ně-
kolik historicky cenných náhrobků na městském hř-
bitově, z nichž dva budou mít již brzy nové majitele.
Nyní přichází s obdobnou nabídkou. K prodeji je
dosud nezrestaurovaný náhrobek „Rodina Luňáč-
kova“ a zrestaurovaný náhrobek „Rodina Rubkova“.
Nový vlastník se bude muset smluvně zavázat, že
zachová autentické prvky náhrobku a bude inves-
tovat do jeho údržby. 
Městu se dostávají do vlastnictví staré hroby, na je-
jichž údržbu a restaurování nemá dostatek finanč-
ních prostředků. Náklady na restaurování
jednotlivých náhrobků se totiž pohybují v řádech
deseti až statisíců. „Odhadujeme, že by se prodejní
ceny hrobů mohly pohybovat v rozmezí symbolic-
kých 5 – 10 tisíc korun. Není důvod, aby město dr-
želo desítky prázdných hrobových míst. Ideální by
bylo, kdyby každé hrobové místo mělo svého vlast-
níka. Kupující se ale bude muset zavázat, že do ná-
hrobku bude investovat a zachová jeho autentické
prvky,“ vysvětluje Antonín Dokoupil z odboru roz-
voje a investic městského úřadu a dodává: „K pro-
deji je také již zrestaurovaný náhrobek, který
nabízíme za náklady spojené s jeho obnovou.“ 
Nové vlastníky získají náhrobky, u kterých je možná
úprava či výměna náhrobní desky a zároveň nepatří

historicky významné osobnosti. Historický náhrobek
tak může získat v souvislosti s novým vlastníkem zcela
novou identitu. „Pokud někdo skutečně zájem projeví,
bude se ke každému náhrobku přistupovat individu-
álně. Součástí každé smlouvy o prodeji bude restaurá-
torský záměr, kde bude předepsána požadovaná
technologie obnovy,“ podotýká Antonín Dokoupil.
Rozměrné náhrobky, jejichž vysoká historická hod-
nota spočívá jak v architektonickém řešení, tak do-
konalém řemeslném zpracování, tedy mají naději,
že budou znovu ozdobou litomyšlského hřbitova. 

Jana Bisová, foto Marcela Quaiserová

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: „Den D“ podpořil Pralin-
kárnu i auto pro ošetřovatelskou službu • Svařování
a požární ochrana •  Informace z Úřadu práce ČR •
Žáci III. ZŠ v německém Netzschau • Advent a Vá-
noce Na Nebesích • Studenti sametu • Jeden z vá-
nočních stromů je z Litomyšle • Pedagogická škola
přivítala učitele matematiky z Česka i Slovenska •
LITEX AEROBIC SHOW očima účastnice Lenky Šnaj-
drové • Druhý turnaj Českého poháru sehrán v Li-
dovém domě 

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
• 8. 12., 9.00–16.00 / různá místa ve městě
Vánoce ve Svitavách - tradiční vánoční jarmark
na náměstí Míru, malování baněk, pečení cu-
kroví, pletení vánoček v městském muzeu,
dílny pro děti ve Fabrice, pohádky v Tyjátru.
14. 12.  od 17.00 / Fabrika
Česká mše vánoční od Jakuba J. Ryby - koncert,
vystoupí PS Dalibor, Iuventus, Chorbell Hr.
Králové, Orchestr pardubických filharmoniků
a sólisté
25. 12. od 19.00 / Fabrika
19. vánoční bigbít - koncert, vystoupí Dvojité
G, Sinjoy, Kowalski, Syfon, Verze 5, Twisted
Truth, Torzo.
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 9. prosince od 19.00 / Tylův dům
Geraldine Aron: Můj báječný rozvod - komedie
pro všechny, kteří ne vlastní vinou zůstali sami.
• 15. 12.  od 15.00 / Tylův dům
Děvčátko se zápalkami - taneční vystoupení
podle Andersenovy pohádky, ve kterém se
představí žáci tanečního oboru ZUŠ Bystré.
• do 12. 1. / Centrum B. Martinů
Keltové ve východních Čechách - dotyková vý-
stava, která hravou a zábavnou formou při-
bližuje život našich předků v pravěku.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 1. 12. od 18.00 / náměstí T.G.M.
Rozsvícení vánočního stromu - vystoupí Dětský
flétnový soubor H. Dosedělové a další.
• 7. 12. od 19.00 / dvorana muzea
Vánoční koncert Ireny Budweiserové - česká
zpěvačka, textařka a skladatelka, bývalá
členka skupiny Spirituál kvintet.
• 15. 12. od 15.00 / evangelický kostel
Martino Hammerle – Bortolotti - koncert, vše-
stranný, charismatický koncertní a operní
pěvec s jedinečným hlasem
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO
• 6. 12. od 20.00 / Klubová scéna
UDG, Dědovy blechy, Mother´s Angels - koncert
tří pop/rockových stálic
• 20. 12. od 20.00 / Šemberovo divadlo
Wohnout – „Unplugged Tour“ - poprve za celou
historii kapely uslyší fanoušci své oblíbené
písně i v akustických verzích
• 25. prosince od 19.30 / Šemberovo divadlo
Parkoviště pro velbloudy – „Ježíšek pro Erika“ -
benefiční koncert, jehož výtěžek podpoří tří-
letého Erika Pecháčka z Pardubic, který má
diagnózu dětské mozkové obrny.
www.kctmt.webnode.cz
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Slova moudrých: Člověk se může stát vším, ale
především by měl zůstat člověkem. J. Fontana

Slavnostně byli přivítáni noví občánci našeho
města:
Metoděj Novák, Natálie Hrubešová, Ema Lně-
ničková, Ida Preclíková, Barbora Matulíková,
Adéla Chadimová, Václav Jakoubek 
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili naši spo-
luobčané:
80 let – Josef Křivka
85 let – Božena Černá, Josef Martinek, Jaro-
slav Dvořák (Nová Ves u Litomyšle), Růžena
Hošková
90 let – Anna Hartmanová
91 let – Jaroslav Kučera, Antonín Mikyska
92 let – Stanislav Chadima
99 let – Marie Straková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Pavel Dryml, Litomyšl – Anna Čížková, Lito-
myšl, Jiří Svatoš, Česká Třebová – Dana Ha-
lasová, Česká Třebová, Tomáš Roller, Svitavy
– Zdeňka Coufalová, Kladno
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Mária a Petr Jandíkovi, manželé Jaroslava
a Zdeněk Neprašovi a Marie a Jiří Dudychovi
z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Ing. Theodorem Říhou (70 let),
Růženou Bočanovou (80 let) 
Vzpomínáme.               Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika 

Vánoce navzdory
Každoročně se v křesťanských kostelích a modliteb-
nách čítává o Vánocích oddíl z Lukášova evangelia
druhé kapitoly o Ježíšově narození v Betlémě.
A každoročně umí ten starý příběh člověka chytit
za srdce. Tak dobře je napsaný, tak dobrou zprávu
nese. 
Evangelista začíná zvysoka: „Stalo se v oněch
dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl
po celém světě proveden soupis lidu.“ Císaře Au-
gusta známe z dějepisu; celý svět – tak se to aspoň
jevilo obyvatelům římské říše – mu ležel u nohou
a o celém svém poddanstvu chtěl vědět. Lukášův
objektiv se tedy snese níž a zakrouží nad výcho-
dem césarovy říše: „Tento první majetkový soupis
se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.“ A pak už
si Lukáš přitáhne lidské hemžení na cestách:
„Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.“
Císař zavelel, legát provedl a všichni a každý se vy-
pravil na úřad dát se spočítat a zanést do berní da-
tabáze; i ti dva, kteří nás o Vánocích zvláště
zajímají. „Také Josef,“ čteme, „se vydal z Galileje,
z města Nazareta, do Judska, do města Davidova,
poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal
zapsat s Marií, svou zasnoubenou manželkou, která
čekala dítě.“
Takto začíná vánoční evangelium: v metropoli Římě,
kde se pánům zachtělo moci; v místodržitelském Da-
mašku, kde tu moc měli směnit v peníze; a na silni-

cích, náhle zaplněných daňovými plátci. I Josef
a Maria museli na panský hvizd vyrazit na nechtěný
výlet. Jako by neměli dost svých starostí; jako by
Josef neměl co na práci; jako by se Marii neblížila
její hodinka a miminko se neklubalo na svět. Ale
když si páni zamanou, člověk musí to a ono, i ces-
tovat na úřad i vyplnit dotazník i zaplatit kolek
a příští rok zase jiný, sem a tam - a na život (natož
na Pána Boha) nezbývají ani myšlenky ani čas. 
Ale Pán Bůh uprostřed vší vysoké politiky a pan-
ského rozhodování a všeho kmánského hemžení
dělá přece jen svou práci! Tak trochu pánům proti
srsti, tak trochu kmánům navzdory, jinak, než by-
chom si vymysleli. Však právě uprostřed toho lid-
ského a příliš lidského konání a trpění začal Pán
Bůh naplňovat svůj odvěký plán. Však právě na té
nechtěné cestě k panským výběrčím se narodil Kris-
tus Pán, opravdový Pán. A právě za oněch nepříliš
povznášejících okolností, když se Josef a Maria asi
necítili zrovna svobodně či duchovně, právě když je
v tom říšském mraveništi nebylo snad ani vidět, dva
mravenečky mezi ostatními – právě tehdy Bůh
a právě u nich vstoupil na scénu.
Nebudeme druhou kapitolu Lukášova evangelia číst
dál - o Ježíšově narození v chlévě, o andělském noč-
ním zvěstování, o pastýřském vítání a co to všecko
pro nás znamená. Přečtěte si to v Bibli raději sami
nebo s ostatními v kostele. Nyní postačí vánoční
zpráva oněch úvodních Lukášových vět: Že totiž
Bůh umí konat své dílo i uprostřed všedního svět-
ského hemžení a jaksi navzdory lidskému vládnutí,

zamyšlení

Vánoční a novoroční
bohoslužby

Církev československé husitské
(Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v Husově sboru na Toulovcově náměstí.)
Út 24. 12. od 22.00 – Vánoční půlnoční
St 25. 12. od 9.00 – Vánoční bohoslužba

od 11.00 – Vánoční bohoslužba
    (kostel Nalezení sv. Kříže v Trstěnici) 
Čt 26. 12. od 9.00 – Dětská vánoční hra
Ne 29. 12. od 9.00 – Bohoslužba se songovou
liturgií
Út 31. 12. od 16.30 – Pobožnost se svátostí po-
kání
St 1. 1. od 9.00 – Novoroční bohoslužba

Církev římskokatolická
(Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v Kapitulním kostele Povýšení sv. Kříže.)
Út 24. 12. od 15.00 - Bohoslužba štědrovečerní
pro rodiče s dětmi
Út 24. 12. od 22.00 - Bohoslužba vánoční
Út 24. 12. od 24.00 - Bohoslužba půlnoční
St 25. 12. od 7.30, 10.15, 17.45 - Bohoslužby
Čt 26. 12. od 7.30, 10.15, 17.45 - Bohoslužby
Út 31. 12. od 16.00 - Bohoslužba děkovná
k ukončení roku
Út 31. 12. od 23.15 - Bohoslužba ke vstupu do
nového roku v kapli sv. Markéty

St 1. 1. od 7.30, 10.15, 17.45 - Novoroční bo-
hoslužby

Církev bratrská
(Nový kostel, Moravská ul.)
St 25. 12. od 9.30 - Bohoslužba na Boží hod vá-
noční

Československá církev evangelická
(evangelický kostelík na ul. A. Tomíčka 69,
Na Lánech)
Ne 22. 12. od 9.00 - Dětská vánoční slavnost
St 25. 12. od 9.00 -Bohoslužby s večeří Páně
Čt 26. 12. od 9.00 - Bohoslužby s večeří Páně 
Ne 29. 12. od 9.00 - bohoslužba 
Út 31. 12. od 16.30 - Poslední bohoslužby v roce
St 1. 1. od 9.00 - Novoroční bohoslužby s večeří
Páně

Církev adventistů sedmého dne
(Nový kostel Církve bratrské, Moravská ul.)
So 7. 12. od 10.00 - Bohoslužba
So 21. 12. od 10.00 - Bohoslužba
So 28. 12. od 10.00 - Bohoslužba 
So 11. 1. od 10.00 - Společné novoroční shro-
máždění

Poděkování

Všem čtenářům Lilie i občanům města Litomyšle,
kterým nebyl lhostejný náš osud. Protestovali
a psali petici proti našemu vykácení. Díky jim dnes
takto klidně, spokojeně spíme…věřte, nejsme
stromy obyčejné. Jsme stromořadí kdysi piaristy do
slavné budoucnosti z lásky k Bohu vysázené pro ra-
dost a potěšení návštěvníkům i místním lidem Lito-
myšle.                       Text a foto Zdeněk Mikulecký

navzdory lidskému poddanství. A že právě tehdy se
nám narodil Spasitel. Nám, pánům i kmánům. Aby
v tom byl s námi, abychom byli lidmi, jeho lidmi.
Vinšuji vám radostné Vánoce.

David Beňa, Církev bratrská v Litomyšli

Čas plyne, bolest v srdci zůstává.
Dne 3. prosince 2013 uplyne 10 let od
úmrtí našeho drahého manžela, ta-
tínka a dědečka, pana Františka Voří-
ška.                S láskou vzpomíná rodina

Vzpomínka

Pozvání do ticha
Ve čtvrtek 12. prosince v 16.00 hod. bude na faře Cír-
kve československé husitské na Toulovcově náměstí
hostem brněnský biskup Juraj Jordán Dovala, který
nám v autorském čtení představí svou první v češtině
vydanou knihu „Pozvání do ticha“. Uslyšíme však
i jeho libozvučnou slovenštinu, a to v písních, kte-
rými své čtení doprovodí. V předmluvě ke knize Vác-
lav Ventura píše: „Knížka těchto úvah a meditací
pootevírá dveře ticha a zve nás do jeho strhujícího

prostoru.“ I my vás tedy srdečně zveme k advent-
nímu ztišení na faru na Toulovcově náměstí.

Za náboženskou obec CČSH Štěpán Klásek, farář
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Události ve fotografiích

Trocha historie na železnici: V oblacích dýmu dorazil
na litomyšlské nádraží v sobotu 30. listopadu vlak ta-
žený historickou lokomotivou. Vlak s sebou přivezl
i Mikulášskou družinu, která nadělovala dětem drobné
dárečky a vydala se s nimi na jízdu do Chocně. 

Jedenáct kreslených světů U Rytířů: Chcete-li nahléd-
nout do světa současné dětské ilustrace, pak je pro
vás ta pravá výstava v Městské galerii v domě U Ry-
tířů. Expozice s názvem 11 světů, zahájená 8. listo-
padu vernisáží, je interaktivním projektem, který
nejenže seznamuje malé i velké návštěvníky s tvorbou
11 ilustrátorů, ale nabízí i aktivní zapojení a možnost
se výtvarně vyjádřit třeba i na zdech galerie. 
K výstavě, která potrvá až do 2. února, je připraven
také doprovodný program. Přijít můžete v: 
*pátek 6. 12. na přednášky Renaty Fučíkové, autorky
a ilustrátorky knihy Ludmila, Václav a Boleslav. Pře-
myslovci očima mnicha Kristiána, které se uskuteční
v městské galerii a v knihovně
*sobotu 14. 12. od 9.00 do 12.00 na výrobu vánoč-
ních ozdob
*neděli 15. 12. povede Veronika Dvořáková workshop
s názvem Lichožrouti. Litomyšl má své pivo: Po dlouhých letech „sucha“ po-

kračuje v litomyšlské tradici pivovarnictví nově ote-
vřený minipivovar na Veselce. Od 11. listopadu, kdy
se dveře pivovárku otevřely i zvídavé veřejnosti, se zde
vaří Bedřichova jedenáctka. 

Na pultech je kniha o Olbramu Zoubkovi: „Nedaleko od
Karlova náměstí v Praze, ukrytý mezi domy v Salmov-
ské ulici, se nachází ateliér Olbrama Zoubka. Přijít
k němu můžete průjezdem přes dvorek, brankou, na
níž je připevněna cedulka s nápisem: „Prosím o ma-
ximální stručnost – život a světlo jsou krátké.“ Tak
začíná kniha Dory Čechové Život a sochy Olbrama
Zoubka. Autogramiáda této publikace, ve které sochař
vypráví o začátcích své umělecké tvorby, ale i o životě
v totalitě nebo partnerských vztazích, se uskutečnila
v Knihkupectví – Antikvariátu Paseka v Litomyšli 23.
listopadu. Olbram Zoubek od sedmdesátých let praco-
val na opravách sgrafitové výzdoby fasády zámku v Li-
tomyšli, jeho sochy najdeme v Klášterních zahradách
nebo v zámeckém sklepení. O Zoubkově působení v Li-
tomyšli se v knize mimo jiné dočteme: „Začal jsem na
počátku šedesátých let prací na domě U Rytířů. Je to
památný dům, o kterém psal už Jirásek…“
Do 3. března je v Jízdárně Pražského hradu k vidění
to nejlepší z jeho celoživotní tvorby. Některá z děl
budou vystavena úplně poprvé. 

Pekelné peklo: To vám bylo peklo! Děti brečely, hříchy
se sčítaly a Lucifer si radostí mnul ruce. A kdeže se
takové pekelné místo nachází. V zámeckém sklepení,
které 30. listopadu a 1. prosince zaplnila pekelná
pakáž. Ale jako každá pohádka i tato měla své kladné
postavy – zjevili se andělé a sv. Mikuláš, aby hříšní-
kům pomohli. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

Hon na lišku: Den před sv. Hubertem, patronem lovců,
vyrazilo z Primátorské hráze 34 koní se svými jezdci
na Hubertovu jízdu. Hon na „lišku" ukončilo za necelé
dvě hodiny Halali, večer následovala společná zábava
a Hubertův soud v hostinci na Pazuše.

Barborky na zámku: V sobotu 30. listopadu ožil lito-
myšlský zámek Barborkovými slavnostmi, které lákaly
adventními prohlídkami, řemeslným trhem, nebo tvo-
řivou dílnou pro děti. Návštěvníci si dokonce mohli
vyzkoušet tradiční techniku patchworku - tzv. paper
piecingu. 

Lampiony rozzářily ulice Litomyšle: Rodinné centrum
společně se zámeckou mateřskou školou uspořádaly
v neděli 10. listopadu Svatomartinský lampionový
průvod. Jako dlouhý had plný barevných světýlek se
průvod vinul z Toulovcova náměstí přes Vodní valy,
kolem Smetanova domu a Smetanovým náměstím
zpět na Špitálek, kde už na všechny čekalo něco na
zahřátí i na zub.

To nejlepší z Litomyšle: V rámci 525. Litomyšlského hu-
debního večera se ve čtvrtek 14. listopadu uskutečnil
ve Smetanově domě koncert s názvem To nejlepší z Li-
tomyšle. V programu účinkovaly Smíšený pěvecký sbor
KOS, Smíšený pěvecký sbor Vlastimil, Sbor paní
a dívek, Mužský pěvecký sbor, Chrámový pěvecký sbor
„Vox angelorum“ a Litomyšlský symfonický orchestr.
V jejich podání si diváci vyslechli A. Vivaldiho, J. Vi-
čara, A. Tučapského, L. Janáčka nebo Pavlicovu Missu
Brevis.

Vánoce u Dudychů už v listopadu: Ateliér Duke Bohe-
mia a sochař Jiří Dudycha opět otevřely dveře náv-
štěvníkům i vánoční atmosféře. Ve dnech 15. až 17.
listopadu se zde uskutečnily Duke Vánoce a předsta-
vily nejen novou tvorbu, ale i staré a osvědčené „kou-
sky“. Vše doplnila aranžmá studentů Střední
zahradnické a technické školy v Litomyšli nebo dopro-
vodný program v podání fotografky Marcely Saláškové. 
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Obrázky i výrobky v denním stacionáři: V Denním sta-
cionáři Ruky pro život se 20. listopadu uskutečnila
vernisáž krátké výstavy obrázků Renaty Šplíchalové
spojená s prodejní výstavou výrobků uživatelů Den-
ního stacionáře a Sociálně aktivizačních služeb pro se-
niory. Renata Šplíchalová své práce představila již
potřetí. Obdiv také sklidily vystavené výrobky, které
dýchaly vánoční atmosférou a mnohým se staly mi-
lými dárky blízkým. Zahájení výstavy zpestřilo vystou-
pení dětí ze Zámecké základní školy. 

Křehká krása ve sklepení: V zámeckém sklepení nyní
nenajdete pouze sochy Olbrama Zoubka nebo víno, ale
i krásu křehkých vánočních ozdob. Ovšem k vidění ne-
jsou pouze klasické kulaté ozdoby různých barev, ale
čekají zde třeba roztomilá růžová prasátka. Pro ty
starší je připravené svařené víno. Od 23. listopadu je
navíc možné každý víkend (s výjimkou 30. 11. a 1. 12.)
v rámci worshopu ozdobit vlastní skleněnou ozdobu.
Výstava je otevřena do 28. prosince každou sobotu
a neděli od 13.00 do 16.00, otevřeno je také 26. a 27.
prosince. 

Na Den medu „přiletěly" i včely s královnou: Již poč-
tvrté Lidový dům v Litomyšli zavoněl medem. V neděli
24. listopadu se sem sjeli včelaři a řada řemeslníků,
aby nabídli své výrobky, které měly souvislost nejen
s medem. Lidé vybírali z mnoha druhů medu, nechy-
běla ani oblíbená medovina, a to v mnoha variacích.
A jaký by to byl Den medu bez včel. Návštěvníci se
zastavovali u malého roje za sklem, kde byla i krá-
lovna matka. Živé včely na akci dovezla rodina Karlí-
kova z Osíku. A protože do Vánoc zbývá už jen měsíc,
lidé nakupovali na akci i drobné dárky. K mání byly
šály, šperky, koření, přírodní kosmetika, bylinky i per-
níčky.

www.umedveda.cz

Prodej stylových dárkových poukazů do Restaurace a Café 
U Medvěda (500,- a 1000,-) - možno zakoupit u obsluhy na baru 
restaurace). Platnost poukazů je časově neomezená.

AKCE Při nákupu 10 ks poukazů dostanete další 1 ks 
ve stejné hodnotě jako dárek (více info na tel. 724 228 797)

Nejširší nabídka poledního menu včetně víkendů!
Každý den výběr ze 4 polévek a 12 hlavních chodů - Po - Pá
V sobotu a neděli výběr ze 3 polévek a min. 4 hlavních chodů
(možno i s sebou)

Každý den v době obědů je Café U Medvěda NEKUŘÁCKÉ
Restaurace U Medvěda je kromě jedné místnosti KUŘÁCKÁ

SNÍDANĚ s kávou za 10,- (možno i s sebou)
(Pondělí - Pátek 7.00 - 10.30 v Café U Medvěda,,)
Možnost pořádání firemních akcí, svateb, pohřbů, 
rodiných oslav - až 60 osob. Více informací na tel. 724 228 797
Rezervace do restaurace na tel. 461 616 726 6

NEVÍTE ČÍM OBDAROVAT
POD STROMEČEK VAŠE NEJBLIŽŠÍ,

ZNÁMÉ ČI PŘÍBUZNÉ ???

Přejeme všem našim čtyřnohým pacientům, 
aby celý příští rok 2014 prožili spokojení
ve společnosti  milující lidské smečky, všem
„páníčkům" přejeme krásné Vánoce a v novém
roce zdraví a spoustu krásných chvil
a zážitků se svými zvířecími kamarády. 

Vážíme si Vaší důvěry!
MVDr. Jiří a Lenka Poláčkovi
a kolektiv

Nový stolní kalendář na rok 2014 je již v prodeji.
V týdenním kalendáři jsou fotografie s motivy města
od pana Marka Bartoníčka a rovněž zde najdete opět
mnoho fotografií z kulturních akcí v Litomyšli, tak
jak je zachytila paní Iveta Nádvorníková. Cena ka-
lendáře je 75 Kč. Kalendář si můžete zakoupit v in-
formačním centru na náměstí a také v litomyšlských
knihkupectvích.                     Text a foto Aleš Bárta

Stolní kalendář 
Litomyšl 2014
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Provoz knihovny
během Vánoc
Městská knihovna Litomyšl vám oznamuje změny
v provozu knihovny během Vánoc. Ve dnech 23.
a 31. 12. bude knihovna uzavřena. Dětské oddělení
a čítárna jsou mezi svátky uzavřeny.
Krásné Vánoce a radostný nový rok přejí pracovnice
knihovny.                                    Jana Kroulíková

Společenství 
vlastníků oznamuje
Výbor Společenství vlastníků jednotek pro dům čp.
1106 – 1110 v ulici Mařákova v Litomyšli oznamuje
všem dodavatelům zboží a služeb, že oprávnění
k jednání za Společenství vlastníků jednotek pro
dům čp. 1106 – 1110 v ulici Mařákova v Litomyšli
mají pouze předsedkyně SVJ Helena Šmákalová
a místopředseda SVJ Jiří Langer.   Helena Šmákalová

Po stopách let minulých
Krásné okolí Litomyšle - díl 24.

seriál

Budislav – zajímavý pohled na Hradisko.  Budislavské lomy na pískovec jsou již minulostí. Starou rozhlednu U boudy nahradila již jiná věž.

Rybník s mlýnem v Tržku vidíme při cestě vlakem. Na Hory u České Třebové chodily naše babičky na poutě. Kozlov dole pod kopcem se také hodně změnil.

Přes Mikuleč jezdíme do Svitav a za kresbami M. Alše. Stará hospoda v Osíku má dnes nový vzhled.

Od Končin nebylo daleko do Sloupnice. Sokolovna v Dolním Újezdě má stále svůj ráz.

Budova školy v Morašicích, jak vypadala kdysi.

Bývalá škola ve Strakově šířila před válkou českou řeč. 

Naše město leží v krajině, kde je milé pobývat. Dokladem jsou staré fotografie míst, kam jezdíme na pro-
cházky a dovolenou. Škoda, že se jich na stránku dá umístit tak málo.                   Připravil  Miroslav Škrdla

www.facebook.com/
litomysl.lilie
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Poncarová - Hříšné vztahy, Erikson Thomas – Men-
talista, Worth Sandra - Dáma z Růže, Fischerová -
Sváteční vraždy, Goffa Martin - Muž s unavenýma
očima, Carrere – Limonov, Zan Koethi – Následky,
Ironside - Zraju jako víno, Berger Tamina - Dotek
chladu, Deveraux Jude - Černý lev, Ranney Karen -
Skandální vztah, Divišová Jana - Kurz diskrétní sa-
mohany, Cross Julie - Rozděleni časem, Humbert -
Kořeny zla, Jones Darynda - První hrob napravo,
Černá - Královské námluvy, Bureš Roman – Legi-
onář, Whitton Hana - Zimní princezna, Murakami -
1Q84, Beverley Jo - Milenci a dámy, Jackson Lisa -
Nechtěj nic vědět, Deaver - Pokoj smrti, Benková
Jana - Slečna nebezpečná, Link - Zapomenuté dítě,
Söderberg - Andaluský přítel, Kelly Cathy - Kouzlo
Vánoc, Price Katie - Vánoční dárek, Weissová - Dia-
gnóza F50, Obermannová - Dopisy Kafkovi, Reynard
- Gabrielovo inferno, Urbaníková - Měj mě rád, Gib-
son Rachel - Zachraň mě, Börjlind - Skočný příliv,
James E. L. - Padesát odstínů svobody, Stimson Tess
- Co je tvoje, je i moje, Connelly - Černá skříňka, Ha-
nibal Jiří - Neklidná duše Evy z…, O čem ženy mlčí,
Läckberg - Vražda s vůní mandlí, Steel - Všechny
matčiny hříchy, Javořická - Z lásky, Rosenfield Kat

- Konec a smrt Amelie Anne, Žáček Jan - Zběsilá
bezmoc, Tomsová Kamila - My, sex a aférky, Redl
Vlasta - Kam na to chodím, McLoughlin - Kletba
panství Tyringham, Cain James - M. Mildred Pierce-
ová, Stedman M. L. - Světlo mezi oceány, Šťastná -
Šťastná kniha, Sepetys Ruta - V šedých tónech, Vi-
esturs Ed - Na vrchol žádné zkratky, Antal Martin -
To dítě je nepozorné, Jazairiová - Jediný svět, Duka
Dominik - Glosy Dominika Duky, Pohorecký - Roz-
hledny a ztracené…, Grmolec - Od stromů k samo-
tám, Homerová - Výchova k občanství ve…,
Matyášová - Přátelství navzdory, Zeno Katrina -
Když život nejde podle…, Laňka David - Váš Petr
Hapka, Boursin Didier - Tvůrčí ateliér, Cílek Václav
- Krajiny domova, Němec Jan - Sokol Osík, Chapman
Gary - Když „promiň" nestačí, Juřík Pavel – Štern-
berkové, Remešová - Herecká manželství, Poledňá-
ková - S kým mě bavil svět, Burešová – Saskia,
Čechova Dora - Život a sochy Olbrama Zoubka, Kří-
ženecký - Jiří Adamíra, Zheutlin Peter - První žena
na kole kolem…, Michin Petr - Děla proti říši, Roll
Rich - Hledání ultra, Větvička – Česko, Noble Maria
- 100 papírových květin

prosinec 2013
kalendárium Litomyšle

135 let - 6. 12. 1878 se narodil v Budislavi JOSEF DO-
LEŽAL, pedagog, hudební skladatel. Působil ve Vy-
sokém Mýtě. Autor divadelní hry Pohádka
o Honzovi a řady klavírních skladeb a písní.
130 let - 19. 12. 1883 se narodil LEOPOLD EISNER,
majitel textilní továrny Linka. Za odbojovou činnost
byl popraven v Pardubicích v roce 1942.
125 let - 24. 12. 1888 se narodil MIROSLAV ZEDNÍK.
Učil ve Sloupnici a v Litomyšli. Za první světové
války bojoval v legiích, byl činným v Sokole a také
ve filatelistickém spolku.
110 let - 14. 12. 1903 se narodil v Jarošově FRANTI-
ŠEK FIAKA, geolog a petrograf. Rodina bydlela na
Bělidlech.
105 let - 31. 12. 1908 se narodil BEDŘICH KREJČÍ,
okresní soudce v Litomyšli. Byl popraven v Pardu-
bicích v roce 1942 za účastv odboji.
85 let - 6. 12. 1928 zemřel v Litomyšli FRANTIŠEK
HOŠEK, hudební skladatel a kapelník městské
hudby.
25 let - 13. 12. 1978 zemřel v Jablonci nad Nisou JAN
ČERNÝ, sochař, řezbář, sklářský výtvarník. Učil v Li-
tomyšli, později na sklářské škole v Železném Brodě.
Je autorem nové techniky sklářských plastik.

365 let - Po ukončení válečných bojů v roce 1645 byl
v zemi citelný úbytek obyvatel. V Litomyšli bylo na-
počítáno 86 bytů pustých a polopustých. Město se
snažilo tyto byty zvelebit a obsadit novými majiteli.
145 let - Dům na ulici Boženy Němcové s nápisem
U hroznu zakoupil a na hostinec přestavěl Antonín
Němec. Scházela se tam společnost profesorů a uči-
telů, studenti-akademici zde měli své programy.
Později dům koupil „táta Vandas“. Častým hostem
zde býval profesor gymnázia Jan Voborník. 
85 let - V roce 1928 bylo otevřeno městské muzeum
v budově bývalého piaristického gymnázia. Od deva-
desátých let předcházejícího století bylo muzeum
v budově reálky (dnes základní škola na Zámecké
ulici). Krátce po otevření navštívil muzeum T. G. Ma-
saryk při návštěvě města.

Připravil Miroslav Škrdla

Kniha o Benátkách
Po Novém roce vyjde knižní zpracování o Benátkách
u Litomyšle. Kdo z rodáků, žijících v Litomyšli i
jinde, má o tuto knihu zájem, může kontaktovat
Obecní úřad Benátky na tel.: 461 612 289 nebo
www.obecbenatky.cz.                     Jaroslav Jiráček Knížka Válečné pomníky a památníky,

vojenské hroby a náhrobky v Litomyšli
Město Litomyšl ve spolupráci se Státním okresním
archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli připravilo
k vydání drobnou publikaci níže uvedeného autora
nazvanou Válečné pomníky a památníky, vojenské
hroby a náhrobky v Litomyšli. Tato drobná práce
charakteru průvodce by měla navázat na obdob-
nou knížku vydanou v roce 2010 pod názvem Li-
tomyšlský hřbitov u kostela svaté Anny. Hroby
významných osobností a náhrobky umělecké hod-
noty. 
Úvodní část zmíněné drobné publikace nastiňuje
historii válek souvisejících se vznikem popisovaných
artefaktů. Ve stěžejní části práce jsou pak prezen-
továny jednotlivé válečné pomníky a památníky
(též pamětní desky), ale i vojenské funerální pa-
mátky – tj. hroby a náhrobky; za nezbytné autor
knížky považoval doplnit informace o těchto památ-
kách seznamy dohledatelných obětí příslušných vá-
lečných konfliktů. Uvedeny jsou zde tedy soupisy
obětí z období napoleonských válek (z let 1809–
1814), prusko-rakouské války (z roku 1866)
a z první (z let 1914–1918) a druhé (z let 1939–
1945) světové války. Ve zmíněných seznamech pak
bylo nezbytné uvést rok úmrtí jednotlivých osob.

Vojenské hroby a náhrobky uvedené v knížce je
třeba vnímat jako válečné hroby a náhrobky ve
smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hro-
bech a pietních místech… (čili nejsou zde zmíněny
hroby mužů-vojáků, jichž jsou na hřbitově u kostela
svaté Anny určitě stovky, kteří jsou pohřbeni v tzv.
„rodinných hrobech“). Uvedená knížka by měla být
dostupná čtenářské obci v polovině prosince tohoto
roku.                                           Oldřich Pakosta 

Krásné Vánoce
přeje Lilie
Milí čtenáři, přispěvatelé a inzerenti,
slovo Vánoce má tajuplnou moc. Jsou v něm ukryty
bílé vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň.
Ukrývá se v něm vůně jehličí, světla svíček a cu-
kroví. Vánoce jsou také pohádky, jmelí a ozdobený
stromeček, u něhož stojí nedočkavé děti. 
Význam slova Vánoce však naplňujeme my sami.
Jsou takové, jaké si je uděláme. Nejde o drahé
dárky, shon či úklid. Jde o to chytit onu snášející
se vločku, zavřít oči a pošeptat jí tiché vánoční
přání. A pokud se vločka rozpustí, stále můžeme svá
přání pošeptat do zimního vánku, který je roznese
do všech koutů k našim blízkým. 
Redakce a redakční rada Zpravodaje města Litomyšle
Lilie se připojují se svými přáními. Krásné Vánoce
s kapičkami štěstí, zabalené kouzlem lásky, přikryté
peřinou splněných snů a plamínky pohody v očích.
V klidu si užijte vánoční chvíle a po Novém roce zase
v plné síle vykročte nanovo a v dobrém zdraví. 
přejí redakce Lilie, redakční rada, korektorka a grafik

Prodej vánočních stromků
Městské lesy Litomyšl prodávají vánoční

stromky v následujících termínech: 

11. 12. 2013 od 9.00 do 16.00
na Smetanově nám. u České spořitelny

12. a 13. 12. 2013 od 8.00 do 15.00
ve Správě městských lesů, Strakov 15



16

Takový úspěch jsme nečekali 
V pátek 8. listopadu skončil 2. ročník dobročinného
bazárku potřeb pro rodiny s dětmi v Novém kostele
v Litomyšli. Letos tak organizátoři díky jarnímu
a podzimnímu opakování připíšou na konto sirot-
čince First Love International v Keni dohromady
přes 55 tisíc korun. 
„Organizujeme mnoho aktivit pro rodiny s dětmi
v Litomyšli a okolí. Vychází to z toho, že tato sku-
pina je také u nás v kostele početná. Máme zkuše-
nost, že životní úroveň rodin s dětmi v našem
v regionu se může dramaticky lišit. Někdo je na tom

velmi dobře, někdo má opravdu existenční prob-
lémy. Tady na bazárku si, myslím, přišel na své
každý návštěvník. Ten, kdo hledal značkové, dražší
nebo úplně nové zboží, ale i všichni, kdo sháněli
oblečení ,na lítačku´,“ přibližuje průběh bazárku
jedna z organizátorek Martina Soukupová.
Akce měla navíc opět charitativní přesah. Výtěžek
je určen ve prospěch zajištění vzdělání a sociální
práce v domově pro sirotky First Love International
v Nairobi v Keni v roce 2013/2014. Jak je se získa-
nými financemi průběžně nakládáno se lze pravi-
delně informovat na zajímavém blogu na webových
stránkách Nového kostela (www.novykostel.cz). Ten
aktualizuje Jana Vlčková ze Svitav, která působí
přímo na místě od září tohoto roku.  
„Velmi si vážíme všech, kteří se do akce zapojili,
a děkujeme jim. Zájem prodejců oproti jaru vzrostl
téměř trojnásobně a stejně tak i počet návštěvníků
akce. Maminky se nás po prázdninách ptaly, kdy
bude další bazárek, ale že v listopadu bude kostel
doslova praskat ve švech, to jsme nečekali. Potvrdilo
se nám, že takové akce v našem městě mají smysl,“
dodává Martina Soukupová.

Jana Kašická, koordinátorka bazárkufoto archiv
Jany Vlčkové a Martina Soukupová 

Vánoce
se kvapem
blíží
nabízíme prodej
dárkových poukazů
dle Vašeho výběru.

Akce na prosinec
Permanentka na přístro-
jovou lymfodrenáž 
původní cena 1 530,- 
nová cena 1399,- Kč

Po vystřižení tohoto
inzerátu a předložení
v našem centru dostanete
10% slevu na Havajskou 
masáž Lomi Lomi
a Lázeňský zábal ve Vichy

www.savitar.cz
email: recepce@savitar.cz
tel. 467 771 351

Poděkování ze ZŠ U Školek
Na podzim navštívili Základní školu U Školek žáci
německých škol z Gemündenu a Burgsinu. Jejich
pobyt trval týden a uskutečnil se v rámci česko-ně-
mecké spolupráce, která na škole trvá již od roku
2009. Navázání přátelství začíná vždy několikamě-
síční emailovou korespondencí, při níž si děti vymě-
ňují emaily v angličtině a němčině. Poté následují
vzájemné návštěvy. Německé děti bydlí v rodinách
našich žáků a naopak. Všichni společně absolvují
pestrý a velmi náročný program. Během něho se
blíže seznamují při jazykových animacích, poznávají

město i jeho okolí a podnikají poznávací výlety
a další akce. Také společně pracují ve školách, aby
měli možnost porovnat, jak to kde chodí. 
Celá výměna je náročná nejen pro děti, ale také pro
jejich rodiče. Ubytovat doma neznámého člověka,
navíc mluvícího cizím jazykem, starat se mu týden
o stravu a částečně i o program, to není vůbec
snadné. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
rodičům, kteří našli odvahu a v projektu nám vypo-
mohli. Bez jejich podpory bychom výměny vůbec
nemohli uskutečnit. Velmi nás potěšila i nebývale
hojná účast na společném večeru a příjemná, družná
atmosféra, která tam vládla. 
Zároveň bychom rádi poděkovali též panu místosta-
rostovi Radomilu Kašparovi, který si i přes velmi na-
bitý program udělal na děti čas, promítl jim
prezentaci o našem městě, pobesedoval s nimi a da-
roval jim upomínkové předměty od města Litomyšl.
Už nyní se naši žáci těší na jaro, kdy na oplátku vy-
razí do Německa za svými přáteli. Věříme, že celý
projekt pomáhá dětem překonat jazykovou bariéru,
motivuje je k dalšímu studiu cizího jazyka a zároveň
jim přináší i řadu dalších životních zkušeností. 

Za kolektiv učitelů ZŠ U Školek 
Lenka Ondráčková

Tradiční prodej
vánočních stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli se uskuteční 
od 12. do 13. prosince

a od 16. do 20. prosince
vždy od 10.00 do 16.00 hodin.



V LITOMYŠLI V PROSINCI 2013 

 5. 12. Čt 10.00 Přijde k nám čert a Mikuláš – omezený počet míst, nutná rezervace v RC • rodinné centrum tel. 607 605 720 
        14.30 LU3V: Slavnostní zakončení 14. ročníku – Litomyšlská univerzita třetího věku • Lidový dům tel. 461 612 068
        15.00-17.00 Mikuláš s andělem v Bobo Cafe • Bobo Cafe tel. 774 603 007
        17.00 Mikuláš pod Zlatou Hvězdou – odměny pro děti, pro dospělé něco na zahřátí • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
 6. 12. Pá 10.00 a 12.00 Pověsti a skutečné události na úsvitu českých dějin – přednáška a promítání R. Fučíkové • dům U Rytířů tel. 461 614 765
        16.00 Pěvecké adventní vystoupení žáků školy • ZŠ T. G. Masaryka tel. 461 612 356
        17.00 Piaristický kostel a obnova jeho mobiliáře – přednáška Mgr. V. Cinkové (NPÚ) • městská knihovna tel. 461 612 068
        17.00 Egypt očima cestovatele – vyprávění J. Kmoška s promítáním • Husův sbor, Toulovcovo nám. tel. 724 704 977
        17.00 Výstava betlémů 2013 – vernisáž • kostel Rozeslání sv. Apoštolů, Toulovcovo nám. tel. 731 449 281
        21.00 Krucipüsk – koncert, afterparty s dj Wolfem, 200 Kč (předprodej) a 250 Kč (na místě) • MC Kotelna tel. 777 589 663
        21.00 Oldies night – hity 90. let, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
  7. 12. So 10.00-16.00 Když Vánoce klepou na dveře – výtvarné dílny, vánoční menu, promítání pohádek... • Smetanův dům tel. 461 613 239
        14.00-18.00 Mikulášská nadílka pro děti – malé divadelní vystoupení a dětská diskotéka, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
        17.00 Základní taneční kurz pro mládež – 12. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
        19.00 Čtyři krásní – chvilka poezie, vstupné dobrovolné • Kavárna Mandala tel. 725 605 373
        19.30 Inscenace Ochotníků z Moravských Knínic, 100 Kč • zámecký pivovar tel. 775 963 625
        21.00 Krissy Matthews Band – koncert anglického bluesového kytaristy, 150 Kč • Nekuřácká rest. Lidový dům tel. 461 619 183
        21.00 Oldies party – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
        21.00 Brithday Mafia Crew – house party, 2. narozeniny klubu, djs Bon Finix, Jaqullin, Casey, Styx, 100 Kč • Dance Club U Kolji
 8. 12. Ne 15.00 Druhý adventní koncert • Bobo Cafe tel. 774 603 007
        15.00 Mikulášské odpoledne pro rodiny s dětmi – příjemné Mikulášské odpoledne s předvánočními překvapeními • Nový kostel
        16.00 Vánoční kouzlo – pohádku pro rodiče s dětmi uvádí Divadýlko Kuba (Plzeň), 50 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
 9. 12. Po 19.30 526. LHV: Martinů Voices – adventní koncert – Allegri, Martinů, Tippett..., 150 Kč • zámecká kaple sv. Moniky tel. 461 613 239

10. 12. Út 10.00 Zdobení vánočního stromečku • rodinné centrum tel. 607 605 720
        14.00 Jak se (ne)slaví Vánoce – čtení babičky Aničky pro děti • městská knihovna tel. 461 612 068
        15.30 Vánoční čtení Jany Kroulíkové – pro seniory • denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
        16.00 Pleteme a pečeme vánočku • rodinné centrum tel. 607 605 720 
        16.30 Vánoční koncert dětských pěveckých sborů – účinkují sbory ZUŠ Litomyšl • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
11. 12. St 17.00 Vše o medovině – ochutnávka a povídání o pravé medovině s panem J. Kučerou • Bobo Café tel. 774 603 007
        19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Předvánoční nabídka nových knih – z knih čtou manželé Švehelkovi • Na Sklípku tel. 461 614 723
        20.00 Wednesday party – středeční taneční party, djs Dash J, Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
12. 12. Čt 10.00-12.00 Výroba vánočních přání a jmenovek na dárky • rodinné centrum tel. 607 605 720 
        16.00 Pozvání do ticha – autorské čtení J. J. Dovaly s písněmi • Husův sbor, Toulovcovo nám. tel. 724 704 977
        18.00 Vánoční vinšování – koncert, sbory Kos a Kokos, soubor Červánek z H.K., 60, 120 Kč • zámecká jízdárna tel. 777 744 950 
        19.30 Dvanáct rozhněvaných mužů – představení Východočeského divadla Pce, 220 a 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
13. 12. Pá 21.00 Tleskač – koncert, afterparty s dj Wolfem, vstupné 170 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
        19.00 Mikulášská besídka Divadelní společnosti Jožina Janouška • Lidový dům tel. 606 750 407
        21.00 Pavel Cejnar U Kolji – taneční hity, oblíbený moderátor Pája Cejnar a Dj Xavier J, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
14. 12. So 8.00-16.00 Adventní trh – stánky s vánočním zbožím a doprovodný hudební program • Smet. náměstí – dolní část tel. 461 653 330
        9.00-12.00 Výroba vánočních ozdob – přijďte si vyrobit látkové ozdoby na svůj stromeček • dům U Rytířů tel. 461 614 766
        10.00 Prodejní výstava vánočního patchworku s D. Otavovou • Bobo Cafe tel. 774 603 007
        19.00 Věneček tanečního kurzu pro mládež – hraje Combo 2 • Lidový dům tel. 461 619 183
        19.00 Smyčcové kvarteto Precordi – koncert, vstupné dobrovolné • Kavárna Mandala tel. 725 605 373
        21.00 Retro párty 80.–90. – dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
        21.00 Leoš Mareš U Kolji – taneční hity, známý moderátor Leoš Mareš a dj Mike, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
15. 12. Ne 14.00 Lichožrouti – workshop, který povede Veronika Dvořáková • dům U Rytířů tel. 461 614 767
        14.00 Adventní koncert manželů Vašíčkových (housle a trombón) • Bobo Cafe tel. 774 603 007
        15.00-17.00 Adventní odpoledne s Rodinným centrem Litomyšl • rodinné centrum tel. 607 605 720 
        17.00 Vánoční slavnost nejen pro děti – program pro malé i velké plný vánočních hitů a voňavých dobrot • Nový kostel tel. 461 615 360
        17.30 Ježíšek pro Erika – benefiční koncert v rámci Hudba pomáhá, hraje Parkoviště pro velbloudy • zámecká jízdárna tel. 723 743 760
16. 12. Po 16.30 Vánoční kamion Coca-Cola – kamion přiveze Santa Clause s programem pro děti • Smetanovo náměstí
 17. 12. Út 9.00 Pečení cukroví • rodinné centrum tel. 607 605 720 
        15.00 Štědrovečerní sváteční tabule – vánoční aranžování • rodinné centrum tel. 607 605 720 
        16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola – sál tel. 461 612 628
        19.30 Vánoční koncert Jakuba Smolíka s kapelou – vstupné 250 a 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
        20.00 Soutěž v exování půllitrů o věcné ceny • Cafebar Underground tel. 725 846 248
18. 12. St 10.00-12.00 Vánoce s knihou – knihovna pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 607 605 720
        15.30 Vánoční besídka s uživateli Sociálně aktivizačních služeb pro seniory • denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
        19.30 Vánoční koncert Lukáše Rothscheina a jeho povedené bandy • Smetanův dům tel. 461 613 239
        20.00 Riders party – středeční taneční party, dj Rodrigo, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
19. 12. Čt 10.00-12.00 Výroba vánočních přání a jmenovek na dárky • rodinné centrum tel. 607 605 720 
        18.00 Česká mše vánoční „Hej, mistře" a vánoční koledy – lit. sbory a symfonický orchestr, 80 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 608 711 968
20. 12. Pá 16.00 Vánoční besídka – omezený počet míst, nutná rezervace v RC • rodinné centrum tel. 732 141 575
        16.00 Rybářův Štědrý den – vánoční hra J. Plháka a J. Vedrala s koledami • Husův sbor, Toulovcovo nám. tel. 724 704 977
        21.00 Mňága & Žďorp – koncert, afterparty, djs Princ + Negr, 200 Kč (předprodej) a 250 Kč (na místě) • MC Kotelna tel. 777 589 663
        21.00 Oldies night – hity 90. let, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
21. 12. So 14.00-16.00 Misionář Milan Moskala – svědectví lékaře z Bangladéše • Nový kostel tel. 774 895 175
        19.00 Triolit – koncert, vstupné dobrovolné • Kavárna Mandala tel. 725 605 373
        21.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
        21.00 Houseland – house party, djs TGT (Aquaphonic), M. Fish, M. Evill, 2Takt, Y. Parrot, M. Glenn, Pawka, 100 Kč • Dance Club U Kolji
22. 12. Ne 14.00 Třetí adventní koncert – klavír • Bobo Café tel. 774 603 007
24. 12. Út 13.30 Štědrovečerní koledování – zpívání s Věnebandem, teplé občerstvení zajistí lit. skauti • zámecké nádvoří tel. 461 615 287
        21.00 Vánoce v Underu • Cafebar Underground tel. 725 846 248
        23.00 Vánoce U Kolji – taneční hity, dj Rodrigo, vstupné dobrovolné pro nadaci Dobrý anděl • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
25. 12. St 20.00 Štěpánská zábava • restaurace a minipivovar Veselka tel. 776 887 719
        21.00 Štěpánská párty – djs Wolf + Bartos, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663



DIGITÁLNÍ KINO SOKOL Předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161 • www.kino.litomysl.cz

do 31. 12.  Obrazy Kamila Kopeckého • výstava • Kavárna Mandala
do 2. 2. 11 světů / současná ilustrace pro děti • výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 28. 12. Výstava vánočních ozdob • zámecké sklepení • víkendy 13-16, otevřeno i 26. a 27. 12.
do 31. 1. Chladná krása z ohně, Umělecké kovářství • výstava představí dílo Kovárny Karloss Karla Píši • Bobo Cafe 
do 23. 12. Vánoční dekorace studentů zahradnické školy • prodejní výstava • Bobo Cafe
do 31. 12. Prodejní výstava cínovaných šperků Moniky Jaré • Bobo Cafe
od 7. 12. do 8. 12.   Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou • rodinné centrum • 9-17
od 7. 12. do 15. 12. Výstava betlémů • kostel Rozeslání sv. Apoštolů Toulovcovo nám. • Po-Pá 12-17, So-Ne 9-17
do 26. 1. Václav Boštík: 100 • výstava ke stému výročí narození malíře Václava Boštíka • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 10-17
do 15. 12. Plenér Venkov 2013 • prodejní výstava obrazů z 6. roč. letní dílny mladých malířů • klenutý sál zámeckého pivovaru • denně 10-17
do 2. 2. Výstava papírových betlémů • v předsálí Husova sboru • Po-Čt 9-12 nebo dle domluvy na tel. 724 704 977
do 4. 1. Vánoce u nás a ve světě • výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 6. 12. do 7. 12. Dny otevřených dveří • prohlídka školy, výtvarné dílny, deskové a stolní hry, fotografický ateliér... • ZŠ T.G.M. • Pá 14-18 a So 9-13 
od 15. 12. do 16. 12. Vánoční výstava • vazačské a aranžérské práce studentů, přehlídka historické zemědělské techniky... • SZaTŠ • Ne 9-17, Po 8-14

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
3., 4. 12. Út, St Křídla Vánoc • ČR • vstupné 120 Kč
5. 12. Čt Dokument v kině: Radost ze života • vstupné 50 Kč
6., 7. 12. Pá, So Kapitán Phillips • film USA • vstupné 100 Kč • T.
8., 9. 12. Ne, Po Příběh kmotra • film ČR • vstupné 100 Kč
10. 12.  Út Únos • film USA • vstupné 110 Kč • T.
11., 12. 12. St, Čt Hunger Games: Vražedná pomsta • film USA • 110 Kč • T. 
13. 12. Pá Hobit: Šmakova dračí poušť • film USA • vstupné 110 Kč
14. 12.  So Hobit: Šmakova dračí poušť ve 3D • film USA • 140 Kč
15., 16. 12. Ne, Po U konce světa • film Velká Británie • 90 Kč • T.
17., 18. 12. Út, St Přijde letos Ježíšek? • film ČR • vstupné 110 Kč
19. 12. Čt Filmový klub: Shun Li a Básník • Itálie/Francie • 100 Kč • T.
20., 21. 12. Pá, So  Vše je ztraceno • film USA • vstupné 110 Kč • T.
22., 23. 12. Ne, Po Klauni • film ČR/Lucembursko/SR/Finsko • 100 Kč
26. 12.  Út Gravitace ve 3D • film USA • vstupné 90 Kč • T.
27. 12. Pá Hobit: Šmakova dračí poušť • film USA • vstupné 110 Kč
28. 12. So Hobit: Šmakova dračí poušť ve 3D • film USA • 140 Kč
29., 30. 12. Ne, Po Walter Mitty a jeho tajný život • film USA • vstupné 120 Kč
2. 1. Čt Sviňák • film Velká Británie • vstupné 90 Kč • T.
3. 1. Pá 47 Róninů • film USA • vstupné 120 Kč • T.
4. 1.  So 47 Róninů ve 3D • film USA • vstupné 150 Kč • T.

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
7. 12. So Zataženo, občas trakaře 2 ve 3D • film USA • 130 Kč
8. 12. Ne Zataženo, občas trakaře 2 • film USA • vstupné 70 Kč
14., 15. 12. So, Ne Niko 2 • film Finsko • vstupné 110 Kč
21. 12. So Putování s dinosaury ve 3D • film VB/Německo • 150 Kč
22. 12. Ne Putování s dinosaury • film VB/Německo • 130 Kč
28., 29. 12. So, Ne Ledové království ve 3D • film USA • vstupné 130 Kč

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 18. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce
pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně
akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz!

hudba, tanec
divadlo, promítání
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže

INFOCENTRUM LITOMYŠL
Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno:
Po-Pá 8.30-17.00 • So 9.00-12.00

Tip na vánoční dárek: dárkové poukázky na nákup vstupenek,
stolní a nástěnné kalendáře na rok 2014, diáře 2014

25. 12. St 21.00 Štěpánská párty – taneční hity se známým moderátorem, dj Lukáš Merc, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
26. 12. Čt 9.00 Pastýřská vánoční hra – dětské divadlo • Husův sbor, Toulovcovo nám. tel. 724 704 977
27. 12. Pá 13, 14, 15 Vánoční prohlídky zámku – prohlídky vyzdobenými interiéry • zámek tel. 461 615 067
        21.00 Sunplugged aneb Silvestr nanečisto – koncert, afterparty, vstupné 200 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
        21.00 Commercial party – nejlepší současné taneční hity, dj Mike, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
28. 12. So 13, 14, 15 Vánoční prohlídky zámku – prohlídky vyzdobenými interiéry • zámek tel. 461 615 067
        21.00 Rotoped – taneční zábava, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
        21.00 Vánoce ve stylu Hawaii – horké letní hity v zimě, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
29. 12. Ne 14.00 Silvestrovské odpolední čaje pro dříve narozené • Lidový dům tel. 461 619 183
        14.00 Čtvrtý adventní koncert – housle a klavír • Bobo Café tel. 774 603 007
31. 12. Út 18.00 Dětský silvestrovský ohňostroj – tradičně s čočkovou polévkou • Smetanovo náměstí – dolní část tel. 461 653 333 
        19.00 Silvestr v Restauraci Pod Klášterem – posezení, dobré jídlo, hudba, tanec a zábava • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
        19.00 Silvestr v Underu • Cafebar Underground tel. 725 846 248
        20.00 Silvestr U Kolji – večírek, raut, ohňostroj, dj Rodrigo, vstupné 480 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
        20.00 Silvestr na Veselce • restaurace a minipivovar Veselka tel. 776 887 719
    2. 1. Čt 13.00-16.00 Novoroční zápolení v deskových hrách – hravé odpoledne pro děti od 6 let • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
    3. 1. Pá 17.00 Varhanní koncert Jiřiny Dvořákové • Husův sbor, Toulovcovo nám. tel. 724 704 977
    4. 1. So Tříkrálová sbírka 2014 tel. 461 619 183
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do 22. 12. Adventní prodejní výstavu výrobků a potkávání u svařáku - vstup zdarma, otevřeno So - Ne od 13.30 Němčice - Na Nebesích
do 12. 1. Ve světle vánoční svíce - vánoční výstava • Centrum Bohuslava Martinů Polička
do 15. 12. Hradní advent na Svojanově - prohlídky hradu s adventní výzdobou a vyprávěním • Hrad Svojanov
So 7. 12. 20.00 Mikulášská zábava - hraje Medium • Sokolovna Dolní Újezd
Ne 8.12. 17.00 Adventní koncert - účinkje ZUŠ Dolní Újezd • kostel sv. Mikuláše, Sebranice
So 14. 12. 14.00 Adventní koncert • v domě zbrojnošů - Hrad Svojanov
    17.30 Vánoční koncert • kostel sv. Mikuláše, Svojanov
Ne 15. 12. 9.00-12.00 Tradiční vánoční výstava • Sokolovna Dolní Újezd
    9.00-17.00 Vánoční výstava - vánoční jarmark, dílna, soutěž o nejlepší závin, atd. • Kulturní dům České Heřmanice
St 18. 12. 16.00 Vánoční koncert ZUŠ • taneční sál ZUŠ Bystré
Čt 19. 12. 17.00 Vánoce, Vánoce přicházejí - pořad žáků ZŠ a pěveckého sboru Notička • Sokolovna Bystré
So 21. 12. 16.00 Svojanovské Vánoce - vánoční trh, prohlídka kostela sv. Petra a Pavla s vyhlídkou z věže • Svojanov
    17.00 Vánoční koncert s Poličankou • Kulturní dům Telecí
Ne 22. 12. 17.00 Slavnostní vánoční koncert • kostel sv. Martina Dolní Újezd
Po 23. 12. 17.00 Zpívání u stromečku - zpívání koled u obecního úřadu • Oldříš
So 28. 12. 18.00 Předsilvestrovské posezení - hraje Pohoranka • Kulturní dům,Sebranice
    20.00 Předsilvestrovský ples - hraje Combo 2, půlnoční překvapení • Orlovna, Oldříš

KAM DO OKOLÍ

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz

Litomyšl – prodej panel.bytu 2+1 (66 m2) po rekon-
strukci v klidné lokalitě. Zděné byt. jádro, plast. okna,
nová kuch. linka, dům revitalizovaný, nový výtah. 
Č.935.  1 290 000,- Kč
Dolní Újezd – prodej novostavby přízemního RD 3+1 ve
vyhledávané klidné lokalitě, nízké náklady na bydlení, ko-
laudace 2010. Č.932.  info v RK
Bystré u Poličky – prodej rodinného domu 6+2 v do-
brém stavu s garáží a menší upravenou zahradou. ÚT ply-
nové, připojen na vodovod, kanalizaci, elektro.
Č.908.  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 ba-
zénem.  Č.899.  1 100 000,- Kč
Vračovice – prodej zemědělské usedlosti v centru menší
obce s uzavřeným dvorem, garáží, stájí a samostatnou
stodolou, 7 km od Vysokého Mýta. Vlastní studna
a za stodolou zahrada s ovocnými stromy.
Č.898.  690 000,- Kč
Dolní Libchavy – prodej zrekonstruovaného rod. domu
6+1 s garáží a zahradou cca 2 km od Ústí nad Orlicí. Nad-
standart. kuch. linka, plyn. kotel i krb. kamna. 
Č.895. SLEVA!  3 250 000,- Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaných stavebních parcel
pro stavbu rod.domů v lokalitě U Prokopa – II.etapa.
Inž.sítě jsou kompletně zainvestované.
Č.894. SLEVA!  950,- Kč/m2

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.  1 300 000,- 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!. 1 050 000,- 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!.  795 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 2+1 (66 m2) po rekonstrukci,
upraven na 3+1, ve 4.NP v revitalizovaném domě s vý-
tahem. Zasklená lodžie, bytové jádro zděné, nová plas-
tová okna. Č.931. SLEVA! 1 450 000,- Kč
Litomyšl – prodej nemovitosti k rekonstrukci (184 m2)
v centru města. Je zpracována projektová dokumentace
k přestavbě. Výhodná poloha k podnikání nebo k bydlení
s podnikáním. Č.869. 2 000 000,- Kč
Koclířov – prodej samostatně stojícího domu 2+1 se za-
hradou, dílnami a stodolou. Možnost zbudování dalších
místností. Dům je po částečných úpravách a udržovaný.
Č.906. 1 195 000,- Kč
Litomyšl – pronájem provozních prostor cca 1 200 m2

v průmyslové zóně města. Možnost pronájmu celého
areálu. Vhodné pro výrobu, obchod, služby, provozovnu
nebo skladování. Č.920.  info v RK

Naši kompletní nabídku najdete na
www.consultvk.cz

Titul Společnost přátelská rodině
získaly dvě organizace z Litomyšle

Pětice organizací se sídlem v Pardubickém kraji ob-
držela titul Společnost přátelská rodině. Ze Sítě ma-
teřských center míří dvě ocenění do pardubického
okresu a tři do svitavského. Certifikáty si 20. listo-
padu převzali zástupci oceněných v Moravské Tře-
bové, a to při příležitosti konání konference Rodina
a práce. Jedním z oceněných je Informační centrum
Litomyšl, které se nad rámec svých aktivit zapojuje
do akcí pro rodiny, a pak i obecně prospěšná spo-
lečnost Komuniké podporující rozvoj a kvalitu po-
skytování sociálních služeb. K nově oceněným také
patří pardubické Sdružení občanů pro pomoc zdra-
votně postiženým APOLENKA – hiporehabilitace, Zá-
kladní škola Na rovině v Lázních Bohdaneč
a občanské sdružení Děti patří domů ze Svitav.
Odborná porota hodnotila fungování organizací ve
čtyřech oblastech: zaměstnavatelské podmínky
a rovné příležitosti, společenská odpovědnost firem,
prorodinné aktivity organizace i prostředí firmy.
„Lze konstatovat, že všichni, kdo letos titul získali,

jsou menšími organizacemi. Snad právě proto ope-
rativně dokáží reagovat na potřeby zaměstnanců.
Důležitou roli zde hrají i kladné osobní vztahy,“ sdě-
lila k oceněným Petra Benešová, koordinátorka Sítě
mateřských center Pardubického kraje. „Odpověd-
ných firem, které rozvíjí svou činnost v souladu
s potřebami rodin, si velmi vážím. Současná společ-
nost orientovaná na výkon totiž ne vždy dokáže po-
chopit nároky rodinného života,“ říká Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální
věci a neziskový sektor. Roman Línek dodal, že Par-
dubický kraj dlouhodobě klade důraz na prorodin-
nou politiku a podporuje organizace, které se
problematice aktivně věnují.
Pardubický kraj je jedním ze sedmi v České repub-
lice, kde letos probíhala kampaň mateřských center
Společnost přátelská rodině na krajské úrovni. Kam-
paň Sítě mateřských center Společnost přátelská ro-
dině probíhá již od roku 2004. Za devět let získalo
v Pardubickém kraji ocenění 39 organizací.     -red-

Lesní školka Brlenka je otevřená i pro vás
Jste z Litomyšle a nevzali vám dítě do mateřské
školy? Chcete pro svého potomka jedinečnou
školku? Pak máte šanci v lesní školce Brlenka v Čisté
u Litomyšle. Jedná se o zajímavý počin Světlany
Mackové a Erika Kluky, kteří žijí v osadě Brlenka.
Lesní klub vznikl letos v září. „Založili jsme ho spo-
lečně s několika maminkami, kterým se líbí, že je-
jich děti tráví celý den venku v přírodě. Naše děti
se brouzdají ranní rosou, skáčou do kaluží, naslou-
chají lesu, pozorují mravence, jak staví mraveniště,
lezou po stromech, válí sudy v trávě. No prostě naše
děti vyrůstají v přírodě a s přírodou," přibližuje za-
jímavý projekt Světlana Macková. Klub na Brlence je
inspirovaný lesními mateřskými školami. Je určený
pro děti předškolního věku, ale po domluvě sem
mohou docházet i děti mladší tří let. „Využíváme a in-
spirujeme se také walfdorfskou pedagogikou, enviro-
mentální výchovou a samozřejmě je nám blízká
i ekologie. Lesní klub není zatím finančně podporo-
ván státem, proto se u nás platí školkovné, ze kterého
hradíme platy učitelů," dodává Světlana Macková.
Brlenka je malá osada u obce Čistá, takže pro děti
z Litomyšle je klub dostupný za deset minut jízdy
autem. Mezi hlavní přednosti lesní školky patří jed-
noznačně svoboda pohybu, zdravý vzduch. Častý
pobyt v přírodě znamená lepší imunitu a děti bývají
méně nemocné. Navíc nabízí pro děti zdravé a vy-
vážené stravování, které zajišťuje jídelna Oáza
zdraví. Klub Brlenka si potrpí na komunikaci s rodiči
a individuální přístup. Na maximální počet dětí pat-
náct připadají dva pedagogové. Děti se zapojují do

všedních činností. „A seznamujeme je s tradicemi
našich předků. Naposledy jsme si užili Svatomartin-
skou slavnost. Před Vánoci plánujeme Vánoční spi-
rálu a příběh,“ popisuje Světlana Macková.
Nyní Lesní klub hledá rodiče, přátele nebo spolupra-
covníky, kterým je myšlenka lesních mateřských
školek blízká a zapojili by se do vznikajícího pro-
jektu, který je alternativou pro předškolní vzdělá-
vání v okolí, tak aby si rodiče mohli vybrat, kde
chtějí, aby jejich děti trávily čas. „Pokud budete
chtít, můžete se za námi přijet podívat. První se-
tkání je bezplatné. Rádi vás uvidíme, scházíme se
každou středu, ale lepší je předem zavolat,“ říká zá-
věrem Světlana Macková.
Více informací: www.brlenka.cz, lesniskolkabr-
lenka@seznam.cz, tel. 777 44 29 94.

-red-, foto Erik Kluka



18

Vánoce pro Unicef
V úterý 10. prosince se v prostorách Senátu Parla-
mentu ČR uskuteční benefiční koncert smíšeného
pěveckého sboru KOS Pedagogické školy Litomyšl.
Akce se uskuteční pod záštitou místopředsedkyně
Senátu Miluše Horské. Jedná se o jednu z mnoha
aktivit školy, v rámci nichž studenti pomáhají po-
třebným, ať již se jedná o děti, postižené občany či
seniory. Studenti školy pod vedením Dagmar Krou-
líkové v rámci hodin praktického vyučování vyrobili
hračky, které si budou moci zakoupit účastníci be-

nefice. Výtěžek bude poté věnován na očkovací pro-
gram organizace UNICEF. Ta rozvíjí očkovací pro-
gramy ve více než 150 zemích, kde trvale působí.
Prostřednictvím zmiňovaných programů je tak ve
světě očkováno přes sto milionů dětí. Ke zhruba
dvaceti milionům se však očkování stále ještě nedo-
stane. „Žáci pedagogické školy za dobu fungování
programu vyrobili již panenky v hodnotě přesahující
jeden milion korun,“ konstatuje Dagmar Kroulíková.

Zuzana Fruniová

Adventní trh
Třetí adventní sobotu (14. prosince) se bude v dolní
části Smetanova náměstí u pomníku B. Smetany
konat v době od 8 do 16 hodin Adventní trh. Do Li-
tomyšle se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek z
celých Čech i Moravy. S sebou přivezou dárkové
zboží, např. keramiku, malované vánoční ozdoby,
kožešiny, slaměné ozdoby, cukrovinky, kabelky, ko-
šíky, sklo, perníky, šperky a bižuterii, stuhy,
ubrusy, patchworkové výrobky, betlémy, medy,
svíčky, drobnosti pro radost i hračky a další výrobky
ze dřeva, cínu, drátu, ovčí vlny, krajky i hedvábí.
Stánkový prodej také samozřejmě nabídne široký
sortiment občerstvení, nebude chybět medovina,
svařené víno a punč. Zavoní jehličí, trdelník, ho-
řické trubičky a další dobroty. 
U pomníku Bedřicha Smetany se navíc budou na při-
praveném pódiu střídat se svým programem tyto
skupiny a pěvecké sbory: 
9. 30 – Kvítek – dětský pěvecký sbor ZUŠ Litomyšl
10.15 – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
11.00 – hudební skupina Náhoda Litomyšl 
13.00 – hudební skupina Parkoviště pro velbloudy
Morašice
14.00 – spojené litomyšlské pěvecké sbory (Mužský
pěvecký sbor a Sbor paní a dívek)  
15.00 – folková skupin XILT Litomyšl

Jaroslav Dvořák

Varhanní koncert 
v Husově sboru
Zveme vás na zajímavý varhanní koncert do Husova
sboru na Toulovcově náměstí v pátek 3. ledna
v 17.00 hod. Tou první zvláštností koncertu bude
samotný nástroj (přenosný varhanní pozitiv, krásná
práce současného varhanáře Daniela Přiba), který si
s sebou přiveze varhanice Jiřina Dvořáková. Tou
druhou zvláštností koncertu bude komentované
provedení skladeb, mezi nimiž budou i dětská či
mladická díla pozdějších hudebních velikánů, která
již napovídala mnohé o jejich geniálním nadání.
Vstupné na koncert je dobrovolné a nebojte se
s sebou vzít i děti!

Za náboženskou obec CČSH Štěpán Klásek, farář

pozvánky 

Hudba pomáhá Erikovi i v Litomyšli
Zveme vás na vánoční benefiční koncerty festivalu
Hudba pomáhá s názvem Ježíšek pro Erika, kde vy-
stoupí skupina Parkoviště pro velbloudy se svými
hosty. V neděli 15. 12. se uskuteční koncert v nových
prostorách zámecké jízdárny v Litomyšli a 25. 12. ve
vysokomýtském Šemberově divadle. V příjemných
hudebních večerech plných známých vánočních me-
lodií i autorských písní vystoupí spolu s Parkovištěm
pro velbloudy také Dáda Koupilová (Xˇilt), Nikol
Držmíšková (Nový zboží), Tomáš Fuchs (Trilobajt) či
Lucie Tomanová (Rytmik). K projektu se navíc připo-
jily i základní školy z Litomyšle i Vysokého Mýta,

které pro koncerty vytvořily originální dekoraci.
Hudba pomáhá je benefiční festival, který se již
sedmým rokem snaží usnadnit život handicapova-
ným lidem (především dětem) z našeho okolí. Le-
tošní ročník si klade za cíl podpořit tříletého Erika
Pecháčka, který bojuje s diagnózou dětské mozkové
obrny. 
Minimální vstupné je 50 Kč, celý výtěžek festivalu
bude věnován na léčebné výlohy Erika Pecháčka.
Projekt je realizován za podpory programu Think
Big. Veškeré informace naleznete na 
www.hudbapomaha.cz.                       Karel Telecký

Vánoční vinšování
V prostorách jízdárny na Zámeckém návrší v Lito-
myšli se ve čtvrtek 12. prosince 2013 uskuteční vá-
noční koncert, během kterého vystoupí smíšený
pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl a folk-
lorní soubor Červánek z Hradce Králové. Zazní ná-
rodní písně z různých koutů světa. Milovníci
adventu tak budou moci porovnat tvorbu nejenom
českých autorů.                           Zuzana Fruniová

Adventní koncert 
komorního sboru Martinů Voices

Srdečně vás zveme na adventní koncert komorního
sboru Martinů Voices, který se bude konat v pondělí
9. prosince 2013 v 19.30 hodin v zámecké kapli sv.
Moniky v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudeb-
ních večerů. V programu uslyšíme skladby G. Alle-
griho, B. Martinů, M. Tippetta, J. Nováka.
Komorní sbor Martinů Voices byl založen počátkem
roku 2010. Hlavní ideou jeho vzniku bylo vytvoření
vokálního tělesa schopného interpretovat sborovou
tvorbu na nejvyšší umělecké úrovni. Všichni členové
Martinů Voices jsou proto profesionálové, kteří zí-
skali své vzdělání na konzervatořích a hudebních
akademiích, a mají bohaté zkušenosti z praxe. 
Do svého názvu si dal sbor jméno klasika české
hudby 20. století. Ne proto, že by interpretoval
pouze dílo Bohuslava Martinů, ale z obdivu ke skla-
datelovu uměleckému odkazu, kosmopolitně orien-
tovanému, avšak nikdy nezastírajícímu český
původ. A taková je i dramaturgie Martinů Voices.
Česká hudba v ní hraje významnou roli, ovšem ales-
poň ze dvou třetin je repertoár tělesa zaměřen na

vokální tvorbu světovou. Sbor se přitom nespeciali-
zuje na jediné stylové období, ale uvádí širokou
škálu hudby od renesance až po nejnovější trendy
21. století. Martinů Voices pracují pod vedením
sbormistra Lukáše Vasilka. Vystupují jak samo-
statně, tak ve spolupráci s hostujícími umělci, ko-
morními ansámbly a orchestry. I přes krátkou dobu
své existence sbor dokázal získat respekt české od-
borné veřejnosti. Vybudoval si rozsáhlý a náročný
repertoár a uskutečnil s ním celou řadu koncertů
v České republice (mj. Concentus Moraviae, Český
spolek pro komorní hudbu, Lípa Musica, Music Olo-
mouc) a ve Španělsku. Spolupracoval s významnými
umělci a vytvořil několik nahrávek pro Český roz-
hlas a Českou televizi. Existence Martinů Voices za-
ujala několik slavných českých umělců, kteří se
rozhodli sbor podpořit a zaštítit jeho činnost. Pat-
rony Martinů Voices se tak stali Jiří Bělohlávek, Aleš
Březina, Karel Fiala, Jiří Heřman, Miroslav Košler
a Rudy Linka. 

Jiřina Macháčková

Pozvání na Silvestra
do Restaurace 
Pod Klášterem
Zveme všechny příznivce dobré zábavy na Silve-
strovské posezení do nově rekonstruovaných, origi-
nálních prostorů Restaurace Pod Klášterem
v Litomyšli dne 31. 12. 2013 od 19.00 hod. Čeká vás
dobré jídlo, pěkné prostředí, hudba, tanec a dobrá
zábava. Všechny chmury roku 2013 nechte doma,
vezměte s sebou dobrou náladu a přijďte se pobavit.
Rezervace na telefonu 461 615 901 nebo osobně
v Restauraci Pod Klášterem.

Srdečně zvou Líba a Jindřich Částkovi
PLACENÁ INZERCE

Základní kurz trénování paměti 
v městské knihovně

Všichni jsme už zažili nějaký ten výpadek paměti,
menší nebo větší „okno“ – nemůžeme si vzpome-
nout na některé události, telefonní čísla a různá
data, hesla, z paměti nám vypadávají jména
a názvy. Rozčiluje nás, že každý den něco zapome-
neme a naopak stále se vrací něco, co bychom
z hlavy raději vymazali.  Někdy nás naše paměť pře-
kvapí svou rychlostí a jasností, jindy máme pocit,
že nestojí za nic a nechá  nás na holičkách.
Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udržovat?
Pro buňky našeho mozku platí to samé, co pro
buňky našich svalů. Čím více je přiměřeně namá-
háme, tím se jim daří lépe. Nebudeme- li je použí-
vat, zakrní a časem zaniknou, stejně tak jako
atrofují naše svaly, když je nepoužíváme.
Dne 5. února 2014 otvírá městská knihovna další
kurz trénování paměti pro seniory. Bude to osm

lekcí vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin.
Náš kurz by vám měl ukázat, že zapamatovat si lze
téměř cokoli, když víte jak nato. Ve stručnosti se
seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se
používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte si
různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak různé
faktory našeho životního stylu mohou zasahovat do
kvality paměti, naučíte se kreativnímu přístupu
k věci a v neposlední řadě poznáte nové lidi, ze kte-
rých se stanou vaši známí nebo i přátelé.
Přihlásit se můžete v čítárně městské knihovny -
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 16.00
hodin, na telefonu 461612068 nebo na e-mailové
adrese: peknikova@knihovna.litomysl.cz. Cena
kurzu je 250 Kč. K dispozici jsou i dárkové poukazy.

Těší se na vás vaše lektorka 
Iva Pekníková
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pozvánky 

Štědrovečerní 
koledování
Srdečně vás zveme na tradiční Štědrovečerní kole-
dování – zpívání se skupinou Věneband, které se
vzhledem k probíhající opravě muzea tentokrát
uskuteční na prvním zámeckém nádvoří v Litomyšli
24. prosince od 13.30 hodin. Občerstvení v podobě
teplých nápojů zajistí litomyšlští skauti. Koledování
se koná s laskavou podporou Zámeckého návrší.

-red-

Vánoční výstava 
vazačských 
a aranžérských prací 

Tak jako každý rok, tak i letos se ve Střední škole
zahradnické a technické Litomyšl uskuteční tradiční
vánoční výstava vazačských a aranžérských prací
studentů školy. Součástí výstavy bude prodej vá-
nočních dekorací, ukázky aranžování, prohlídka
školy, informace o studiu pro zájemce a jejich ro-
diče. Novinkou výstavy bude přehlídka historické
zemědělské techniky, kterou zajišťují technické
obory.
Výstava se uskuteční v prostorách školy v neděli 15.
prosince od 9.00 do 17.00 hod. a v pondělí 16. pro-
since od 8.00 do 14.00 hod. Těšíme se na vaši náv-
štěvu!                            Text a foto Eva Klabanová

Na zámek o Vánocích
V pátek 27. prosince a v sobotu 28. prosince 2013
jsou připraveny vánoční prohlídky litomyšlského
zámku. Začínají vždy ve 13, 14 a v 15 hodin. Pro
všechny s přejedeným bříškem, kteří se budou chtít
po vánočních svátcích projít, budou připraveny pro-
hlídky zámku vyzdobenými interiéry, obohacené
o historii adventních zvyklostí a vánočních tradic,
jež byly spojeny s aristokratickým prostředím.
Prohlídku zámku je možné i rezervovat na tel: 461
615 067 nebo na litomysl@pardubice.npu.cz. Více
na www.zamek-litomysl.cz.

Zdeňka Kalová, kastelánka

Moravský masopust
oživí Litomyšl
Ochotníci z Moravských Knínic zahrají divadelní in-
scenaci Po všem hovno, po včelách med aneb Vos-
tatkové sód v sobotu 7. prosince od 19.30 hod.
v klenutém sále zámeckého pivovaru v Litomyšli.
V období masopustu ořechovského venkova se ve
Vácinově hospodě řeší opilství, pověry, drby, rvačky
a spory mezi mužským a ženským světem. Divadel-
níci si vybrali hru dramatika Vlastimila Pešky. Ten
se inspiroval v povídkové knize Slovácko sa súdí.
Příběhy nadčasových vesnických pří doprovází mo-
ravské lidové písně a cimbálová muzika. Divadelníci
hrají s humorem a nadsázkou, vyzdvihují naději,
která umírá poslední.   
V průběhu večera návštěvníky obohatí výstava ob-
razů zahraničních malířů. Umělci tvořili na letošním
soustředění v Tisové. Po skončení divadla rytíř Tou-
lovec provede zájemce Litomyšlí. 
Vstupenky stojí 100 Kč a lze je zakoupit na místě.
Výtěžek benefičního večera nezisková organizace
Dobré divadlo vloží do pohádek pro děti v Litomyšli
a v Hradci Králové.
Video Po všem hovno, po včelách…:
www.youtube.com/watch?v=bCG2VMmGgVI

Květuše Soukupová, 
dramaturgyně Dobrého divadla, o. s.

Uděláte si také dobře?
K příjemným vánočním zážitkům v Litomyšli patří
každoročně vystoupení litomyšlských pěvců a sym-
fonického orchestru. Kromě mnoha koncertů v re-
gionu se soustředí i na vystoupení doma těsně před
svátky. Ve čtvrtek 19. 12. 2013 v 18.00 hod. zazní
v chrámu Povýšení sv. Kříže tóny tradičního vánoč-
ního koncertu. Jako úvodní bonbónek představí di-
rigent litomyšlského orchestru David Lukáš pásmo
svých úprav vánočních koled. 
Úvodní část koled zaujala již při loňských koncer-
tech v okolí. Českou mši vánoční „Hej, mistře" Ja-
kuba Jana Ryby přednese litomyšlský Sbor paní
a dívek, Mužský pěvecký sbor a Vlastimil spolu s Li-
tomyšlským symfonickým orchestrem pod vedením
Davida Lukáše. V sólových partech zazpívají Milan
Motl, Leoš Krejčí, Veronika Kladivová a Václava
Krejčí Housková.
Mnohým z vás jistě přispěje koncert k vytvoření
krásné předvánoční nálady.               Josef Veverka

Vánoční divadlo 
v Husově sboru
Po dramatizaci Komenského „Labyrintu světa“ v po-
dání Víti Marčíka vás zveme do Husova sboru v Li-
tomyšli na Toulovcově náměstí na další dvě
divadelní představení. Tím prvním bude v pátek 20.
prosince v 16.00 hod. „Rybářův Štědrý den“ – autor-
ské divadlo v podání Jiřího Vedrala a Jiřího Plháka
z Vysokého Mýta, při kterém zazní známé i méně
známé koledy. 
Další vánoční představení „Pastýřskou vánoční hru“
pro nás chystají děti a mládež na svátek prvomu-
čedníka Štěpána 26. prosince dopoledne v 9.00
hod. Obě tato představení jsou pro diváky od 3 do
100 let, zvláště pak vhodná pro celé rodiny.
Vstupné je samozřejmě dobrovolné a bude užito na
diakonické aktivity. Přijďte společně s námi prožít
vánoční radost!

Za náboženskou obec CČSH Štěpán Klásek, farář

Český člověk slouží v Bangladéši
Někdo procestuje celý svět a přináší nám zajímavé
zprávy z různých koutů naší planety, udivuje nás
krásnými scenériemi a příběhy svých cest. Jsou ale
i lidé, kteří v těchto na první pohled exotických ze-
mích stráví řady dnů a let v nezištné a laskavé
službě místním lidem.
V předvánočním čase si vždy slibujeme, že tentokrát
tyto naše svátky nebudou jen materiální, ale že
budou především o našem bytí a vztazích. O vnitř-
ních hodnotách, které nás činí odpovědné za tento
svět a svůj život. Přijďte si poslechnout svědectví
z dvacetileté služby dr. Milana Moskaly, lékaře a ad-
ventisty v jednom. Najděte si pro sebe čas a přijďte

21. prosince 2013 ve 14 hod. do Nového kostela Cír-
kve bratrské na Moravské ulici v Litomyšli a nechte
si vyprávět o zemi, která je velikostí jako bývalé Če-
skoslovensko, ale žije v ní 160 milionů obyvatel.
O zemi, kde se lehce umírá hladem. O zemi s teplo-
tou výhně a pravidelnými záplavami 1/3 země.  
Doktor Moskala zde mimo své zdravotní služby už
roky zakládá školy pro děti z ulice a ve spolupráci
s organizací ADRA je pomáhá udržovat a rozvíjet.
Přednáška je doplněna fotografiemi a poutavé pří-
běhy vás nenechají vydechnout. Nemusíte s sebou
nosit peníze – postačí, když si odnesete cenného
něco pro sebe.          Za organizátory CASD Jiří Brokeš

Den otevřených dveří 
na ZŠ T. G. Masaryka
V minulém roce škola oslavila 15 let od otevření
nové školní budovy, nyní po roce zve opět širokou
veřejnost, aby se zašla podívat do školní budovy,
seznámila se s tím, jak vypadá současná škola,
a také si všichni přítomní mohou vyzkoušet celou
řadu činností a aktivit, které se ve škole dělají.
Každý je zván v pátek dopoledne na kteroukoliv vy-
učovací hodinu, komu by se to nehodilo v pátek,
může se s učiteli domluvit a výuku navštívit jindy.
Kromě toho bude připravena škola v pátek 6. pro-
since od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 7. prosince
od 9.00 do 13.00 hod. na vaše návštěvy. Kromě
běžné prohlídky školy si můžete všichni vyzkoušet
výrobu adventních předmětů, patchworkových vý-
robků, pohyb v tělovýchovném koutku, lezení na
malé horolezecké stěně, zdobení a pečení perníčků,
deskové a stolní hry, hrátky s češtinou, práci ve fo-
tografickém ateliéru a řadu dalších zajímavostí. Zá-
roveň se pokusíme všichni společně štafetově
uběhnout maraton (tedy 42 195 m). Samozřejmostí
je prezentace výtvarných prací v letošním roce
vzniklých i jiných aktivit, především v rámci evrop-
ských projektů, kde se letos zaměřujeme na náv-
štěvy rodilých mluvčích v hodinách angličtiny.
V pátek navečer pak všechny zveme na pěvecké ad-
ventní vystoupení žáků školy, které začíná v 16.30
hod. Malé občerstvení, vytvořené ve školní ku-
chyňce, je samozřejmostí.                      Pavel Jirsa

FALTYSOVO
KNIHKUPECTVÍ

Smetanovo nám. 109, Litomyšl
tel. 461 612 667,  e-mail: faltysknihy@lit.cz

vás zve na předvánoční nákupy:
• velký výběr dětských knih

• beletrie, encyklopedie,kuchařky, kutilství aj.
• široká nabídka knih, karet a dalšího 

zboží z oblasti esoteriky
vánoční akce: • magnetoterapie ve špercích

sleva 20% na všechny výrobky

v období od 2. 12. do 24. 12. 2013
bude naše nabídka rozšířena 

o venkovní prodej:
• medovina a pochoutky z medu 
včetně horké medoviny na zahřátí

• dárky pro radost i zdraví – výrobky z rakytníku 
a  Goji, mandaly, obrázky, svíčky a další

Otevřeno: Po – Pá  8:00 – 17:30
So + Ne  8:00 – 13:00

Těšíme se na vaši návštěvu.



20

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.

Mladí technici se práce nebojí
V letošním roce se v neděli 29. září vydalo sedm žáků
z naší Střední školy zahradnické a technické v Lito-
myšli na třítýdenní pracovní stáž do Holandska. Celý
projekt byl financován z projektu Evropské unie Le-
onardo da Vinci. Díky tomuto projektu se nám podařilo
podívat se do cizí země, poznat jinou kulturu, návyky
a hlavně získat spoustu nových přínosných zkušeností
pro život. Mimo jiné se také začlenit do běžného pra-
covního života místních obyvatel a poznávat pracovní
prostředí, ve kterém se denně pohybují. Vše se mohlo
uskutečnit díky mnohaleté spolupráci s holandskou
technickou školou ROC Aventus.
Každý z nás sedmi byl přidělen do firmy, která byla
zaměřena technickým a i logistickým směrem. Michal
Kučera a Petr Pakosta pracovali ve firmě DSV Global
Transport and Logistics, která prosperuje silniční, le-
teckou i námořní dopravou. Stanislav Škoda se speci-
alizoval na opravy a servis vozů značky Škoda ve
městě Lochem. Václav Hejnák byl po dobu stáže
v autoservisní opravně Autobedrijf Henk Goorman B.V.
Lochem, kde prováděl servis automobilů. Jan Šplíchal
pracoval ve firmě Opel Hartgerink Lochem. Tato firma
se zaměřovala na kompletní servis vozů Opel. Tomáš
Dvořák byl přidělen do firmy se zemědělským zaměře-
ním pod názvem Fa. Slootsmid Laren B.V. Zde opravo-
val různé zemědělské stoje a zařízení. Já jsem pracoval
v podniku se zemědělskou technikou. Zde jsem opra-

voval, svářel a renovoval poničené stroje a zařízení,
které se prodávají místním i okolním farmářům nebo
se expedují do zahraničí. Tato firma se zabývala servi-
sem traktorů, především však značky Fendt.
Za nás za všechny mohu říci, že Holandsko je krásná
a malebná země. Téměř po celé zemi jsou farmy a ze-
lené louky, na kterých se pasou stáda krav, koní, po-
níků atp. Vše má svůj systém a řád, který Nizozemci
předpisově dodržují. Je-li omezená rychlost na silnici
60 km/h, nenašel se snad nikdo, kdo by jel více. Ve
volném čase jsme podnikli několik výletů do okolí
a navštívili hlavní město Amsterdam. 

Text a foto Petr Nevrkla, 4.A

NOVÁ PIVNICE
– BAR
SE SPORTOVNÍMI
PŘENOSY
každý den po 15.00 v Café U Medvěda
NOVINKA…na led čepovaný
CIDER KINGSWOOD ….. 35,-
NEFILTROVANÁ PLZEŇ ….. 35,-
NEPASTERIZOVANÝ GAMBRINUS .. 24,-
ČERNÝ KOZEL ..… 30,-
ŘEZANÉ S GAMBÁČEM ..… 30,-
ŘEZANÉ S PLZNÍ ….. 35,-
chuťovky k pivku

Domácí tlačenka, tataráček,
gulášek, žebírka...
Možnost pořádání firemních akcí,
svateb, pohřbů, rodiných oslav...
až 60 osob (info na tel. 724 228 797)

V době obědů je „Café U Medvěda”
nekuřácké…

Rezervace do PIVNICE („Café”)
na tel. 724 255 905

Řemeslníci na úřadu práce neskončí. 
TECHNOhrátky nabídly školákům zajímavé

Gymnázia jsou plná, ale o technické obory žáci devá-
tých tříd moc zájem nejeví. Aby se situace změnila,
mají pomoci TECHNOhrátky. Ve čtvrtek 31. října se
akce uskutečnila i v Litomyšli na Střední zahradnické
a technické škole. A bylo se na co dívat.
Největší zážitek? Setkání s hroznýšem královským.
Tak odpovídala většina ze 150 žáků sedmi základních
škol z regionu na otázku, co je nejvíce zaujalo v lito-
myšlském dílu projektu TECHNOhrátky Pardubického
kraje. Až se za několik týdnu budou školáci rozho-
dovat o svém dalším studiu a profesní volbě, budou
si moci vybrat i z oborů, které jedna z největších škol
Pardubického kraje s téměř osmi stovkami žáků na-
bízí. Během TECHNOhrátek jich poznali šest, a to chov
a ochrana rostlin, floristika, zahradní architektura,
výpočetní technika a automatizace, provoz mechani-
zace a služby, dopravní a servisní služby.
Projekt Pardubického kraje je zaměřený především na
žáky devátých tříd. Má je přesvědčit při výběru
střední školy, aby si zvolili technické zaměření a ře-
meslo. „Není to jen podpora technického vzdělávání.
Žáci, a dokonce ani jejich rodiče si mnohdy nedoká-
žou představit, co je náplní jednotlivých oborů a co
všechno obnáší. Tady si je však mohli přímo v praxi
osahat," uvedla Jana Pernicová, náměstkyně hejt-
mana Pardubického kraje.
Školáci si během dne vyzkoušeli mimo jiné techniku
vpichování při výrobě ozdobných květinových deko-
rací, skládali hlavolamy, poznávali zemědělskou tech-
niku a její příslušenství. Vyzkoušeli si také práci na
počítači, který řídí obráběcí stroje. Vrcholem však
byla návštěva speciálních učeben akvaristiky a tera-
ristiky s exotickými živočichy, kde se připravují bu-
doucí chovatelé a ošetřovatelé cizokrajné fauny.
I když zpočátku převládal strach zejména z velkých
plazů, ti nejodvážnější si nechali hroznýše králov-
ského omotat kolem ramen. „Věřím, že si cestu k nám
do školy najdou i někteří z žáků, kteří nás navštívili.
Zájem máme především o ty, které obor opravdu baví.
Na oplátku jim můžeme nabídnout velice kvalitní zá-
zemí a pedagogy," podotkl Ivo Jiránek, ředitel
Střední školy zahradnické a technické Litomyšl. Sám
ředitel školy je původním povoláním v podstatě ře-
meslník a nestydí se za to. „Nejdůležitější je podívat
se po školách a vybrat si obor, který je žákům nej-
bližší," radí ředitel Jiránek. Dodává, že důležité je
studovat s láskou.
Řemeslník stojí také v čele litomyšlské radnice. Sta-
rosta Michal Kortyš je původním povoláním elektri-
kář. Ani on nedá na řemeslo dopustit a drží se

starého osvědčeného rčení. „Každý rodič chce, aby
jeho dítě bylo studované, aby mělo vysoké školy.
Proč ne. Ale osobně si myslím, že řemeslo má zlaté
dno, a pokud k němu budou děti vedené, tak to ur-
čitě není špatné. Pak mohou klidně studovat dál,
chodit do školy se dá i ve třiceti letech," tvrdí sta-
rosta Michal Kortyš.
Každý rok přesto skončí v evidenci úřadu práce
mnoho absolventů škol. Podle ředitele úřadu práce
Petra Klimpla je nejdůležitější vybrat si dobrou pro-
fesi hned po základní škole. „Snažte se mít také in-
formace o uplatnění na trhu práce po studiu.
V televizi je mnoho seriálů o lékařích nebo právní-
cích, ale o technických profesích toho moc nedávají.
Jde o to mít dobře placené zaměstnání. Trh práce je
nyní naplněný a výdělky se zvyšují především v tech-
nické oblasti, protože počet nových uchazečů o tato
místa nenahrazuje starší pracovníky. Takže třeba ná-
strojař může brát i čtyřicet tisíc korun. Je to pěkná
práce a v budoucnu bude po těchto lidech velká pop-
távka. A tito lidé budou mít také pěkné platy," vy-
světluje Petr Klimpl, ředitel Úřadu práce
Pardubického kraje. Jeho slova potvrzuje i Jiří Bru-
senbauch z litomyšlského úřadu práce. „Určitě volte
po základní škole možnost řemesla. Sám jsem se roz-
hodoval mezi gymnáziem a učebním oborem. Jsem
sklář a posléze jsem vystudoval i střední a vysokou
školu. Trvalo mi to sice déle, ale vždy jsem za sebou
měl nějakou praxi. A to se vyplatí. Kdo je připraven,
má vždycky šanci uspět," dodal Jiří Brusenbauch.
Projekt TECHNOhrátky Pardubického kraje odstartoval
v květnu letošního roku. Jeho cílem je podpora studia
technických oborů a řemesel. Dosud se do něj zapojilo
1 050 žáků z 36 základních škol celého kraje.                        

Text a foto Jana Bisová
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Olympionik 
na Zámecké

V úterý 19. listopadu se v naší škole uskutečnila be-
seda, při níž dostali úspěšní sportovci ze 3. tříd od-
znak za všestrannost. Cílem korespondenční soutěže
„Odznak všestrannosti olympijských vítězů", jejíž
autoři jsou desetibojaři Robert Změlík a Roman Še-
brle, je podpora radosti ze sportování a motivace dětí
ke zlepšování fyzické zdatnosti. Úterní setkání bylo
spojeno s besedou, kterou navštívil náš olympionik
Gejza Valent. Součástí besedy byla bohatá diskuze,
ukázka medailí a trénink jednotlivých disciplín pod
vedením tohoto významného sportovce.

Text a foto Monika Lipavská, ZŠ Zámecká Litomyšl

Šimon Pánek: „Vybral
jsem si snazší cestu“
Ve středu 13. listopadu 2013 proběhla pod hlavičkou
poličského občanského sdružení Pontopolis a Zá-
meckého návrší v Litomyšli beseda s někdejším ak-
tivistou sametové revoluce Šimonem Pánkem.
Zatímco jeho listopadoví kolegové (Marek Benda,
Jiří Dientsbier ml.) dobývali vrcholy politiky, Šimon
Pánek se vydal cestou pomoci tam, kde je třeba.
Dnes je ředitelem obecně prospěšné společnosti Člo-
věk v tísni, působící po celém světě. O tom, jaké
jsou aktivity této úspěšné neziskové organizace,
i o době politického převratu v roce 1989 si přišlo
do zámeckého pivovaru popovídat přes čtyřicet lidí. 
Pokud na vás padly podzimní deprese a nechce se
vám zrovna malovat, léčba Šimonem Pánkem je
velmi vhodná. Díky jeho vyprávění si znovu uvědo-
míte, že mít střechu nad hlavou, vodu v kohoutku,
teplý radiátor a lednici s jídlem představuje nesko-
nalý luxus. Zřetelně pocítíte, jak se máte dobře.
A že svět, o kterém jste si vždycky mysleli, že je
vám cizí a vzdálený, je ve skutečnosti mnohem blíž.
Je s podivem, co dokáže dobrá vůle. Z bodu nula
v roce 1992 dosáhla konkrétní pomoc do bezmála
šedesáti zemí světa, z toho „jen“ do třiceti v loň-
ském roce. Z otců-zakladatelů (př. Šimon Pánek, Ja-
romír Štětina) vznikla profesionální humanitární
organizace se stovkou zaměstnanců a rozpočtem
okolo tři čtvrtě miliardy korun. 
To je Člověk v tísni dnes. A co politika? Nelituje, že
se nedal na dráhu profesionálního politika? „Mys-
lím, že stát se ve dvaadvaceti profesním politikem
a nedělat nic jiného není dobré. Politika je těžká.
V politice je nutnost kompromisu, obchodu, spolu-
práce, vyjednávání. Já jsem si vybral ve skutečnosti
snazší cestu. Protože v moderní době, která relati-
vizuje řadu věcí (…), mi moje práce rychle posky-
tuje nekomplikovanou konkrétní zpětnou vazbu. Že
to má smysl, že mám věci pod kontrolou. To je vý-
hoda i nevýhoda neziskové organizace. Nemáte ni-
koho, kdo vás podrží – státní rozpočet, zisky,
krajský úřad, ale ani nikoho, kdo by vám to kazil.“ 
Závěr? Když to vezmu kolem a kolem – takto bych
si představovala svého prezidenta. Jestliže byl ten-
krát ve dvaadvaceti mladý, nezkušený a chtěl v ži-
votě něco dokázat, dnes má za sebou spoustu práce,
zkušeností, respekt, rozhled, renomé a jako bonus
- skoro se to stydím říct - z něj vyzařuje pokora!
Ano, toto je možnost: Pánek for President! Pánek
for Prezident!                            Marcela Boštíková

• 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

Z důvodu změny zaměstnání 
koupím středně velký byt.

Tel. 734 313 232

Chovatelka psů koupí statek
na samotě, či polosamotě.

Tel. 730 518 587
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Velké díky 
Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve škole
něco zlepšit. A není to jen z prostředků mateřské
školy. Děkujeme na tomto místě všem rodičům
a sponzorům. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám
jakýmkoliv způsobem pomoci. Vaší podpory si
opravdu velmi vážíme.
Na webových stránkách 2ms.litomysl.net vás bu-
deme pravidelně informovat o všech akcích, které
naše MŠ připravuje. Jste vždy srdečně zváni.
Blíží se Vánoce i čas vůní, lásky, dárků. Chtěli by-
chom všem popřát hodně štěstí, lásky, zdraví
a mnoho radostných chvil se svými nejbližšími.
Ještě jednou děkujeme.               

Za zaměstnance II. mateřské školy Litomyšl 
Ivana Mlejnková

V Miniškolce se slavilo

Milí přátelé a příznivci Miniškolky, děkujeme vám
za skvělou atmosféru při Halloweenu! Akce to byla
mimořádně povedená. Děti ze všech anglických
kroužků předváděly své umění rodičům. Čarodějni-
cemi a dýněmi se to jen hemžilo. Pro rodiče s dětmi
byla také připravena výtvarná minidílna, cesta
za pokladem na zahradě a moře dobrot, na kterých
si dali rodiče hodně záležet.
Ani teď ovšem neleníme a trénujeme s dětmi pro-
gram na vánoční besídku. A protože to u nás pra-
skalo ve švech a besídka bude pro všechny děti
z Miniškolky, bude se tentokrát pořádat v Dance
Clubu U Kolji. Těšíme se na všechny rodiče i praro-
diče 12. 12. 2013 v 17 h.
Přejeme Vám hodně štěstí v novém roce 2014!
Kontakt Miniškolka Litomyšl:
jana.brokesova@email.cz, mobil: 602 615 308.

Jana Brokešová a Mgr. Lenka Hájková, 
foto Pavla Břeňová

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

Den s dermokosmetikou
značky Avéne, A-derma,
Klorane, Klorane Bébé,
Ducray a Elancyl

Lékárna U Slunce vás srdečně zve 

na bezplatné dermokosmetické 

vyšetření pleti, které se uskuteční 

ve středu 18. prosince 2013 v době 

od 11 do 17h v prostorách lékárny.

Zároveň tento den můžete nakoupit

tuto kvalitní léčebnou a dekorativní

dermokosmetiku Avéne, A-derma,

Klorane, Klorane Bébé, Ducray 

a Elancyl se SLEVOU.

Při nákupu nad 500 Kč sleva 150 Kč.
Při nákupu nad 1000 Kč sleva 300 Kč.

Na vaši návštěvu se těší 
Lékárna U Slunce, 
Smetanovo nám. 20, 
Litomyšl, 
tel. 461 612 678

Dobré divadlo přijme:
zástupce ředitele, managera, 
herce-rytíře, technika-řidiče, 

pořadatele pohádek,
koncertů a divadel.

Nabízíme DPP.  info@dobredivadlo.cz

Škola – základ 
života?
Sedli jste si někdy ke stolu a spočítali, kolik hodin
jste ve svém životě strávili školní docházkou? A jaký
vztah ke školám máte dnes? Ať už se vám vybavilo
z vaší povinné školní docházky cokoliv nebo kdo-
koliv, škola neztrácí svůj významný vliv na budou-
cího mladého člověka ani dnes. Čím dál tím více se
skloňuje otázka morální (etické) výchovy  - čí je to
vlastně úkol? Rodičů? Vzdělávacích institucí? Obo-
jího? Česká republika společně například se Slovin-
skem či Estonskem patří mezi země, kde se povinně
na školách etika/náboženství vůbec nevyučuje. Na
druhou stranu je však etická výchova/náboženství
na státních školách zavedena povinně ve Velké Bri-
tánii, Rakousku, Německu, Belgii a dalších 19 ev-
ropských státech včetně Slovenska či Maďarska. 
Jak to děláme u nás? Etická výchova se děje pro-
střednictvím jiných předmětů (český jazyk, dějepis,
základy společenských věd atd.) Rodiče či pedago-
gové, kteří mají zkušenost s výukou etiky či nábo-
ženství na školách nebo například měli možnost
spolupracovat s Etickým fórem ČR, ale zastávají
názor, že by samostatný předmět, vyučovaný pro-
školeným pedagogem, mohl mít na žáky, potažmo
na celou atmosféru na školách nezanedbatelný po-
zitivní vliv.  
V Litomyšli pomáhá etickou výchovu do škol přiná-
šet také NADĚJE. Ve spolupráci s externími lektory
z ACET ČR, o.s., a Lidé mezi světy, o.s., NADĚJE kaž-
doročně organizuje vybrané tematické diskuzní
bloky nazvané „Týden pro život“, které absolvuje
několik stovek studentů. V říjnu a listopadu letoš-
ního roku tyto akreditované přednášky vedené Pe-
trem Kadlecem navštívilo celkem více než 230 žáků
základních škol a speciální základní školy. Besedy
vedené přímo ve třídách umožňují žákům a studen-
tům snadnější rozpoznání rizik, jejich pojmenování
a hledání východisek z konkrétních obtížných ži-
votních situací. „Studenti na besedy bezprostředně
reagovali - bylo vidět, že vybraná témata se jich
osobně dotýkají a líbila se jim opravdovost člověka,
který s nimi otevřeně hovořil,“ uvedla Jitka Nádvor-
níková, vedoucí litomyšlské pobočky NADĚJE.  Nej-
větší zájem byl letos o témata Rodina a rozvod,
Bolest - nemoc jménem šikana, Antisemitismus
a holokaust, Moderní je nekouřit a Světová nábo-
ženství a sekty. Akci letos opět podpořilo město Li-
tomyšl.                                  Martina Soukupová
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Atlas krajiny ČR v městské knihovně
Atlas krajiny České republiky je k dispozici i náv-
štěvníkům městské knihovny. Jde o první kom-
plexní atlasové dílo v samostatné éře České
republiky. Informačním jádrem Atlasu krajiny ČR
jsou analytické a syntetické mapy, vytvořené mo-
derními kartografickými a geoinformačními nástroji,
umožňující náhled na velmi složitý a zároveň
křehký systém vyjádřený slovem „krajina“.
Kromě 906 mapových prvků se zde objevuje i množ-
ství prvků nemapového charakteru, jako jsou texty,
grafy, tabulky, obrázky, fotografie, schémata apod.
Atlas je sestaven z osmi kapitol, které poskytují po-
drobný přehled o krajině jako předmětu studia,
o geografické poloze, o krajině historické, přírodní,
současné, o krajině jako prostoru pro společnost
(kapitola zaměřená na kvalitu životního prostředí
a přírodní a antropogenní rizika) a poslední kapitola
přiblíží krajinu i jako objekt v umění prostřednic-
tvím 45 maleb a grafik.
Atlas může být nápomocný při tvorbě školních pro-
jektů, seminárních a diplomových prací, poslouží
však i kterémukoli zájemci o informace jako souhrn
dosavadních informací o české krajině zpracovaných
do kartografické podoby. Je užitečný spíše při zpra-
cování větších území, např. krajů, okresů, než na
úrovni katastrů obcí. Podrobnější zpracování a digi-
tální data je možné naleznout na webových strán-
kách Ministerstva životního prostředí ČR.
Tato neprodejná publikace je poskytována zdarma
pro nekomerční výchovné, vzdělávací a populari-
zační účely. Atlas krajiny ČR vznikl jako výsledek
veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí ČR

realizovaný projektem výzkumu a vývoje
SK/600/1/03. Řešitelem projektu byl Výzkumný
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahrad-
nictví, v.v.i.,(VÚKOZ) ve spolupráci s výzkumnými
institucemi a vysokými školami.
Atlas krajiny České republiky; 332 stran; váha 10 kg;
formát A2; pevná vazba; pozn.: s knihou lze pracovat
pouze v prostorách knihovny, není možné ji vypůjčit
klasickým způsobem. Kromě knihovny je atlas zájem-
cům o informace i nadále k dispozici k nahlédnutí na
Městském úřadě Litomyšl - Odbor životního prostředí
a Odbor místního a silničního hospodářství. 
Na mezinárodním veletrhu knihy v Praze v květnu
2011 byl Atlas krajiny ČR vyhodnocen jako nejlepší
mapové dílo České republiky v roce 2010.

Nina Kvasňovská 
(zdroj: http://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr)

Neudržované úseky místních komunikací 
v zimním období 2013/2014

Rada města Litomyšle schválila nařízení města Lito-
myšle č. 03/13, jehož hlavní součástí je seznam
úseků místních komunikací, na kterých bude v ob-
dobí 2013/2014 prováděna zimní údržba mimo plán
zimní údržby nebo nebude prováděna vůbec. Oproti
loňskému zimnímu období došlo k vyřazení jedné
položky ze seznamu. Nově bude do plánu zimní
údržby zařazena propojka pod cestovní kanceláři
CKL v ulici Zámecká. 
U naprosté většiny níže uvedených komunikací
navíc zimní údržba bude prováděna, ale v jiné ča-
sové posloupnosti než předpokládá Plán zimní
údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním
aktem vyplývajícím ze silničního zákona.
Plán zimní údržby i nařízení 03/13 a 5/09, které se
týkají problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny
na www.litomysl.cz v sekci Město – vyhlášky. 
Příloha k nařízení č. 03/13, kterým se vymezují
úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se

pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí.
Neudržované úseky místních komunikací:
1. částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici Na
Lánech
2. komunikace Moravská za LB Tech
3. parkoviště na sídlištích
4. chodník - schody pod kostelem Šantovo náměstí
5. komunikace a chodník Peciny - slepá ulice smě-
rem na Lidickou
6. chodník - schody mezi čp. 1143 a 1144
7. chodník u J.E.Purkyně 1143 a 1144
8. komunikace - sjezd ke krytým garážím Z. Kopala
1155
9. chodník - schody Tomíčkova-Vognerova
10. komunikace - skupinové garáže Dukelská
11. komunikace – skupinové garáže u HMD

12. částečně pojízdný chodník – spojovací komuni-
kace kolem rest. Za vodou
13. chodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku
po křiž. s ul. Za Moštěním
14. chodník Moravská vedle I/35 od fy Savos po vý-
jezd směr Svitavy
15. chodník – schody z ul. Mařákova do Dukelská
16. spojovací chodník Braunerovo nám. - Mařákova
pod čp. 278, 280
17. chodník J. E. Purkyně vedle II/359 a 360 od
okruž. křiž. vpravo ve směru Polička
18. chodníky ul. Mařákova před čp. 1114–1116,
1111-1113 
19. spojovací chodník Partyzánská – J. E. Purkyně
kolem parku nemocnice 
20. chodník T. G. Masaryka před čp. 1123-587.

Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

OTEVÍRACÍ DOBA
MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Neděle  22.12. 2013 11:00 - 15:00
Pondělí  23.12. 2013 ZAVŘENO

Úterý  24.12. 2013 ZAVŘENO
Středa  25.12. 2013 ZAVŘENO

Čtvrtek  26.12. 2013 11:00 – 22:00
Pátek  27.12. 2013 11:00 – 22:00

Sobota  28.12. 2013 11:00 –22:00
Neděle  29.12. 2013 11:00 – 15:00
Pondělí  30.12. 2013 11:00 – 22:00

Úterý  31.12. 2013 ZAVŘENO
Středa  1.1. 2014 ZAVŘENO

Čtvrtek  2.1. 2014 ZAVŘENO
Pátek  3.1. 2014 ZAVŘENO

Sobota  4.1. 2014 ZAVŘENO
Neděle  5.1. 2014 ZAVŘENO 

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2014

přeje personál hotelu Zlatá Hvězda.
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 14.-21. 12. - Masarykovo náměstí
Vánoční trhy 

CHEB
• do 26. 12.
Chebské vánoční trhy - víkendové koncerty:
Janek Ledecký, Vilém Čok, Jiří Korn, Jiří Ště-
droň, Ilona Czáková, Maxim Turbulenc, Petr
Kolář, Jakub Smolík, Bára Basiková. Denně:
krasobruslení, flašinetář, soutěže pro děti,
ponocný. 14. 12. zahájení výstavy Ladových
obrazů, koncert Vašo Patejdla.

JINDŘICHŮV HRADEC
• 1. 12. - nám. Míru (centrum města)
Pekelně zábavné odpoledne a rozsvícení vánoč-
ního stromu - zpívání koled a soutěže, sladké
nadílky pro nejmenší

KUTNÁ HORA
• 6.– 8. 12., 13.– 15. 12., 20. 12. – 1. 1.
Střípky vánočního času - výstava v kostele sv.
Jana Nepomuckého, Tradiční symboly če-
ských Vánoc (betlémy, vrkoče, zahrádky, po-
lazy, postavy adventního času...)

POLIČKA
• do 15. prosince
Hradní advent na Svojanově - prohlídky hradu
s tradiční adventní a vánoční výzdobou náv-
štěvníky přenesou na šlechtické sídlo konce
19. století. Sobota 14. prosince od 14 hod.
adventní koncert v domě zbrojnošů.

TELČ
• 21.-22. prosince - zámecké nádvoří
Živý betlém - v sobotu 21. prosince od 17 a od
18.15 hod. a v neděli 22. prosince od 14 a od
15 hod. Nalaďme se svátečně s folklorním
souborem Podjavořičan a Kvítek na kompo-
novaném pořadu telčských folklorních sou-
borů. 

TŘEBOŇ
• 14. prosince - Divadlo J. K. Tyla
Třeboňští pištci - od 19 hod., slavnostní kon-
cert u příležitosti 40. výročí založení souboru   

více na www.ceskainspirace.cz.

Inspirace
z České inspirace 

Pedagogická škola -
líheň mladých talentů
Přednáškový sál Jana Kašpara v Pardubicích se ve
středu 6. listopadu stal místem předání ocenění
Mladý talent Pardubického kraje 2013. Toto ocenění
putuje do rukou těch jednotlivců, kteří mají trvalé
bydliště v Pardubickém kraji. Ceny se udělují
za dlouhodobé dosahování mimořádných výsledků
v určitém oboru činnosti (humanitním, uměleckém,
technickém, přírodovědném, případně jiném oboru).
Součástí programu bylo i předávání pamětních listů
žákům, kteří se v celostátních a mezinárodních ko-
lech různých soutěží  ve školním roce 2012/2013
umístili mezi třemi nejlepšími. Své oceněné měla
i Pedagogická škola Litomyšl. Patřili mezi ně Julián
|Ondrúšek, student druhého ročníku lycea, který si
odnesl vítězné vavříny z celostátního kola soutěže
v německém jazyce, a právem tedy převzal Pamětní
list. Pěvecký sbor KOS vzhledem k tomu, že se ne-
jednalo o jednotlivce, ale kolektiv mladých talentů,
obdržel zvláštní ocenění Mladý talent 2013 v oboru
uměleckém, a to za dlouhodobě vynikající výsledky,
které sbor dosahuje. Ocenění předala do rukou ře-
ditele školy Stanislava Leníčka a sbormistra KOSu
Milana Motla náměstkyně Pardubického kraje zod-
povědná za oblast školství Jana Pernicová. „Tato
uznání jsou úspěchem celé školy,“ komentoval vý-
sledky, které pedagogická škola dosáhla, její ředitel.   

Zuzana Fruniová

Koncem října provedlo město Litomyšl ve spolupráci
se specializovanou firmou podzimní odchyt toula-
vých koček v okolí nákupního střediska (Vesna,
COOP, Mountfield a.s.) na Komenského náměstí. Na
odchyt byly použity sklopce, do kterých se chytilo
9 kočičích tuláků (4 kocouři a 5 koček). Ti pak pu-
tovali do veterinární ambulance, kde jim byla pro-
vedena kastrace. Potěšilo nás, že v průběhu akce
veřejnost projevila zájem o čtyři nejmladší jedince.
Do lokality se jich tak vrátilo pět pro udržení dru-
hové rovnováhy.                 Text a foto Jana Foltová, 

referent odboru místního a silničního hospodářství

Tonery a cartridge nepatří do koše
Město Litomyšl je od října 2013 zapojeno do nového
ekologicko-charitativního projektu „Sbíráme to-
nery“. Projekt je zaměřen na sběr tonerů a cartridgí
od občanů z domácností a kanceláří. Sběr se týká
všech typů z tiskáren i kopírek. 
Sběrem pomůžeme přírodě, ale i dětem, které ne-
mají vlastní domov. Z projektu jsou totiž podporo-

vány dětské domovy, jako například Dětský domov
Pardubice, kde je dětem poskytována péče od roku
1915. Podrobnosti o projektu naleznete na www.sbi-
rametonery.cz.
Boxy je možné objednat bezplatně a umístit do če-
káren, kanceláří, obchodů, mateřských školek, škol,
institucí, bankovních ústavů. 
Sběrný box najdete v přízemí Městského úřadu Li-
tomyšl, Bří Šťastných 1000 spolu s dalšími boxy na
vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, spořivé žá-
rovky a zářivky.
Děkujeme vám za podporu každého ekologického
projektu!

Odchycené toulavé
kočky se vrátily zpět

Vánoční stromky
jedle kavkazská, obrovská, smrk stříbřitý

Vánoční balící papíry, tašky, květy
Hračky, modely, barevná zábava 4-12 let

Vladimír Vích „Litomyšl – moje město“
Autorské listy 

„Co jste od Dudychy neviděli“
Keramika

Galerie Na Schodech, Nádražní 1217
(u vlakového nádraží)

Ligma Direkt s.r.o., Karel Kladivo
2.– 20. prosince, po – pá 8.00 –16.00

VÁNOČNÍ
GALERIE VE DVOŘE

Nová vyhláška o technické
mapě města Litomyšl
Od 1. 1. 2014 vstupuje v platnost nová obecně zá-
vazná vyhláška o technické mapě města Litomyšl,
kterou jsou mimo jiné stanoveny povinnosti vlast-
níka stavby ohlásit a doložit změny týkající se ob-
sahu technické mapy. Tato povinnost se týká 
- stavby, na kterou se vydává stavební povolení
- stavby, která podléhá ohlášení
- odstraněné stavby
- ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy
Veškeré informace jsou k dispozici na www.lito-
mysl.cz pod názvem Technická mapa.     

Josef Filipi, 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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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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Putování Tří králů se blíží
Se stejnou rychlostí, jako se blíží konec roku a za-
čátek nového, se blíží i další ročník tradiční Tříkrá-
lové sbírky. 
Na Litomyšlsku se koledníci do ulic vydají v sobotu
4. ledna 2014. Navštíví vás ve vašich domovech, ob-
darují dárky a s písničkou vám popřejí vše dobré
v novém roce. 
Při letošním ročníku se do sbírky zapojilo 74 skupi-
nek. Společně tak do pokladniček vykoledovaly 342
195Kč. Z této částky se 65% vrátilo do Farní charity
Litomyšl, kde byly prostředky použity převážně na
provoz střediska Respitní péče Jindra. Přibližně de-
setina výnosu sbírky již tradičně směřovala na hu-
manitární pomoc do zahraničí. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 je určen na nákup
nového vozu pro Středisko charitní ošetřovatelské
služby, dále na podporu Dobrovolnického centra
a na vytvoření fondu na podporu sociálně slabých
rodin s dětmi. Z vybrané částky bude 7% zasláno na
rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na
dálku.
Pro všechny koledníky, kteří se do sbírky zapojí, při-
pravujeme jako poděkování na sobotu 18. ledna od
16 hodin v Lidovém domě představení Kejklířského
divadla Ať žije Kocourkov.

I přesto, že se každý rok snažíme sehnat více a více
skupinek, stále se nedaří obejít celou Litomyšl. Pro-
síme vás, kteří máte chuť nám pomoci při této kaž-
doroční akci, vezměte své děti, kamarády nebo
známé, vytvořte skupinku a podpořte sbírku ne fi-
nančně, ale svoji účastí. Pro přihlášení nebo získání
více informací nás kontaktujte buď na mailu cha-
rita-kancelar@lit.cz, nebo na tel. čísle 732 803 709. 

Lucie Šteflová, koordinátorka TKS, 
foto Martina Soukupová

Strážníci Městské
policie  přispěli 
k zadržení pachatelů
O „hyenách“ snažících se přiživit na seniorech slý-
cháme téměř každý den. Díky přispění litomyšl-
ských strážníků se podařilo několik z nich poslat
za mříže. 
V listopadu se pohybovala skupinka podezřelých
osob i na Litomyšlsku. „Žena asi kolem 40 let se ob-
jevila v prostorách rodinného domu, kam ji nikdo
z majitelů nezval. Když majitelka domu objevila cizí
ženu ve svém pokoji, okamžitě se ji z domu snažila
vyprovodit, a to hlavními dveřmi, které byly stále
uzamčeny. Jenže se oné vetřelkyni z nemovitosti
nechtělo a pohotově se dožadovala toaletního pa-
píru. Ten jí majitelka domu odmítla poskytnout
a přitom se neustále snažila nezvané návštěvy co
nejrychleji zbavit. To ovšem netušila, že na dvorku
se pohybují další dvě ženy, které o toaletní papír
pro změnu žádaly druhého z majitelů domu. Bylo
velké štěstí, že „hosté“ byli včas odhaleni a že se
z domu nic cenného neztratilo,“ popisuje událost ti-
sková mluvčí Policie ČR nprap. Anna Štegnerová. Po-
licie od občanů dané obce získala cenné informace.
Tři ženy byly spatřeny v doprovodu dvou mužů, kte-
rak v pomalu jedoucím osobním motorovém vozidle
projíždí vesnicí. „Štěstí nám přálo. Vozidlo s posád-
kou se podařilo zastavit jedné z hlídek strážníků
Městské policie z Litomyšle a následně ji předat na
Obvodní oddělení PČR v Litomyšli,“ dodala tisková
mluvčí. „Rád bych poděkoval Městské policii Lito-
myšl za příkladně provedený a rychlý služební zá-
krok v obci Nová Ves u Litomyšle. Při služebním
zákroku strážníků MP Litomyšl byli zajištěni pacha-
telé trestné činnosti, které se dopouští na starších
občanech a seniorech v rámci celé České republiky.
Dále bych rád poděkoval MP Litomyšl za vynikající
spolupráci při následně prováděných úkonech tre-
stního řízení na Obvodním oddělení PČR Litomyšl,“
sdělil vedoucí litomyšlského oddělení npor. Ing. Jiří
Flídr. Podle jeho slov městská policie příkladným pl-
něním služebních povinnost a vstřícnou spoluprací
přispívá k zajišťování veřejného pořádku, bezpeč-
nosti a prevence kriminality v rámci svého služeb-
ního teritoria. „Mojí snahou a úsilím mých kolegů
bude nadále tuto spolupráci udržovat na vysoké
úrovni a nadále ji prohlubovat,“ řekl Josef Flídr
a starosta Litomyšle Michal Kortyš dodal: „I já dě-
kuji strážníkům městské policie za jejich dobře vy-
konanou práci. Věřím, že spolupráce mezi městskou
policií a Obvodním oddělením PČR v Litomyšli se
bude i nadále rozvíjet ku prospěchu obyvatel města
a integrovaných obcí, ale i návštěvníků.“
Mezi městem Litomyšl, které je zřizovatelem měst-
ské policie, a Obvodním oddělením Policií ČR v Li-
tomyšli platí Koordinační dohoda. Na základě této
smlouvy se stanovuje společný postup při zabezpe-
čování veřejného pořádku.                            -red-

Policie v Litomyšli
má nové vedení
Obvodní oddělení Policie České republiky v Litomyšli
má od 1. listopadu 2013 nového vedoucího. Stal se
jím npor. Ing. Josef Flídr, který v řadách policie pů-
sobí řadu let. „Před nástupem do funkce vedoucího
pracoval roky jako vyšetřovatel na kriminální policii
ve Svitavách a je to velmi zkušený policista," sdělila
policejní mluvčí Anna Štegnerová. Na pozici vedou-
cího obvodu vystřídal plk. Mgr. Martinu Simonovou,
která nyní působí jako zástupce vedoucího územ-
ního odboru Svitavy Policie České republiky Svitavy.

-red-

Pronajmeme pěkný byt 3+1
v klidném místě v Litomyšli.

Tel. 608 419 490
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Městský bazén, tel.: 461 315 011
- 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 informací najdete na www.bazen-
litomysl.cz, případně na telefonních 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@sport-
steam.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

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 min., 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
Út 17.30-21.30 společná
St 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 společná

Čt 16.00-19.00 ženy, 19.00- 22.00 společná
Pá 16.00-18.30 muži, 18.30- 22.00 společná
Ne 16.00-21.00 společná

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) 

ZUŠ - budova „TUNEL", tel. 461 612 195
do 12. 12. každý čtvrtek od 19.30 - Orientální
břišní tanec (tel. 728 684 634, www.amor-ori-
ent.com)

II. ZŠ Litomyšl - U Školek
do 13. 3. 2014 každý čtvrtek od 17.45-18.45 -
Pilates s Jarkou Voleskou - cvičení na protažení
celého těla (info na tel. 777 118 220)  

II. ZŠ Litomyšl - U Školek
Tai-či - Jozef Ruffer, tel. 608 860 255 a najdete
nás i na facebooku: Taj-či v Litomyšli
- 9. a 16. prosince 2013 a pak pravidelně od 6.
1. 2014 každé pondělí od 19.00 hod. 
První lekce tai-či je zdarma a sami se můžete
rozhodnout, zda je cvičení vhodné i pro vás.

Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
- veřejné bruslení každou sobotu a neděli 13.30-
15.30. O vánočních prázdninách bude rozšířeno
na více dní. Info na tel. 774 432 169 

Sport, cvičeníTurnaje krajských
výběrů hokejistů 
ročníků 1999 a 2000
Ve dnech 9. a 10. listopadu se na zimním stadionu
v Hlinsku uskutečnily turnaje krajských výběrů ho-
kejistů ročníků 1999 a 2000. Zúčastnily se kromě
Pardubického kraje také Olomoucký, Královéhra-
decký a Kraj Vysočina. V turnaji 2000 zvítězil Krá-
lovéhradecký kraj ve finále nad Pardubickým 5:0,
v boji o třetí místo zvítězil Olomoucký kraj nad Vy-
sočinou 4:3. Pardubický kraj tedy obsadil pěkné
druhé místo a získal stříbro. 
Ve finále měl Hokejový klub Litomyšl zastoupení na
obou stranách. Za Pardubický kraj nastoupili Jakub
Voříšek a Martin Večeřa, hrající za starší žáky HC Li-
tomyšl. Za Královéhradecký kraj nastoupil Tadeáš
Jakubec, hostující v současnosti za HC Královští Lvi
Hradec Králové, kde hraje žákovskou ligu 8. tříd.
V turnaji ročníků 1999 nastoupil za Pardubický kraj
náš odchovanec Vladimír Zahradník, v současnosti
hráč HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, který nyní hos-
tuje v SKLH Žďár nad Sázavou v mladším dorostu. 
Veškeré výsledky obou těchto turnajů naleznete na
webových stránkách KSLH Pardubického kraje mezi
aktualitami.              David Večeřa, foto Petr Voříšek

Na fotce po finálovém utkání zleva Tadeáš Jakubec, Jakub
Voříšek a Martin Večeřa.

Spinning centrum Stratílek v novém
Spinning centrum Stratílek Litomyšl vás nyní přivítá
v novém prostředí, a sice na Smetanově nám. 28
v prvním patře. Máme pro vás mnoho novinek, akcí,
zvýhodněných vstupů pro studenty, firmy, dále zvý-
hodněné vstupné při koupi Vánoční permanentky,

kterou můžete věnovat i jako dárek pro vaše blízké.
V sobotu 11. 1. 2014 jsme pro vás připravili „Spin-
ning maraton, v novém roce, v novém prostředí“.
Jde o 180 minut jízdy, během které se vystřídá pět
instruktorů, každý se svým osobitým stylem tak,
aby pro vás byla jízda zábavná a příjemná. Čeká vás
malé překvapení, občerstvení během celé akce
a poté, kdo bude mít zájem, společné posezení. Dále
máme připravenou akci na měsíc leden a únor s ná-
zvem „Zatočíme s kily příjemným způsobem.“ Sou-
částí této akce je odborná konzultace, poradenství
se stravovacími návyky, se správným tréninkem,
přeměření, vypočítání hodnot v těle a mnoho dal-
ších služeb. Na závěr této akce budou vyhlášeni ví-
tězové s nejlepšími výsledky, kteří získají hodnotné
ceny. Nenechte si ujít tyto akce a mnohé další,
které pro vás budeme i nadále připravovat. Již teď
si zarezervujte místo na maratonu, kde je kapacita
omezená. Budeme se na vás těšit v novém prostředí,
kde věříme, že se vám bude líbit a strávíme tu pří-
jemné chvíle se Spinningem a skvělou společností
lidí, kteří mají rádi pohyb� Lekce jsou pro začáteč-
níky, pokročilé, prodloužené hodiny pro ty, kterým
jedna nestačí. Začátek lekce je možné vám přizpů-
sobit dle vašeho přání pro skupinu minimálně 6
osob. Rezervace: 724 033 548, více info na
www.stratilek.cz nebo na www.facebook.com/stra-
tileklitomysl.                          Veronika Stratílková

Pravidelná cvičení
AQUA FITNESS
Městský bazén Litomyšl zve zájemce o pravidelná cvi-
čení ve vodě na úterní AQUA FITNESS. První večerní
hodina proběhne v úterý 3. 12. 2013 v 19 hodin
a dále pak každé úterý, vyjma školních prázdnin. 
Hodinová lekce zahrnuje cvičení v rytmu hudby
v mělké i hluboké vodě s možností využití vodních
válců a bederních pásů. Hodina je sestavena ze za-
hřívací, aerobní, posilovací a strečinkové části, zpe-
střením jsou cvičení ve dvojicích či skupinové prvky.
Cílem je všestranně utužit fyzickou i psychickou
kondici a hlavně cvičit pro radost. Vzhledem k ome-
zené kapacitě doporučujeme cvičení plánovat
s předstihem a vstupenky zakoupit na recepci pře-
dem. Těšíme se na vás. Další informace získáte na
www.bazen-litomysl.cz nebo tel. č.: 606 051 995 či
461 315 011. 

Dagmar Markov, Městský bazén Litomyšl

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

ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ JoBo

"poctivá práce z masivu"
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Přijďte si zacvičit
tai-či 
Chcete-li uvolnit a zrelaxovat tělo, pak od prosince
máte možnost navštěvovat cvičení tai-či. Cvičíme 9.
a 16. prosince 2013 a pak pravidelně od 6. 1. 2014
každé pondělí od 19.00 hod. na 2. základní škole
U Školek v Litomyšli.
Tai-či je starý čínský systém cvičení, který rozvíjí tělo
i mysl současně. Tai-či můžete cvičit jak pro své po-
těšení a dobrou náladu, tak i pro skvělou kondici těla
i mysli, ale můžete ho pojmout i jako účinnou sebe-
obranu. Principem cvičení tai-či je „klidné srdce
a koncentrovaná mysl“. Tai-či je často označováno
jako „meditace v pohybu”, ale mohli bychom mu
říkat i „léčba v pohybu”. Je stále více důkazů, že toto
cvičení mysli a těla má velký význam pro léčbu a pre-
venci mnoha zdravotních problémů. Začít s ním může
každý. Tai-či se dá přizpůsobit komukoliv. Cvičení od-
straňuje stres, posiluje tělo a upravuje zdravotní
problémy.
Základem cvičení je hluboké a přirozené dýchání,
harmonické pohyby vycházející z pasu a nácvik ve-
dení vnitřní síly ze středu těla až do konečků prstů.
Tělo se přirozeně uvolní a zrelaxuje. Tai-či je vhodné
jak pro aktivní sportovce, mladé lidi, tak i pro lidi
nemocné nebo vystavované denně stresovým situ-
acím. Je vhodné i pro starší generaci, všem pomáhá
zlepšit koordinaci a pohyblivost těla, navrací pru-
žnost, sílu a mládí.
První lekce tai-či je zdarma a sami se můžete rozhod-
nout, zda je cvičení vhodné i pro vás. Informace zí-
skáte: Jozef Ruffer, tel. 608 860 255 a najdete nás
i na facebooku: Taj-či v Litomyšli. -red-

Šachový zpravodaj
Litomyšl A : Chotěboř A (3,5 : 4,5)
Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že toto bude
konečný výsledek, určitě bych mu nevěřil. Náš tra-
diční a velmi houževnatý soupeř z Vysočiny, kte-
rého jsme vždy v minulosti porazili, letos
neskutečně posílil, získal 3 hosty s ELEM 2200-2350
a všichni v družstvu mají ELO o 100-300 bodů vyšší
než naši hráči, tedy naprosto jasný favorit na po-
stup do II. ligy. Po dvou hodinách hry to však vy-
padalo na vysoké vítězství pro nás, a to jsme
nastoupili bez dvou hráčů základní sestavy Lucky
Bartošové a Lukáše Jirsy, které nahradili naši nes-
toři Jirka Šváb a Láďa Zeman. Po 4 h hry skončilo
téměř současně 6 partií, Karel Škeřík přesvědčivě
vyhrál, Láďu Zemana soupeř jasně porazil. Naopak
Martin Daniel a Jirka Šváb měli naprosto vyhrané
pozice, které v časovce nezvládli. Martin Zeman
a Jirka Doseděl uhráli remízy se silnými soupeři,
mračil jsem se na ně, protože měli hrát dál. A tak
jsme se snažili zachránit situaci za stavu 2 : 4 v náš
neprospěch s Vaškem Pekařem. Ten nakonec získal
cenný skalp soupeře s ELEM 2350, já jsem již s vě-
žovou koncovkou s loňskou jedničkou soupeře nic
neudělal a partie skončila remízou. Dobrý, ale záro-
veň smutný výsledek.
Litomyšl A : Rapid Pardubice C (6,5 : 1,5)
Dne 24. 11. 2013 jsme vyrazili do Pardubic na zápas
s vedoucím družstvem soutěže a dobře jsme si spra-
vili chuť z nešťastné prohry s Chotěboří a domácím
jsme doslova vyprášili kožich. Za stavu 3 :0 pro nás
se zápas pokusili zlomit za cenu riskantní hry a ne-
korektních obětí, na což naši hráči reagovali napro-
sto racionálně a chladnokrevně a odvezli si nejen

tři body za vítězství, ale i výrazné vylepšení skóre,
které může mít v závěru soutěže velkou roli na
umístění. Výsledky: Václav Pěkař (1), Martin Zeman
(1), Jirka Doseděl (1), Lukáš Jirsa (1), Karel Škeřík
(1), Jakub Nešpor (1), Martin Daniel (½), Lucka Bar-
tošová (0).
Litomyšl B : Rapid Pardubice E (4 : 4)
Naše družstvo se letos ocitlo poprvé ve své historii
v KP 2 západ. Tato soutěž je proti naší tradiční ob-
lasti KP2 východ, díky účasti týmů Pardubic,
o jednu třídu silnější, a tak i udržení se v této sou-
těži bude díky naší současné síle velkým úspěchem.
V minulém kole prohrálo naše béčko s Rapidem Par-
dubice D 1,5 : 6,5. S Karlem Škeříkem jsme se do-
hodli, že kolegům z béčka pomůžeme a nastoupili
jsme. Na prvních čtyřech šachovnicích jsme spoleh-
livě zvítězili 3 : 1, Jaromír Odstrčil (1), Vladimír
Zeman (1), Karel Škeřík (½), Jirka Šváb (½). Věřili
jsme, že další 4 šachovnice uhrají 1,5 bodu a zvítě-
zíme. Děly se ale věci. Milan Krejčí ve vyrovnané po-
zici ztratil věž a prohrál. Chybu napravil ještě Petr
Jonáš spolehlivou výhrou. Vše bylo na našich mla-
dících, stačila půlka. „Mladé pušky“ však tentokrát
zklamaly na celé čáře. Tomáš Nekvinda prohrál díky
své neskutečně pasivní hře. Zdálo se, že vše zvládne
Jakub Nešpor, který stál jasně na výhru. Je velmi
dobře rozehraný z mistrovství ČR žáků, kde skončil
na výborném 11. místě. Časová tíseň a klasická hos-
podská finta „vidlička“ ho stály celou věž a prohru
a bohužel pouhou remízu celého družstva. Příště si
snad spravíme chuť na Poličce.      Jaromír Odstrčil, 

předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl

Inzerce
Mladá žena s malým pejskem hledá levný podnájem
v Litomyšli. Nejlépe v RD samostatný pokoj s ku-
chyní a sociálním zařízením. Vlastním televizi, se-
dačku, pračku a osobní věci. Pejsek je vychovaný
v bytě, čistotný, nenáročný. Tel.: 721 162 776. •
Prodám zánovní rozkládací gauč s úložným prosto-
rem. Cena dohodou. Tel.: 732 688 037. • Prodám
velmi pěkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36
cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, výborný
stav, jen 3900 Kč. I na dobírku. T: 604 961 249. •
Klasický silný dalekohled 16x50 za výhodnou cenu!
Prodám zcela nový kvalitní německý dalekohled, je
určen zejména pro myslivce a k pozorování přírody.
Cena jen 1 900 Kč. Na dobírku. Vhodné i jako pěkný

dárek. T: 723 509 549. • Štěně Kavalír King Charles
Španěl (blenheim) s PP (pejsek) - kdo pohladí, ne-
odolá! Petrová, 774 620 510, Iva.Petrova@seznam.cz
• Koupím mrazák o obsahu cca 120 litrů. Kontakt tel.
736 218 586. • Prodám přenosný napařovací žehlící
lis zn. Singer. Cena dohodou. M: 720 461 703. • Pro-
dám ekologická tříděná zimní jablka na uskladnění.
Odrůdy Boskop a Zvonkovo. Cena 7 Kč za 1 kg. M: 720
461 703. • Nabízím jídelní servis pro 6 osob, motiv
růže porcelán, mísy, tácy atd. Vše velmi levně. Dále
gramofonové desky, malé i velké pop. hudba 60.–80.
léta, výběr z cca 60 desek kus za 10 Kč. T.: 739 307
646. • Nabídněte starý litinový šicí stroj s pěkným
stolečkem a šuplíčkem, zapouštěcí, abych ho mohl
používat jako stolek, za rozumnou cenu, nutný váš
dovoz. Nabídněte také do sbírky staré spony, brože,
vějíře korálkové gobelínové kabelky z dob našich ba-

biček. Každá potěší. T.: 739 307 646. • Prodám LEVNĚ:
100 ks taška BRAMAC Alpská, 3 x balík tepelné izo-
lace Rockwol. Carvingové lyže Rossignol 177, cena 1
490. Lyžáky Raichle vel. 10, cena 100 Kč. Boby ko-
vové s řídítky, cena 290 Kč. V případě zájmu zašlu
fotky. Email: ok1@email.cz. • Elektrický paralyzér -
vzhled mobilu - - výkon 1200000 V - nepostradatelný
ochránce na večerních procházkách, na cestě z práce
apod. Nový, nepoužitý, s vestavěnou svítilnou. Orig.
balení, cena 390 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: 723 509
549. • Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající
astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze
800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. T: 604 961 269. •
Ze zdravotních důvodů prodám auto zn. Hyundai, na-
jeto 21 000 km, vyrobeno 2008, 1. majitel. Cena do-
hodou. Tel.: 774 882 998. 



St  4. 12.    18.30 HC Litomyšl x HC Skuteč - Krajská liga mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
So  7. 12.    13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
              13.00 2. ročník Vánočního turnaje v mariáši - registrace od 12.00 • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
Po  9. 12.   15-17 Turnaj v házení šipek - šipkařský turnaj, odměna pro každého účastníka • dům dětí a mládeže • tel. 461 615 270
St 11. 12.   18.30 HC Litomyšl x HC Ledeč nad Sázavou - Krajská liga mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
Čt 14. 12.     10.00 Ukázková moderní tréninková jednotka žákovského fotbalového mužstva TJ • hřiště s umělou trávou na stadionu Černá hora
St 18. 12.   18.30 HC Litomyšl x ZH Pardubice - Krajská liga mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
So 21. 12.  14.00 12. kolo Litomyšlského poháru 2013 • DDM Litomyšl (každé Út od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM - o školních prázdninách v Po 23. a 30. 12.)
Ne 22. 12.  13.00 Turnaj ve stolním fotbálku • Cafebar Underground • tel. 725 846 248
Čt-Čt  26.12. - 2.1. České šachové Vánoce - 15. ročník mezinárodního šachového turnaje • Domov mládeže VOŠP a SPgŠ
Ne 29. 12.  17.00 HC Litomyšl x HC Česká Třebová - Krajská liga mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

Dům dětí a mládeže zve
Turnaj v házení šipek
Rádi zkoušíte něco nového? Chcete si vyzkoušet své
schopnosti soustředění a přesnosti? Pokud ano, je
pro vás připraven šipkařský turnaj. Sportovní odvě-
tví šipky pochází z Anglie. Nejprve se házelo do
terčů různých velikostí a hra byla řízena nestejnými
pravidly. Teprve ve 20. století se tato zábava stala
sportovním odvětvím s pevnými a neměnnými pra-
vidly. Hraní šipek není fyzicky náročné a lze je hrát
v každém věku. V tomto sportu se můžete neustále
zdokonalovat. Přijďte mezi nás, každý účastník
bude odměněn. Turnaj se uskuteční v pondělí 9.
prosince od 15 do 17 hod. v DDM.     
Novoroční zápolení v deskových hrách
Ve čtvrtek 2. ledna 2014 se od 13 do 16 hod. v DDM
uskuteční pro děti od 6 let hravé odpoledne. Při-
chystány budou známé i netradiční stolní deskové
hry. Můžete si vyzkoušet zajímavé novinky a zpří-
jemnit si zimní prázdniny. Těšíme se na vás.         

Za tým DDM Petr Janda, janda@ddm.litomysl.cz

Závěr motokrosové sezóny
Závěr letošní motokrosové sezóny nám nabídl finá-
lový závod šestidílného seriálu mistrovství ČR v ji-
hočeském Kramolíně u Nepomuku a tradiční boje
v zápolení tříčlenných družstev na dráze ve Vranově
u Brna. V Kramolíně jsme to nakonec zvládli dobře
a naše želízko v podobě Františka Smoly, který přijel
sem udržet třetí příčku, to přece jenom zvládlo a pro
tým Orion Litomyšl - RS Petrol KTM bralo celkově
v klasifikaci šampionátu bronzovou medaili. V sa-
motném závěrečném klání zaujal Ferry pátou příčku,
zkušený matador Péťa Bartoš skončil hned za ním.
Z titulu se raduje zaslouženě francouzský rychlík
Florent Richier, stříbro bere Filip Neugebauer
a bronz zmiňovaný Smola. Bartoš se probojoval na-
konec na osmou pozici v mistráku, nebýt pochopi-
telně zranění kotníku na začátku sezony, mohlo to
být daleko lepší.

Družstva ve Vranově obstarávají jako vždy závěr mo-
tokrosové scény, letos dorazilo do Vranova hned ně-
kolik kvalitních týmů, které mohly myslet na
kýžený úspěch. Naše seskupení ve složení Václav
Kovář, Franta Smola a Petr Bartoš postupně v jíz-
dách mířilo za úspěchem a v cíli nám přece jenom
po velkém boji cinkla další medaile - bronzová. Naši
kluci se tak na stupně vítězů postavili vedle stříbr-
ných jezdců z Osička MX družstva (F. Neugebauer,
B. Maillard, J. Sullivan) a zlatých Buksa/Ados tým
(F. Richier, M. Michek, T. Šimko). S výsledkem jsme
byli po průběhu zápolení spokojeni, neboť od prv-
ního místa nás dělily pouze dva body, navíc Vašek
Kovář je věkem ještě junior a na tento závod se
s námi dohodl na spolupráci.
Ve světovém šampionátu kubatury MX3 jsme díky
Smolovi opanovali poslední podnik ve slovenské Še-
nkvici, kde Franta zaznamenal svůj životní výsle-
dek. V konečném počínání MS skončil celkově pátý,
rozhodně byla velká škoda výpadku na Ukrajině,
kde ho zradila technika a Smola nezískal díky tomu
ani jeden bodík. Jeho týmový parťák Bartoš byl
letos limitován zraněním, kdy měsíc nemohl soupe-
řit, ale po návratu na závodní tratě se brzy oklepal
a deváté místo v mistrovství světa je také určitě ve-
lice zajímavé.
Takže našim borcům děkuji za dosažené výsledky
v letošním roce, sponzorům za podporu, majitelům
týmu Orion panu J. Doubkovi a V. Bohuňkovi za dů-
věru, kterou nám dávají již šestnáctou sezónu.
Za Orion - RS Petrol Petr Kovář, foto Miroslav Jireček
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15. České šachové Vánoce
České šachové Vánoce 2013 jsou opět za dveřmi.
Letos se v internátu pedagogické školy svedou boje
na 64 černobílých polích od 26. prosince do 2.
ledna. Právo účasti mají hráči bez omezení věku
a výkonnosti s přiděleným FIDE ID. Patnáctý ročník
vánočního šachového turnaje opět pořádá Agentura
64 za finanční podpory Pardubického kraje a města
Litomyšl.
Hrát se bude švýcarským systémem na 9 kol a vý-
sledky budou započítány na FIDE a LOK ČR. První
kolo se začíná hrát ve čtvrtek 26. 12. odpoledne
a šachisté se budou nad šachovnicemi sklánět i na
Silvestra a Nový rok. Součástí konce roku bude půl-
noční bleskový turnaj o věcné ceny. 
Bližší informace o turnaji lze nalézt na webových
stránkách http://www.a64.cz/tournaments/lito-
mysl2013/                                                    -bj-

Plavec Litomyšlska
2013 ve druhém kole
Městský bazén Litomyšl vás zve na soutěž „Plavec
Litomyšlska“. Soutěžit mohou všichni plavci starší
5 let a vítězí ti nejrychlejší z každé kategorie. Plave
se 50 m volným způsobem s možností startovního
skoku. Čas měří přizvaný plavčík v době plavání pro
veřejnost. První kolo této soutěže proběhlo již
v červnu a druhé probíhá od pondělí 25. listopadu
do neděle 15. prosince 2013. Předání cen se usku-
teční 20. 12. 2013 v 17 hodin ve vstupní hale ba-
zénu. Těšíme se na vaše výkony, rádi vás odměníme.
Více informací o soutěži na www.bazen-litomysl.cz.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Velmi rozpačitý fotbalový podzim 
Těžkou hlavu mají po skončení podzimní části
mistrovské sezóny litomyšlští fotbalisté i jejich pří-
znivci. Jiskra má totiž za sebou výsledkově krajně
nepovedené období, po kterém se oba celky dospě-
lých ocitly na posledních místech ve svých soutě-
žích a tím pádem v pásmu akutního ohrožení
sestupem.
Áčko dokázalo v krajském přeboru zvítězit pouze
třikrát (nad Letohradem B, Pardubičkami a Svita-
vami B), k tomu přidalo už jen tři remízy (Holice,
Třemošnice, Hlinsko) a strašidelných devět porážek,
což nemohlo vést jinam než na samotný chvost ta-
bulky. V průběhu podzimu došlo k výměně na tre-
nérském postu, když Jiřího Valtu vystřídal František
Jandáček, ale vyléčit největší bolest mužstva, kte-
rou je velmi slabá útočná činnost, to bude běh na
delší trať. Situace není zdaleka beznadějná, bodové
rozdíly ve spodní polovině soutěže nejsou nijak vý-
razné, ale bude to chtít kvalitní zimní přípravu a na
jaře rapidní zlepšení ve všech směrech.
Totéž platí také pro B družstvo, které po letním se-
stupu z I. B třídy v podzimní části okresního pře-

boru zcela propadlo, když nasbíralo jenom devět
bodů, a takový výsledek nelze hodnotit jinak než
jako ostudný. Dostat se na místa zaručující záchranu
je řešitelný úkol, ale za podmínky, že podzimní trá-
pení bude rychle zapomenuto.
Pokud někdo udělal oddílu radost, tak to byli
starší žáci, kteří se pod vedením trenérů Petra Svo-
body a Josefa Lebrušky umístili na krásné šesté
pozici v silné konkurenci krajského přeboru, což
je výsledek, jemuž je potřeba zatleskat. Navíc na
hru, kterou předváděli, byla obvykle radost pohle-
dět. Sekundovat se jim snažili i žáci mladší, kteří
to měli kvůli méně početnému kádru těžké, ale
sympatické bodíky také posbírali. V této souvi-
slosti je nutno poděkovat některým okolním od-
dílům (Cerekvice nad Loučnou, Zámrsk, Vraclav),
které umožnily start svých talentovaných hráčů
na střídavý start v Litomyšli. Pochvalu si zaslouží
i obě družstva přípravky, která svádějí v krajské
minilize se soupeři rovnocenné a velmi často i ví-
tězné souboje.

Radek Halva


