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na zvony
Krajští radní odhlasovali
fúzi nemocnic

Obchodní centra tu nechceme,
píší signatáři zastupitelům
„Žádáme Vás proto, aby plochy vymezení
v územním plánu pro výrobu a skladování, tedy
pro investice přinášející skutečnou přidanou
hodnotu a pracovní místa (dobrými příklady
z poslední doby jsou např. areál Cimbria, HRG
nebo rozšíření areálu Story design), nebylo
možné v budoucnu využít pro stavbu obchod-
ních center, tedy maloobchodních provozů bez
ohledu na jejich velikost. Stávající podoba územ-

ního plánu toto bohužel umožňuje…,” píše se
v otevřeném dopise, kterým se zabývalo zastu-
pitelstvo na svém prosincovém jednání. Signa-
táři, mezi nimiž je např. Martin Kubík, Norbert
Nývlt, Hubert Stratílek, Olbram Zoubek, Harald
Čadílek, Jiří Dudycha, Jiří Lammel, P. František
Beneš a řada dalších, se domnívají, že současná
podoba územního plánu může vést k vylidnění
centra města.                                        strana 5 6

Litomyšl
nejmagičtějším
místem
Nejmagičtějším místem České republiky
se stala díky lázním ducha Litomyšl. Roz-
hodla o tom veřejnost v rámci soutěže
DestinaCZe 2013. Připomeňme, že lázně
ducha byly vybrány do finálové pětice
v kategorii Genius loci (nejmagičtější
místo) odbornou porotou. Ve své katego-
rii soupeřily lázně ducha s areálem Kuks,
adventní Olomoucí, židovskou čtvrtí a hř-
bitovem v Třebíči a kostelem Nanebevzetí
Panny Marie v Neratově. Soutěž probíhala
formou hlasování veřejnosti na webové
adrese www.destinacze2013.cz. Litomyšl-
ské lázně ducha získaly 13.018 hlasů, ad-
ventní Olomouc 10.350 hlasů a areál Kuks
s Braunovým Betlémem 9.856 hlasů. Vy-
hlášení výsledků se konalo v rámci slav-
nostního večera při příležitosti oslav
dvaceti let existence agentury CzechTou-
rism v polovině prosince. Cenu přebíral
starosta Litomyšle Michal Kortyš a jeden
z duchovních otců myšlenky lázní ducha
Jaroslav Vencl. „Děkujeme odborné po-
rotě za nominaci, již ta nás moc potěšila.
Děkujeme všem, kteří dali Litomyšli svůj
hlas, vážíme si toho a je to pro nás velký
závazek do budoucna,” řekl starosta Mi-
chal Kortyš a Jaroslav Vencl dodal: „Při-
jeďte se do Litomyšle podívat třeba
poslední víkend v dubnu na zahájení třetí
litomyšlské lázeňské sezóny, jen tak ucí-
títe to pravé kouzlo lázní ducha. Jsem moc
rád, že důležitou roli při vytváření image
lázeňského města hraje také radnice.”
Dodejme, že veřejnost mohla hlasovat
v pěti různých kategoriích. „Kategorie
Fénix zastupovala objekty, které byly
„vzkříšeny” a nyní platí za vyhledávané
turistické atrakce. V této kategorii lidé
nejvíce hlasovali pro pivovarnictví, vyhrál
totiž zámek a zámecký pivovar Chyše,”
sdělila nám Kateřina Čadilová z Czech-
Tourismu.                                   strana 7 6
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Hvězdná Litomyšl 2014
Hlavním komunikačním tématem pro rok 2014
bude Hvězdná Litomyšl. Důvodů je hned několik.
Slavit budeme 100 let od narození litomyšlského
rodáka a jednoho z největších světových astro-
nomů Zdeňka Kopala. Proběhne zde velká me-
zinárodní konference, ale také mnoho akcí pro
širokou veřejnost. Těšit se můžete na pozoro-
vání hvězdné oblohy i Slunce a řadu přednášek
pro zapálené amatéry. Vydána bude také auto-
biografická kniha Můj život.

Ale ještě před tím, než se budeme dívat k obloze,
vyvalíme sudy piva. V neděli 2. března 2014 mů-
žeme zvolat spolu se šťastným otcem sládkem
Smetanou: „Vyvalte sudy, narodil se nám Bedří-
šek”. Bude to přesně po 190 letech od narození
našeho nejslavnějšího rodáka Bedřicha Sme-
tany. Přesně 90 let uplyne od doby, kdy byl na
Smetanově náměstí odhalen pětimetrový pom-
ník akademického sochaře Jana Štursy a archi-
tekta Pavla Janáka. 
Také festival Smetanova Litomyšl si bude připo-
mínat dvě výročí - 65 let od založení festivalu
a 40 let od doby, kdy byl po osmi letech festival
obnoven. Se jménem Bedřicha Smetany je spo-
jeno ještě jedno výročí. V roce 2014 to bude již
10 let od doby, kdy proběhl první ročník Smeta-
novy výtvarné Litomyšle.
Hvězdný rok čeká i celý zámecký areál. Přede-
vším dojde k ukončení náročného projektu Re-
vitalizace zámeckého návrší. Zámecký areál ke
svému 15. výročí zápisu na Seznam UNESCO do-
stane hned několik rekonstruovaných objektů.
Také chrám Nalezení sv. Kříže si ke svým kulati-
nám, 300 let od zahájení stavby, nemohl přát

lepší dárek, než je jeho vrácení do života našeho
města. Slavnostní otevření zámeckého návrší
proběhne v rámci Dnů otevřených dveří pamá-
tek druhý víkend v září.
Důležitým bodem novodobé historie Litomyšle
bylo i setkání sedmi prezidentů. V letošním roce
si budeme připomínat 20 let od této události.
Pokud vše dobře dopadne, již na jaře se do zá-
meckého sklepení zámku v Litomyšli nastěhuje
Srdce pro Václava Havla autorů Lukáše Gavlov-

ského a Romana Švejdy. Ti
na jeho výrobu použili vosk
z tisíců nedohořelých svíček
z pietních míst vzniklých po
smrti Václava Havla spon-
tánně pro celém Česku. Dva
metry vysoká a přes dvě
tuny vážící plastika byla
v Litomyšli poprvé předsta-
vena v rámci Smetanovy
výtvarné Litomyšle 2012.
Věříme, že toto dílo ideálně

doplní stálou expozici soch Olbrama Zoubka.
Slavnostní odhalení je plánováno na duben
2014, kdy se budou konat i debaty, výstavy
a kulturní akce k připomenutí 20 let od setkání
sedmi prezidentů v Litomyšli.    
Dalším jubilantem bude malíř, grafik, ilustrátor,
sochař, řezbář, spisovatel a básník Josef Váchal.
Připomeneme si 130. výročí narození tohoto
kontroverzního umělce, který byl s Litomyšlí tak
úzce spojený. Těšit se můžete například na re-
prezentativní výstavu v domě U Rytířů s názvem
Josef Váchal - mystik neukázněný.       
Mezi hvězdami i pod hvězdami se můžete ocit-
nout při návštěvě  kulturních akcí, které se ode-
hrávají v kouzelném prostředí Litomyšle. Těšit se
můžete např. na tyto akce: Zahájení 3. lito-
myšlské lázeňské sezóny, Gastronomické slav-
nosti M. D. Rettigové, Operu pod májovým
nebem, MOF Smetanova Litomyšl, Toulovcovy
prázdninové pátky, Mladou Smetanovu Litomyšl
i ArchiMyšl - oslavu Světového dne architektury.
Tak tedy slavte s námi a užívejte si litomyšlský
hvězdný rok 2014!                Michaela Severová,

tisková mluvčí města Litomyšl

Letošní jubilanti: Bedřich Smetana, Zdeněk Kopal a Josef Váchal

Starosta Litomyšle Michal Kortyš a Jaroslav
Vencl při slavnostním předání cen.
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši

3 500 Kč pro Mateřskou školu Sedliště na nákup
didaktických pomůcek pro děti. 

RaM schvaluje nové znění Zásad pro posky-
tování dotací na podporu sportu ze dne 15. 1.
2013 (plné znění na www.litomysl.cz). 

RaM vydává jako řídící dokumentaci pro čin-
nost MÚ Litomyšl směrnici č. 13/13, Organizace
vedení a účtování pokladen a cenin. 

RaM souhlasí v případě potřeby s čerpáním
revolvingového úvěru č. 99000178659 v roce
2014 na překlenutí časového nesouladu mezi
příjmy a výdaji do doby schválení rozpočtu. 

 RaM schvaluje ceník výstupů z technické
mapy. 

 RaM stanovuje cenu za pronájem garážových
stání na ulici Z. Kopala a Komenského náměstí
od 1. 1. 2014 ve výši 500 Kč/stání/měsíc. 

 RaM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí
podpory do OPŽP, 50. výzva, oblast podpory 6.5
Podpora regenerace urbanizované krajiny, na
projekt "Obnova Aleje filosofů”. Maximální výše
dotace může dosáhnout 90 % z celkových uzna-
telných nákladů projektu. Projekt je zaměřen na
obnovu jírovcového stromořadí na zámeckém
návrší.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o přijetí nabídek a zprávu o vyhodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Up-
grade dýchacích přístrojů pro SDH JPO II". RaM
vzala na vědomí a souhlasí, že zadavatel vyhod-
notil jako nejvýhodnější nabídku firmy Lubor Ve-
selý - SZDT servis, tř. 5. května 500, Lišov. RaM
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou.

Více na www.litomysl.cz

Ze zastupitelstva 
 ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy

o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 1336/9
orná půda o výměře 350 m2 v katastrálním
území Litomyšl za účelem výstavby bytového
domu B4 dle projektu pro územní řízení zpraco-
vaného Ateliérem Krátký a společností KIP spol.
s. r.o. Litomyšl se společností CZ STAVEBNÍ
HOLDING, a. s. Kupní smlouva bude uzavřena po
kolaudaci bytového domu, kupní cena 1 610 000
Kč bude uhrazena ve dvou splátkách. 

 ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2312/14 o vý-
měře 3693 m2 v katastrálním území Litomyšl za
účelem výstavby administrativní budovy a pro-
dejního skladu. Kupující STYLE PLUS s.r.o., Lito-
myšl. Kupní cena 500 Kč/m2, tj. celkem 1 846
500 Kč. Bude uzavřena smlouva o budoucí
kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční
až po výstavbě.

 ZaM schvaluje pravidla rozpočtového provi-
zoria na rok 2014. Rozpočtové hospodaření
města se řídí v době od prvního dne rozpočto-
vého roku do schválení rozpočtu obce na rok
2014 objemem výdajů schváleného rozpočtu na
rok 2013 ve výši 95 % z 1/12 celkové rozpočto-
vané částky v každém měsíci. Toto omezení se
nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zá-
konem a výdaje odboru rozvoje a investic u akcí
zahájených v roce 2013.

 ZaM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční
dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné
linkové dopravě mezi městem Litomyšl a Zlato-
vánek, spol. s.r.o., na provozování MHD v roce
2014. Zálohová dotace ztráty provozu je 2 587
Kč/provozní den MHD. 

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 312
tisíc Kč paní Mileně Vorlíčkové na provoz veřej-

ných WC Smetanovo nám. a autobusové nádraží
v roce 2014. 

 ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšle č. 4/2013, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. Výše poplatku od 1. 1. 2014
zůstává 528 Kč na poplatníka. 

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace Regionál-
nímu muzeu Litomyšl ve výši 300 000 Kč na in-
stalaci nové expozice.

ZaM vzalo na vědomí otevřený dopis radním
a zastupitelům města Litomyšle ze dne 25. 11.
2013 týkající se výstavby obchodních center v Li-
tomyšli. 

ZaM schvaluje přijetí daru ve výši 57 626 Kč
od firmy SAINT-GOBAIN ADFORDS CZ s.r.o.,
který bude použit na úhradu oplocení dětského
hřiště a zakoupení herního prvku na dětské
hřiště v Litomyšli – Nedošín.

ZaM schvaluje přijetí daru ve výši 60 000 Kč
od firmy PKS stavby a.s., který bude použit na
financování provozních nákladů krytého bazénu
v Litomyšli.

ZaM ukládá RaM předložit rekapitulace příjmů
za parkování za roky 2012, 2013 a za 1. pololetí
roku 2014. Dále požaduje po uplynutí 1. pololetí
2014 informovat, jakým způsobem je monitoro-
vána obsazenost parkovacích míst, a předložit
výstupy monitoringu.

ZaM se znepokojením sleduje snahu Zdravot-
nické záchranné služby Pardubického kraje
omezovat rozsah a dostupnost přednemocniční
lékařské péče. ZaM trvá na zachování RLP na Li-
tomyšlsku v současném rozsahu. 

Více na www.litomysl.cz

Krátké zprávy z jednání zastupitelstva
V úterý 10. prosince zasedli členové zastupitel-
stva k poslednímu jednání roku. Na programu
měli majetkoprávní záležitosti, změny územního
plánu, darovací smlouvy, parkování, ale i Rych-
lou lékařskou pomoc nebo zámecké návrší. 

Další zastupitel se vzdal mandátu
Zastupitel Zdeněk Zitko (Strana soukromníků
ČR) se vzdal mandátu zastupitele. „Mgr. Zitko
rezignoval z časových důvodů a zaneprázdnění,”
potvrdil starosta Litomyšle Michal Kortyš (ODS).
Za Zdeňkem Zitkem se ve volbách umístila Věra
Chaloupková, která by teď uvolněné křeslo měla
obsadit. „Do patnácti dnů jí pošleme vyrozumění
a na příštím zastupitelstvu složí slib,” vysvětlil
starosta.  

Na veřejných toaletách na autobusovém ná-
draží již bezdomovec „nebydlí” 
Zastupitelka TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle
Renata Rothscheinová vznesla v souvislosti
s dotací provozovatelce veřejného WC Mileně
Vorlíčkové dotaz na provoz WC na autobusovém
nádraží. Tyto toalety jsou prý nedostupné
během víkendu a ve večerních hodinách. „Pro-
voz WC v hale autobusového nádraží neovliv-
níme. Když jsme finančně přispívali, chtěli jsme,
aby měli otevřeno co nejdéle. Na konci objektu
je městský záchytný záchod, který je ale těžké
udržet, protože nám tam spí bezdomovci,” uvedl
starosta Michal Kortyš. Podle slov velitele Měst-
ské policie Litomyšl se však stav již zlepšil a WC
je otevřené denně od šesti večer do šesti do
rána. „Otevřené je také od pátku večer do pon-
dělí do šesti ráno. Dva záchody, které jsou před
ním, jsou zavřené, protože slouží obchodům. Má
je na starosti paní, která se o ně stará, tak se to
zlepšilo. Bezdomovec je nyní na LDN a už tam
nespí.” 

Regionální muzeum dostane 300 tisíc.
Chtělo 4 miliony
Zastupitelstvo schválilo dotaci Regionálnímu
muzeu Litomyšl, jehož zřizovatelem je Pardu-
bický kraj, ve výši 300 tisíc korun na instalaci
nové expozice. Původně muzeum žádalo 4 mili-
ony korun, celkový rozpočet na expozici je
zhruba 8 milionů korun. „Po dlouhé době to byla
jedna ze zpráv, která mě potěšila, myslím pre-
zentace záměru regionálního muzea. Vidím
v tom velký smysl pro propagaci města. Zdá se
mi, že pokud poskytneme takto malou částku,
tak projekt nebude realizovaný tak, jak nám byl
prezentovaný. Apeluji na vás, aby částka byla
vyšší,” vystoupil zastupitel Radek Pulkrábek (Pa-
triot SNK). „My jsme se zavázali, že regionálnímu
muzeu poskytneme každoročně částku 300 tisíc
korun. Není to jednorázové,” reagoval starosta
města. „Muzeu pomůže jakákoli suma, která při-
jde odjinud než z Pardubického kraje. Naklá-
dáme s kupičkou peněz a ty rozdělujeme na
různé věci. Sumu, kterou z vašich prostředků
použijeme na expozici, nepoužijeme na nic ji-
ného. Expozice má naprostou prioritu a my ji
zrealizujeme tak, jak jsme si představovali.
Budou tam určité posuny, protože něco budeme
moci realizovat až v příštím roce. Z Pardubic-
kého kraje máme vyčleněno na expozici 5 mili-
onů, zbytek částky musíme získat jinde. Ať už
z grantů ministerstva kultury a jiných grantů,
možná přispěje ČEZ a jiné firmy. Samozřejmě
máme něco v našich fondech a z provozního
rozpočtu,” sdělil ředitel Regionálního muzea Li-
tomyšl René Klimeš. 

Město přijalo peněžní dar od PKS stavby. Za-
stupitel Pulkrábek jej označil za „úplatek”
Zastupitelstvu bylo předloženo k odsouhlasení
přijetí daru ve výši 60 tisíc korun od firmy PKS

stavby a.s., která byla dodavatelem stavby ba-
zénu, na financování provozu tohoto objektu.
„Od hygieniků a ministerstva zdravotnictví jsme
dostali za úkol udělat něco s podlahou, která je
údajně klouzavá a zvýšit její bezpečnost. Jedi-
ným bodem, který tam byl, že spád je nulový a je
tak možnost klouzání. Dali jsme tam tedy ro-
hože, ale hygiena řekla, že je to řešení dočasné,”
začal vysvětlovat starosta Michal Kortyš a po-
kračoval: „V Litomyšli se uskutečnilo setkání
asociace bazénů a účastnili se jí i lidé, kteří na
kluzkou podlahu použili nátěr. Byli s ním spoko-
jeni, tak jsme ho v Litomyšli provedli také a firma
PKS tento nátěr zaplatila. Bazén je bez rohoží
a dlažba neklouže.” Zastupitel Radek Pulkrábek
však tyto peníze považuje za „úplatek”. „Nechali
jsme si postavit stavbu, na kterou je stále zá-
ruka. Máme problém s dlažbou, máme to i na
papíru od ministerstva zdravotnictví a my nere-
klamujeme špatně odvedenou práci. Místo toho
přijímáme jakýsi „úplatek” od firmy, která by
měla napravit určité pochybení, které vzniklo,”
reagoval Radek Pulkrábek a dodal: „Jsem proti
tomu, abychom přijímali tyto peníze, protože si
myslím, že by město mělo vymáhat náhradu
škody.” Podle jeho slov a zjištění je životnost ná-
těru tři roky. „Kolik tedy bude stát jeho obnovo-
vání po dobu dvaceti třiceti let,” dotazoval se
zastupitel. Zároveň uvedl, že by radnice měla vy-
číslit škodu a sepsat reklamaci. Stavební úřad již
dostal pokyn, aby zahájil řízení, jehož výsledek
by mohl být důvodem k reklamaci. Úřad však ří-
zení nezahájil, protože neshledal porušení zá-
konů nebo norem. 
Zastupitelstvo přijetí daru nakonec odsouhla-
silo. Na některém z dalších jednání by pak měli
zastupitelé dostat k dispozici bližší informace
k bazénu, a dokonce i dopisy ministerstvu zdra-
votnictví. 
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Ceny vodného
a stočného se nemění
Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2014 zůstávají
v úrovni roku 2013 po jejich změně k 1. 7. 2013: 
- vodné 22,94 Kč bez DPH (26,38 Kč s DPH)
- stočné 28,59 Kč bez DPH (32,88 Kč s DPH)
celkem 51,53 Kč bez DPH (59,26 Kč s DPH)
Finanční prostředky získané za zvýšený výběr
stočného od 1. 7. 2013 jsou plně dle rozhodnutí
rady města využívány ke splácení úvěru na pro-
bíhající investiční akci Rekonstrukce ČOV a od-
kanalizování místních částí Lány a Nedošín.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže pomalu za-
číná získávat na svém původním lesku. V této
chvíli je již dokonce znám termín znovuvysvě-
cení, ke kterému by mělo dojít v neděli 15. června
odpoledne. Je však jedna věc, která stále chybí.
Zvony. Ve věži byly v minulosti zavěšeny tři od
zvonaře Pernera, ale v roce 1942 došlo k jejich
sejmutí. Budou Litomyšlí opět zvony z tohoto
svatostánku znít?
První zvony byly v dostavěném chrámu Nalezení
sv. Kříže zavěšeny 18. září 1722. Při požáru v roce
1735 se však dva rozlily. Roku 1766 byly koupeny
tři nové zvony z Prahy, po požáru v roce 1775 se
opět dva rozlily, totéž následovalo při požáru

v roce 1814, až v roce 1818 byly odlity nové. „Ty
sloužily až do roku 1917; pokynem ze 14. 5. 1917
byly rekvírovány, 15. 5. 1917 sňaty a rozbity per-
líkem. Nové zvony byly instalovány v září roku
1932. Tyto zvony byly rekvírovány v březnu roku
1942,” prozradil ředitel Státního okresního ar-
chivu Svitavy se sídlem v Litomyšli Oldřich Pa-
kosta. Od té doby kostelní věž zeje prázdnotou. 
Litomyšl je tak jedním z mála měst, které nemá
zvony „živé”. Například poledne je v kostele Po-
výšení sv. Kříže odbíjeno z nahrávky. „Samo-
zřejmě chceme, aby v piaristickém kostele zvony
byly,” reagoval starosta Litomyšle Michal Kortyš.
Kostel bez zvonu je podle starosty jako bez

duše. „Narážíme však na
problém, kterým je finan-
cování výroby nových
zvonů. I s opravou jedné ze
stolic a elektrickým poho-
nem je projekt vyčíslen na
1,5 milionu korun. Čtyřset-
milionová investice, která
proudí do Revitalizace zá-
meckého návrší, bohužel,
nezahrnuje pořízení zvonů.
Ty byly označeny za ne-
uznatelný náklad,” řekl Mi-
chal Kortyš. Rada města
Litomyšl se proto v prosinci
rozhodla, že vyhlásí veřej-
nou sbírku.
Sbírka na zvony bude spuš-
těna 1. února. Již je založen
u Komerční banky účet

Veřejná sbírka na zvony 
do piaristického kostela

107-6430890207/0100, na který bude možné
zasílat peněžní příspěvky v libovolné výši. Pro
peněžní dary budou na několika místech ve
městě připraveny také „pokladničky”. „Umístění
sbírkových pokladniček je domluveno v infor-
mačním centru na Smetanově náměstí a v info-
centru na zámku,” sdělila vedoucí Finančního
odboru Městského úřadu Litomyšl Jitka Valen-
tová. V jednání jsou i jiná místa. O nich se spo-
lečně s dalšími informacemi o sbírce dozvíte
v příštím čísle zpravodaje. „Dárci budou moci
také složit hotovost do pokladny, a to jak
v hlavní budově městského úřadu na ul. Bří Šťa-
stných, tak v budově městského úřadu na ul.
J. E. Purkyně. Na obou těchto pokladnách mohou
do sbírky přispět i prostřednictvím své platební
karty,” dodala Jitka Valentová. 
Město Litomyšl děkuje všem, kteří pomohou
vrátit zvony do kostela Nalezení sv. Kříže. I se-
bemenší příspěvek bude krůčkem k tomu, aby
v piaristickém kostele opět začaly bít. Každý
úder těchto zvonů pak bude poděkováním všem
dárcům, kteří na ně přispěli. 

Jana Bisová, foto z dokumentů 
Státního okresního archivu Svitavy 

se sídlem v Litomyšli

Parkování za 300 korun má své odpůrce
Zastupitelka za Generaci 89 předložila usnesení,
na základě kterého rada města předloží rekapi-
tulaci příjmů za parkování za roky 2012 a 2013
a za první pololetí roku 2014. Dále by měla rada
informovat, jakým způsobem byla v prvním po-
loletí roku 2014 monitorována obsazenost par-
kovacích míst a předložit výstupy tohoto
monitoringu. Od ledna totiž v Litomyšli platí
nový systém zpoplatněného parkování, který vy-
volává rozporuplné reakce. „Vaše rozhodnutí pů-
sobí výrazně proti těm, co se jich to dotkne. Co
mě rozlítilo, že si radní vybrali určitou skupinu
obyvatel, kteří naše centrum drží při životě. Mají
základní potřebu dopravit se do zaměstnání
a zase pryč. Nikdo nejezdí do práce na 120
minut. Systém, který jste vytvořili, jen kompli-
kuje, co tady je. Nejhorší je, že ten systém se
nedá zkontrolovat. Policista musí přijít ke kaž-
dému autu, zkontrolovat známku, kotouč. Jen
kontrola auta je strašně pracná. Já jsem navrho-
val přenosné parkovací karty,” sdělil Radek Pul-
krábek. „Apeluji na vás, abyste tuto věc změnili.
Cenu 5 000 Kč snížili na původní 1 100 Kč,” dodal
a Vítězslav Hanzl z KSČM reagoval: „Pokud se
omezí parkování na náměstí, zhoršíte tím par-
kování na Vodních valech. Bylo by potřeba nějak
řešit odstavné parkoviště někde poblíž. Na
místě, kde je dnes kostel, by bývalo mohlo být
parkoviště.” Podle slov starosty Michala Kortyše
vznikl návrh v dopravní komisi, kde jsou zastou-
peny všechny politické strany a hnutí. „Něco
jsme respektovali, něco ne. Záměrem bylo
zrychlit obrátkovost aut na náměstí. Druhá věc
je věc obchodníků a těch, kteří tam prodávají.
Pokud tam stojí celý den, tak nevidím problém,
pokud si zaparkují pod školami. Pak jsou ob-
chodníci, kteří přijíždějí a odjíždějí. Zkusme to rok
a uvidíme.”                                                        -bj-

Na některých místech
bude městská Wi-fi 
Město Litomyšl pracuje na projektu pokrytí ně-
kterých lokalit Wi-fi signálem. Prozatím proběhl
prvotní průzkum možností realizace ve vestibulu
odboru dopravy Městského úřadu Litomyšl na J.
E. Purkyně 918 (naproti nemocnici), na autobu-
sovém nádraží, na koupališti, v zámeckém
areálu a v Klášterních zahradách. Na posledních
dvou místech je pokrytí s problémy, které bude
třeba vyřešit. „Také bychom chtěli, aby byla Wi-
fi na Smetanově náměstí. Pokud to ovšem tech-
nické podmínky dovolí,” uvedl starosta
Litomyšle Michal Kortyš.  
Celý projekt bude hotový začátkem letošního
roku a bude v něm nastíněn možný provoz Wi-
fi. „Například bude mimo jiné specifikován pro-
voz, náklady na zřízení a provoz, pokrytí,
zabezpečení atp.,” vysvětlil vedoucí oddělení in-
formatiky Odboru kanceláře vedení Městského
úřadu Litomyšl Pavel Sodomka. Pokud projekt

schválí rada města, tak by mohl být zrealizován
v první polovině roku 2014. Projekt bude hrazen
z městské kasy. 
Záměr pokrýt Wi-fi signálem některá místa v Li-
tomyšli však není nový. Na jeho realizaci se již
v polovině roku 2012 ptal třeba Radek Šťastný:
„Velice bych se přimlouval za možnost zřízení
bezplatného pokrytí Smetanova náměstí a zá-
meckého návrší signálem Wi-fi. Lidé se dnes
v mnoha městech velice rádi bezplatně připojují
pomocí informačních technologií k webu a navíc
by to pro město mohla být jedna z dalších mož-
ností vlastní prezentace (info na poutačích, na
prospektech, info po připojení se na mobilním
telefonu – notebooku - tabletu apod.). Toto již
např. funguje v sousedním Ústí nad Orlicí, kon-
krétně na Mírovém náměstí.”                          -bj-

Upozornění 
pro poplatníky
komunálního odpadu
Dovolujeme si vás upozornit, že více než 300
poplatníků dosud neuhradilo poplatek za komu-
nální odpad za rok 2013. Pokud máte pochyb-
nost, zda máte poplatek zaplacený, obraťte se,
prosím, na pracovnici MěÚ Litomyšl na tel. 461
653 336 nebo osobně v úředních hodinách (pon-
dělí a středa od 8.00-11.30 hod. a od 12.30-17.00
hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00-11.30 hod.
a od 12.30-14.00 hod.) a splnění této své povin-
nosti si ověřte. 
Pokud jste již poplatek uhradili, považujte, pro-
sím, toto upozornění za bezpředmětné.

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru
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Prostor pro názory volebních subjektů 
v Zastupitelstvu města Litomyšl 2010–2014

V uplynulých dnech jsme si vzájemně přáli do
nového roku 2014 zdraví své i svých blízkých,
šťastné děti, štěstí, pohodu, úspěchy v osobním
životě, v zaměstnání, ve sportu... Mnozí si přáli
mít a neztratit práci. Ano toto, pro někoho ne-
zajímavé a nedůležité – pro mnohé velmi důle-
žité a „kéž by se splnilo”......
Já přeji navíc všem spoluobčanům našeho krás-
ného města, aby mohli prožít celý rok 2014
s úsměvem ve tvářích, aby se všem splnila vy-
sněná přání, aby během zimy ležel na území

města jen malý poprašek čistého bílého sněhu,
sníh k zimním radovánkám a sportování ležel
v lokalitách kolem města. Aby jaro bylo lepší
a slunečnější než to loňské. Léto ať je plné slu-
níčka a krásných dnů i podzim ať je slunečný
a plný barev a ať prožijeme i klidný předvánoční
čas 2014.
Takto rychle rok 2014 neuplyne. Čeká nás ná-
ročný rok, rok plný událostí a významných výročí
velkých osobností. Během roku se několikrát se-
jdeme na tradičních kulturních a společenských

akcích. Postupně budeme navštěvovat nové či
nově opravené objekty na zámeckém návrší.
Rok 2014 je i rokem volebním, kdy v těch pod-
zimních komunálních mohou všichni dát jakési
vysvědčení našim radním, zastupitelům a vedení
města a zvolit si budoucnost svého města.
Věřím, že těm, kterým není lhostejná, už nyní
svůj klasifikační arch mají a pečlivě známky za-
pisují...
Vše dobré přeje                        Dana Kmošková,

členka městského zastupitelstva za ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

Všechno dobré do nového roku Vám přejí 
Josef Štefl, Terezie Šmolíková, 

Radomil Kašpar a Vít Heblt

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Během několika lednových dnů má být litomyšl-
ská Rychlá lékařská pomoc (RLP) bez lékaře.
Tuto informaci sdělila zastupitelka Renata Ro-
thscheinová (TOP 09 – FOL) na prosincovém jed-
nání zastupitelstva. Důvodem je nedostatek
doktorů. Zastupitelé reagovali usnesením. Uvádí
se v něm, že se znepokojením sledují snahu
Zdravotnické záchranné služby Pardubického
kraje (ZZS PAK) omezovat rozsah a dostupnost
přednemocniční lékařské péče. 
„Jsou lékaři, kteří v podstatě bydlí v našem re-
gionu a jsou ochotni sloužit na RLP v Litomyšli,
a není jim to umožněno,” uvedla Renata Ro-
thscheinová. Podle jejího vyjádření Litomyšli
hrozí rendez-vous systém, který funguje na
principu setkávání dvou typů výjezdových sku-
pin (rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve slo-
žení řidič-záchranář a zdravotnický záchranář
a rychlé lékařské pomoci v systému rendez-

vous ve složení řidič-záchranář a lékař). Ve-
doucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Pardubického kraje Miroslav Gregor na to re-
agoval: „Dohoda s lékařkou je již uzavřena. In-
formaci o tom, že jsou k dispozici další lékaři
ochotní sloužit v Litomyšli, nemáme. Změny
v organizaci Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje od ledna 2014 se posádky
v Litomyšli netýkají. Rychlá lékařská pomoc
tam zůstává zachována.” Miroslav Gregor však
jedním dechem dodal: „Personální obsazení
všech posádek lékaři, ať již kmenovými nebo
externími, je i nadále nedostatečné. Zdravot-
nická záchranná služba se zcela určitě nebrání
jednání s dalšími lékaři ochotnými zde praco-
vat.” 
Právě nedostatek lékařů může být v budoucnu
důvodem k omezení RLP. Případný odchod jed-
noho z nich by po dvou měsících výpovědní

Rychlá lékařská pomoc v Litomyšli opět tématem 
lhůty znamenal absenci doktora v pracovní době
od pondělí do pátku. V Přelouči a Lanškrouně
k 31. prosinci 2013 už Rychlá lékařská pomoc
skončila celodenně a v Žamberku zůstala pouze
přes den a o víkendech. Lékaři z těchto míst
slouží v lokalitách s vyšším počtem výjezdů. Ře-
ditel Zdravotnické záchranné služby Pardubic-
kého kraje Pavel Svoboda uvedl: „Lékaři ubývají,
nejsou a nebudou. Zákoník práce jde přesně
proti potřebám směnných provozů u personálně
poddimenzovaných pozic, tedy u lékařů. Jako ře-
ditel mám povinnost zabezpečit i přes toto vše
fungování ZZS PAK v zákonných limitech, a tak
činím. Veškerou transformací ZZS PAK (dosud
nedokončenou) jsou chráněna práva pacientů
a i lékařů, tedy jedněch před druhými a plně
v souladu s legislativou.” 
Zastupitelé však trvají na zachování RLP na Li-
tomyšlsku v současném rozsahu. V posledních

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

Občanská demokratická strana

Za ODS Litomyšl

Alena Červinková,
Michal Kortyš,
Josef Janeček,
Miroslav Bárta, 
Tomáš Mrkvička 
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jednání
týdnech došlo k řadě debat s vedením zá-
chranky i hejtmanem Pardubického kraje o dal-
ším fungování RLP ve Smetanově rodišti. V živé
paměti totiž mnozí mají uzavření dětského od-
dělení a posléze i porodnice v místní nemocnici.
Obávají se, že přijdou i o Rychlou lékařskou
pomoc. Do jednání se zapojil také zastupitel
Marek Novohradský (ČSSD). „O budoucnosti
RLP v Litomyšli jsme jednali s ředitelem ZZS
PAK Pavlem Svobodou, který potvrdil, že ZZS
PAK se dlouhodobě potýká s nedostatkem lé-
kařů. Situaci navíc komplikuje nový zákoník
práce, který v souladu se směrnicí Evropské
unie od 1. ledna 2014 omezuje přesčasovou
práci pro zdravotníky, a lékaři tak nebudou moci
sloužit tolik hodin, jako tomu bylo dosud. Záro-
veň kategoricky odmítl jakékoli zásahy vedení
ZZS PAK, pokud jde o možnost sloužit na RLP
v Litomyšli, a žádá všechny lékaře, kteří by ta-

kový zájem měli, aby kontaktovali vedení Zdra-
votnické záchranné služby Pardubického kraje.
Na toto téma jsme jednali stejně jako vedení
města také s hejtmanem Pardubického kraje,
v tuto chvíli platí rozhodnutí Rady Pardubického
kraje o zachování RLP v Litomyšli,” informoval
Marek Novohradský.
Zdravotnická záchranná služba Pardubického
kraje nyní disponuje 14 posádkami rychlé lékař-
ské pomoci na 16 výjezdových základnách.
„Zbylé dvě základny v Holicích a ve Skutči, kde
je pouze rychlá zdravotnická pomoc, pracují bez
jakýchkoliv výraznějších problémů samostatně
nebo v součinnosti s lékařskými posádkami
v osobních automobilech (systém rendez-vous)
z Pardubic a Chrudimi, případně s RLP Vysoké
Mýto a RLP Hlinsko,” vysvětlil tiskový mluvčí
Pardubického kraje Jakub Rychtecký. 

-bj-

Obchodní centra tu nechceme,
píší signatáři zastupitelům
strana 1 6
Zastupitelé nakonec odhlasovali usnesení,
podle něhož má být územní plán upraven tak,
aby vytvářel předpoklady pro posilování stáva-
jícího centra města Litomyšle jako tradičního
místa pro obchod, služby a setkávání lidí. V čás-
tech města Kornice, Pazucha, Suchá, Pohodlí,
Nová Ves, Nedošín a Lány má vytvářet předpo-
klady pro posilování jejich lokálních center
úměrně velikosti těchto částí.  
„Zaznamenal jsem názor, že by náměstí mělo
být zónou rozjímání s kavárnami. Je utopie, že
to bude pěší zóna, kde budeme korzovat a pít
kávu. Je tam 120 obchodních prostor, 120 kavá-
ren tady asi nebudeme mít. Jsem člen Svazu
obchodu ČR a měl jsem možnost vidět řadu ob-
chodů v západní Evropě. Byl jsem v šoku, že
tam naprosto běžně funguje slovo regulace. My
jsme na toto slovo ostražití. To, co je ale meri-
tum věci, je to, že bychom vás rádi požádali,
abyste zvážili současný stav, kdy v územním
plánu na plochách označených VS – výroba
a skladování, je možné postavit obchody do
10 000 m2. Myslíme si, že pokud tady vyroste
obchodní centrum, a víme o konkrétních zámě-
rech, tak je ten krok nevratný a Litomyšl to od-
nese tím, že se náměstí začne vylidňovat,”
vystoupil na zastupitelstvu iniciátor otevřeného
dopisu Martin Kubík. Mezi zastupiteli se roz-
proudila živá debata. Mnozí z nich přiznali, že
vlastně nevědí, jaký je názor většiny obyvatel
města na stavbu obchodních center. Rada
města Litomyšle navrhla zastupitelstvu usne-
sení, na základě kterého by si nechala zpraco-
vat posudek na možnou výstavbu obchodního
centra. „Jako Kortyš mám jasno, ale jako sta-
rosta se na to musím dívat jinak a pochopit po-
třeby všech lidí. Je třeba o tom diskutovat
a probrat pro i proti. Dejme tomu rok, aby si ve-
řejnost mohla říct své,” vysvětlil starosta Lito-
myšle Michal Kortyš návrh rady. „Chceme, aby
někdo posoudil územní plán, zda je vůbec
možné stavět takovéto objekty velkého chara-
kteru, tzn. obchodní centra, v okolí nebo na
okrajích Litomyšle a jaký by to mělo dopad na
centrum města. Tento posudek se bude tvořit
celý rok, provede jej zpracovatel územního
plánu, který nám jej předloží. Vyjádří se i veřej-
nost. Koncem roku 2014 z toho vzejde závěr,
který bude přeložen zastupitelstvu,” upřesnil
Kortyš. Ovšem právě lhůta na zpracování se
některým zastupitelům zdála příliš dlouhá.
S rozhodnutím firmy, která by chtěla obchodní

centrum postavit, splnila by všechny podmínky
a rozhodla by se pro soukromý pozemek, by
město muselo souhlasit.
„My bychom měli vycházet z vůle občanů. Ne-
tuším, jaká je vůle většiny občanů. Měli bychom
vědět, jaká je současná situace. Zda má měst-
ský úřad možnost zastavit takovou stavbu. Zda
bychom neměli přijmout nějaké rychlejší opa-
tření, abychom mohli ovlivnit takovou vý-
stavbu,” reagoval zastupitel za Patriot SNK
Radek Pulkrábek a pokračoval: „Osobně si mys-
lím, že při stagnaci obyvatel města není důvod,
abychom takové plochy rozšiřovali a budovali
taková centra. V současnosti ty plochy nesou
označení VS – plochy pro výrobu a skladování,
a zákon by měl tu výstavbu umožňovat. Zají-
malo by mě, zda máme možnost případné sta-
vební povolení ovlivnit tím, že bychom změnili
označení těchto ploch nebo je vyňali z takové
výstavby.” Skutečně existuje řešení, které by
zamezilo výstavbě. Jde o opatření obecné po-
vahy o stavební uzávěře, které vydává rada
města. Zákon o tomto kroku říká: „Územní opa-
tření o stavební uzávěře, které se vydává jako
opatření obecné povahy podle správního řádu,
omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu
stavební činnost ve vymezeném území, pokud
by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití
území podle připravované územně plánovací
dokumentace…” V případě podání námitek proti
tomuto rozhodnutí by se s tím RaM musela
v odůvodnění opatření obecné povahy vypořá-
dat a vysvětlit, proč námitce vyhověla, nebo
proč ji zamítla. Na tomto základě předložil
Radek Pulkrábek usnesení, kterým zastupitel-
stvo doporučuje RaM zvážit možnost vydání
opatření obecné povahy o stavební uzávěře za-
braňující výstavbě maloobchodních center na
pozemcích označených v územním plánu Lito-
myšle zkratkou VS výroba a skladování. Usne-
sení však neprošlo, většina ze zastupitelů se
zdržela hlasování. „Rozumím obavám lidí, kteří
psali ten dopis. Na druhou stranu bychom se
měli ohlížet na lidi, kteří tady žijí, mají děti, musí
chodit nakupovat. Toto by mělo být rozhodnutí
většiny obyvatel Litomyšle, jestli tady zaká-
žeme, či nezakážeme obchodní centra,” řekl za-
stupitel Vít Heblt z KDU-ČSL. 
Veřejnost bude mít možnost se do diskuze
o výstavbě obchodních center zapojit. Jakou
formu město zvolí, zatím není známo. Zřejmě
se uskuteční veřejné projednání a padl i návrh
na referendum.                                                -bj-

Město
pro byznys
Ve středu 27. listopadu byly v Pardubicích vyhlá-
šeny výsledky krajského kola 6. ročníku srovná-
vacího výzkumu Město pro byznys. Zvláštní
uznání získala i Litomyšl za celkový přístup rad-
nice k podnikatelům. Cena týdeníku Ekonom za
přínosnou spolupráci firem s radnicí pak puto-

vala do litomyšlské
společnosti Saint-
Gobain-Adfors. „Byl
nám zaslán dota-
zník a my jsme ho
poctivě vyplnili. Té-

matem letošního ročníku byla spolupráce firem
s městy, proto jsme nominovali Saint-Gobain-
Adfors, který podporuje řadu aktivit. Patří napří-
klad mezi sponzory festivalu Smetanova
Litomyšl a v minulosti finančně přispěl i na re-
konstrukci čističky,” uvedl starosta Litomyšle Mi-
chal Kortyš. Městem pro byznys Pardubického
kraje se staly Pardubice, druhý skončil Lan-
škroun a na třetím místě je Polička. V roce 2010
byla Litomyšl na špici tohoto výzkumu v Pardu-
bickém kraji. Letos skončila na 10. místě z pat-
nácti hodnocených. Zvláštní uznání obdržela
Česká Třebová za vstřícnost a ochotu úředníků,
Hlinsko za rychlost vyřízení agendy, Holice za
dobrou ekonomickou kondici, Moravská Třebová
za největší investice z rozpočtu města, Pardu-
bice za nejlepší e-mailové reakce na „všetečné”
otázky, Polička za vytvoření podmínek pro velké
zaměstnavatele a Přelouč za nejlepší rozsah
služeb infocentra. 
Města a obce jsou vyhodnocovány na základě
42 kritérií rozdělených do 2 oblastí. Přičemž
každá z těchto oblastí má váhu 50 %. „Smys-
lem tohoto průzkumu je zjistit, jaký je potenciál
v jednotlivých městech a obcích v krajích naší
republiky,” uvádí Petr Korbel z Týdeníku Eko-
nom, který je vyhlašovatelem výzkumu Město
pro byznys. Letošní ročník je však v jedné věci
jiný. „V uplynulých letech jsme se soustředili na
to, co radnice může dělat pro podnikatele.
Letos jsme se ale rozhodli to téma posunout
a podívat se na to z druhé strany. Rozeslali
jsme dotazníky na radnice, které sledujeme –
tedy obce s rozšířenou působností - a ptali jsme
se, jakou firmu starostové považují za nejpro-
spěšnější ve svém městě, čím se firma zabývá
a co by pro ně podnikatelský sektor mohl udě-
lat,” sdělil Michal Kaderka z Agentury Datank,
vyhodnocující informace. Z dotazníků vzešly
přehledy, které naznačují, jak pomáhají podni-
katelé městu, např. vlastními zaměstnanci, zbo-
žím či službami při akcích města, podporou
organizací, firemním dobrovolnictvím, řešením
společného zájmu, finanční podporou vzdělá-
vání, seniorů či nemocnic. Zároveň dotazníky
ukázaly tři oblasti, ve kterých by města od pod-
nikatelů chtěla pomoct. Jde o rozvoj města
třeba v oblasti spolupráce při tvorbě strategic-
kých dokumentů, PPP projektů, vzájemné infor-
movanosti, pomoci při udržování dopravního
systému, dále pak v oblasti podpory zaměstna-
nosti, např. exkurzemi a praxemi žáků a stu-
dentů, uplatněním absolventů nebo kapacitou
firemních školek. Možnou spolupráci radnice
vidí také v připravenosti místních služeb na
akce pořádané městem, v pomoci při likvidaci
sněhu při kalamitách, spoluúčasti v elektronic-
kých aukcích nebo v poskytnutí lidského poten-
ciálu a know how. 
Srovnávací výzkum Město pro byznys se od
ostatních projektů odlišuje nejen rozsahem, ale
i množstvím sledovaných kritérií. Do výzkumu je
automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou
působností a 22 městských částí města Prahy.
Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti,
které mají pro podnikatele a firmy strategický
význam.                                                              -bj-
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Nábřeží Loučné 
jako prostor pro všechny
Zpracování studie na obnovu nábřeží řeky
Loučné v Litomyšli, která se pokusí vyjít vstříc
různorodým požadavkům veřejnosti na jeho vy-
užití, dokončí architekti Martin Rusina a Martin
Frei tento měsíc. V únoru ji pak znovu představí
v rámci veřejného setkání občanům. 
S vítězným návrhem architektonické soutěže
Cena Nadace Proměny 2013 jste se měli mož-
nost podrobně seznámit už počátkem listopadu
2013 ve Smetanově domě, kde jste mohli vznést
své dotazy a připomínky. Architekti nyní na zá-
kladě podnětů od veřejnosti, města, nadace
a dalších dotčených subjektů studii dále rozpra-
covávají. Podrobný zápis z průběhu veřejného
projednání je k dispozici na stránkách města
Litomyšl (www.litomysl.cz) v sekci věnované
proměně nábřeží řeky Loučné nebo na www.na-
dace-promeny.cz . 
Nově upravené nábřeží a park u Smetanova
domu se mají stát dle zadání a výsledků sociolo-
gického průzkumu oblíbeným místem pro roz-
manité skupiny uživatelů. Jejich vzájemná
tolerance může být přidanou hodnotou pro-
měny daného území. Právě přizpůsobení území
různorodým požadavkům návštěvníků je pro ar-
chitekty velkou výzvou. Prostor nábřeží by měl
fungovat jako volně průchozí pěší zóna s ven-
kovním posezením i jako hřiště pro menší děti či
místo setkávání pro studenty z blízkých škol. Klí-
čové bude v této souvislosti zklidnit provoz
v ulici Vodní valy. Úprava komunikace není sou-
částí nadační podpory, město ji proto bude řešit
po etapách. Studie je uzpůsobena tak, že tuto

plynulou návaznost bez problémů umožní. Pře-
hledný a více otevřený prostor v předmostí před
Smetanovým domem umožní pořádání různých
kulturních akcí a vytvoří reprezentativnější ná-
stup do Smetanova domu. Ulice Vodní valy se
postupně dopravně zklidní a plynule se napojí
na nábřeží. Prostor se rozšíří o nový chodník, po-
čítá se s vytvořením hladkého pruhu pro cyk-
listy. Parkování bude možné na dlážděných
plochách mezi domy a komunikací. Stávající par-
koviště ustoupí pěší zóně a zeleným plochám.
Obnova nábřeží probíhá s podporou Nadace
Proměny.

Jana Říhová, 
vizualizace Martin Rusina a Martin Frei

Venkovní koncertní plocha v parku u Smetanova
domu: Jednoduchý přístřešek poslouží jako krytá
část zahradní restaurace i jako podium pro komor-
nější veřejné produkce.

Pobytová louka v parku u Smetanova domu a propojení břehů: S protějším břehem bude louka propojena
nenápadnou lávkou pro pěší a kamenným brodem. Břehy budou mít nadále přírodní ráz. V pozadí krytý
altán jako vyhlídka nad řekou.

Alej Na Vrších byla vysázena
Na základě obdržení finančních prostředků
v celkové hodnotě 80 611 Kč z Programu péče
o krajinu, opatření pro zlepšování dochovaného
přírodního a krajinného prostředí Ministerstva
pro životní prostředí ČR, ve výši 86 % celkových
uznaných nákladů, byla vysazena alej Na Vrších.
Město Litomyšl mohlo tedy v říjnu 2013 v extra-
vilánu obce vysázet téměř jednostrannou alej,
která kopíruje trasu zpevněné polní cesty ve-
doucí z městské části Suchá, která se po cca

1,2 km napojuje na silnici II/358 z České Třebové.
Krajina je v těchto místech převážně intensivně
zemědělsky využívaná, bez mezí, remízků a často
i doprovodných porostů kolem místních komuni-
kací. Z těchto důvodů byly pro výsadbu vybírány
původní staré odrůdy třešní Kordia a Regina
v celkovém počtu 45 kusů, dlouhověké stromy
v zastoupení lípy velkolisté a javoru babyka
v počtu 19 kusů. Stanovištní podmínky respektuje
i druhová skladba keřů v podobě trnky obecné
a ptačího zobu obecného v počtu 30 kusů. 
Nová výsadba krajinu rozčleňuje, vytváří nová
útočiště pro mnoho rostlinných a živočišných
druhů, čímž se zvyšuje i jejich druhová rozmani-
tost a pestrost. Nové prvky zároveň sníží efekti-
vitu erozních činitelů v krajině a zvýší se
zasakovací schopnost lokality, tak důležitou
vlastnost krajiny, zejména v sušších letech.
V neposlední řadě dochází i k vytvoření harmo-
nického přirozeného prostředí pro místní občany
při procházkách či cyklovýletech s ohledem na
historický stav českého venkova v této části Par-
dubického kraje.

Text a foto Martina Červinková

Nový statut
a pravidla Lilie
Od 1. ledna začal platit nový Statut a Pravidla
Zpravodaje města Litomyšle Lilie. Tyto doku-
menty jsou souhrnem původních tří materiálů –
Statutu, Pravidel Zpravodaje města Litomyšle
a Metodického pokynu. Jejich jádro zůstává
stejné, ovšem v některých bodech dochází ke
změnám, a to v i v souvislosti s novelou tiskového
zákona, která platí od listopadu loňského roku. 
Politická dvoustrana
Nově mohou příspěvky na politickou dvoustranu
posílat všichni členové politických stran či hnutí
(nejen zastupitelé), které jsou zastoupeny v za-
stupitelstvu. Texty však musí přijít pouze od
osob uvedených v nahlášeném seznamu, aby
nedocházelo k tomu, že někdo bez vědomí dané
strany či hnutí zašle příspěvek, třeba i s úmys-
lem stranu poškodit. Na politické dvoustraně je
stále vymezen prostor 32 řádků pro jednotlivé
strany a hnutí. V tomto prostoru může své ná-
zory sdělit i více osob, pokud se mezi sebou pře-
dem dohodnou. Stejný rozsah jako politické
strany a hnutí mají i ostatní přispěvatelé. Rovněž
jim je vymezen rozsah 32 řádků (písmo Times
New Roman, velikost 12). „Prostor pro názory
volebních subjektů je jeden ze způsobů, jak vy-
řešit problém s novelou zákona. Třeba Brněnský
Metropolitan to má podobně. Mají jasné pra-
vidlo, každý klub má určitý prostor v každém
čísle. Jako vydavatel máte vyřešenou povinnost.
Problém je, že ne vždy je to čtené a ne všichni
politici mají takové názory, které by byly zají-
mavé pro všechny čtenáře,” uvedl k politické
dvoustraně v Lilii předseda občanského sdru-
žení Oživení Martin Kameník. 
Rozšíření povinností redaktora
Podle nového Statutu má redaktor povinnost
každý příspěvek obsahující tvrzení, které se do-
týká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické
osoby anebo jména nebo dobré pověsti určité
právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjá-
dření. „Pokud dotčená osoba odmítne možnost
vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání
novin bez vyjádření. Vyjádření se musí omezit
pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí
na pravou míru nebo neúplně či jinak pravdu
zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření
musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení,
a je-li napadána jen jeho část, pak této části, z vy-
jádření musí být patrno, kdo jej činí,” uvádí Statut.
V tomto případě se jedná o již běžnou praxi, kdy
jsou příspěvky poskytovány k vyjádření. Na stej-
ném principu funguje i rubrika Z dopisů čtenářů,
kde se redakce snaží zajistit odpověď. „Velmi
dobrý je otevřený dopis jednoho z občanů Lito-
myšle, což jsem kvitoval. Jeden člověk napadá
nějaký tendr a chce vysvětlení po starostovi. Sta-
rosta odpovídá a nemá potřebu dehonestovat,
velmi věcně a kultivovaně odpovídá, a to je velmi
dobrý příklad, jakým způsobem zajistit názorovou
polemiku,” sdělil k rubrice Z dopisů čtenářů Mar-
tin Kameník a dodal: „Starosta se před volbami
nestyděl a redakce se nebála dát kritický hlas, že
ne všechno se v Litomyšli daří.” 
Statut Zpravodaje města Litomyšle je vyvěšen
na www.litomysl.cz/lilie. 
Zeptali jsme se za vás
V souvislosti s otevřenou diskuzí (tedy zajiště-
ním objektivity) v radničních periodicích a na zá-
kladě ankety vyhlášené v minulém roce je navíc
od ledna zavedena nová rubrika „Zeptali jsme se
za vás”. Prostřednictvím redakce se můžete ptát
na témata, která vás zajímají, a rádi byste se do-
zvěděli více. Vaše otázky by však měly být pří-
nosné většímu počtu čtenářů. „Zákonný rámec
neposkytuje definici objektivity a vyváženosti.
Jsou to obecné pojmy a každý si pod tím může
představit něco jiného,” řekl předseda o.s. Oži-
vení a dodal: „Měla by se ale aktivně vytvářet
polemika a prostor pro diskuzi.”                       -bj-
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Zámecké návrší fotoobjektivem

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže se téměř za-
plnil mobiliářem. Jak jsme již psali v prosincovém
čísle, na svém místě stojí všichni čtyři Braunovi
evangelisté, osazena je i kazatelna a postranní ol-
táře. Připraveny jsou speciální mobilní podlahy, na
něž se v lednu instalují lavice. V prosinci se poda-
řilo zavěsit jeden z aliančních znaků, začátkem
ledna přijde na řadu druhý. Obrazy čeká rámování.

Text a foto Jana Bisová a Michaela Severová

Tzv. předpolí nebo předzámčí již bylo zkolaudo-
váno. Jiráskova ulice je celá vydlážděná, včetně
ploch pro pěší. Chybí pouze prostor před muzeem,
který bude dláždit dodavatel rekonstrukce regi-
onálního muzea. 

V nově rekonstruované části zámeckého pivovaru
se v prosinci konala valná hromada svazku obcí
České dědictví UNESCO. Starostové měst, která
mají na svém území památku UNESCO, byli nad-
šeni také vybavenou přípravnou jídel.     

Developer projevil
zájem o pozemek 
U Nemocnice
Letos by se mohl začít stavět další bytový dům
v lokalitě U Nemocnice. Městu se totiž přihlásil
developer, který projevil zájem o koupi parcely
v sousedství již postavené městské vily. Vznik-
nout by tak mělo minimálně 17 nových bytů.
Dvojici tzv. městských vil by však v budoucnu
mohly doplnit i plánované další dva objekty.
Radnice totiž hodlá i pro jejich stavbu využít
developerů.
„Při opakovaném zveřejnění nabídky na prodej
tohoto pozemku se nám přihlásila pražská spo-
lečnost s tím, že nám nabídla 1 milion 610 tisíc
korun,” potvrdil vedoucí majetkoprávního od-
dělení Odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Litomyšl Pavel Chadima. Podle projektu
zpracovaného Ateliérem Krátký a společností
KIP spol. s r.o. postaví stavební holding bytový
dům B4. „Bude v něm opět minimálně 17 bytů,
anebo by nám musel developer doplácet za
každý byt, který by tam neudělal. Z jednání ale
víme, že jeho záměrem je naopak bytů více.
Možná nebude dělat tolik bytů 4+1 a 3+1 a bude
tam více bytů 1+1 a 2+1, takže to vypadá velmi
nadějně,” reagoval místostarosta Litomyšle
Vojtěch Stříteský. Kupní cenu za parcelu spo-
lečnost uhradí ve dvou splátkách. Druhá
splátka bude zaplacena před podpisem vlastní
kupní smlouvy. 
Město Litomyšl v loňském roce zkolaudovalo
první bytový dům, který postavilo za 24 milionů
korun. V první městské vile je 17 nájemních bytů
od 2+1 po 4+1. Podle informací z radnice se
koncem loňského roku podařilo obsadit i byty
4+1, o které nebyl dlouho zájem, a měly tak jít
do dražby.                                                         -bj-

Archeologové z litomyšlského
muzea vloni nezaháleli
Během letošního roku realizovalo archeologické
oddělení Regionálního muzea v Litomyšli množ-
ství archeologických výzkumů. Kromě rozsá-
hlého výzkumu spojeného s rekonstrukcí
muzea, který již skončil, uskutečnilo RML téměř
sedmdesát drobných výzkumů na různých mís-
tech okresu Svitavy, např. v Chornicích, Chme-
líku, Svitavách, Korouhvi, Modřeci, Zrnětíně
a samozřejmě v Litomyšli. Tyto výzkumy při-
nesly řadu zajímavých výsledků. Jsou o to cen-
nější, že se díky nim podařilo doložit a zachytit
archeologické nálezy a situace na místech, kde
jsme je nepředpokládali.
Největší počet výzkumů proběhl na katastru
města Litomyšl. Při opravě vodovodního potrubí
na Lánech byl narušen pravěký objekt, který je
pravděpodobně součástí sídliště. Drobné vý-
zkumy probíhaly na Smetanově náměstí při re-
konstrukcích a opravách měšťanských domů.
Např. v domě čp. 42 byla v přízemí domu odha-

lena původní zádlažba z drobných oblázků (na
fotografii), která částečně zůstane v prostoru
zachována. Z domu také pochází keramický ma-
teriál z období renesance.
Rozsáhlejší výzkum, opět prováděný při hlou-
bení kanalizační přípojky, byl realizován v ulici
Růžová. Tady byly zachyceny a zdokumento-
vány situace ze 14. století, které dokládají ře-
meslnou výrobu – koželužství v Litomyšli.
Jednalo se o výrobní (posléze odpadní) objekt.
Z objektu, který byl zřejmě oválného tvaru, za-
hluboval se do tehdejšího terénu a byl ohrani-
čen dřevěnými trámy, pochází množství
organického materiálu – kůže (odřezky i se sto-
pami po šití, části obuvi a drobné řemínky),
opracované dřevo (např. zlomek lžíce), skořápky
lískových ořechů i s jadérky, mech. Objekt ob-
sahoval také množství keramiky ze 14. století,
miniaturní nádobku (pravděpodobně ztvárňuje
domácí zvíře) a hrací kostku, zlomky železných
předmětů. Výplň objektu i nálezy z organického
materiálu jsou v současnosti podrobeny analý-
zám, které pomohou určit např. typy dřevin
zpracovávaných a používaných ve 14. století,
druhy kůže použité na výrobu bot a ostatních
kožených předmětů.
Sídliště z mladší doby kamenné pak objevili ar-
cheologové na okraji Litomyšle. Při záchranném
výzkumu v poli, na kterém má vyrůst tovární
hala, odkryli několik objektů. Situace je velmi
důležitá i přesto, že se tam nenacházejí žádné
předměty. Jde o dotvoření a zmapování této
části regionu, kde si můžeme udělat obrázek
o rozložení a osídlení právě z neolitu, období asi
7 tisíc let nazpět.

Jana Němcová a -red-, foto archiv RML

strana 1 6
„Rodiče s dětmi bude jistě zajímat výherce v ka-
tegorii Zážitek na 1.000 % pro celou rodinu, kde
mezi sebou soutěžily zábavné atraktivity. Za
nejlepší rodinný zážitek označili hlasující ZOO
a zámek Zlín – Lešná. Magická místa byla zařa-
zena do kategorie Genius loci. Jedinečnou atmo-
sférou oplývají místa s dlouholetou tradicí,
opředená zajímavými příběhy, jako je právě Li-
tomyšl. Kategorie Trendy destinace byla ve zna-
mení stezek, soutěžily bruslařské, běžkařské,
lezecké, vinařské či pivní stezky. A vyhrály ty
cyklistické v Rychlebských horách. Místa s kva-
litním zákaznickým servisem a příjemným pro-
středím se utkala v kategorii Cítit se jako doma.
Nejlépe oceněným se stala Farma Moulisových,”
uzavírá manažerka projektu.  
Soutěže, kterou pořádala agentura CzechTou-
rism, se zúčastnilo 20 tisíc soutěžících. Ti svým
oblíbeným destinacím rozdělili více než 170 tisíc
hlasů. Více o soutěži na www.destinacze2013.cz.

-ms-, foto Czechtourism

Litomyšl
nejmagičtějším
místem

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na internetových stránkách
www.cms-tv.cz. Podívejte se například na:
• 20 let II. ZŠ – oslavy kamerou MTL
• Betlemáři vystavují na Špitálku
• Sedmé a poslední zasedání zastupitelstva
• Skončil 14. ročník Univerzity třetího věku
• Z prosincové tiskové konference města
• Francouzská kavárna i německá pivnice

na gymnáziu? Při charitativním dni ano

litomyšlská TV na internetu
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Nepřesný údaj na parkovací
známce její použití neovlivní
Od 1. ledna mají řidiči, kteří chtějí zaparkovat na
zpoplatněných parkovištích v Litomyšli, mož-
nost použít parkovací známku a kotouč za
300 Kč (platnost na kalendářní rok). Tato
známka je společně s kotoučem opravňuje
k parkování po dobu 120 minut. Ovšem o časo-
vém úseku 2 hodin Rada města Litomyšle roz-
hodla až dodatečně. Původním záměrem bylo
omezit tuto dobu na jednu hodinu. V prodeji jsou
proto parkovací známky, na nichž je uvedena
právě 1 hodina. „Podle dodatečného rozhodnutí

Rady města Litomyšl prokazuje zakoupení zá-
kladní parkovací známky v ceně 300 Kč uhrazení
poplatku za parkování po dobu 120 minut od
času začátku parkování, který nastavíte na par-
kovacím kotouči. Údaj na parkovací známce
1 hod. považujte tedy, prosím, za neplatný,” vy-
světlil Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a sil-
ničního hospodářství. Kupující by na tuto
skutečnosti měli být upozorněni již při nákupu
parkovací známky v Informačním centru Lito-
myšl.                                                                    -bj-

Žádosti o dotace na činnost 
či na akci do konce ledna
Představovat systém žádostí o dotace pro
spolky, sdružení a organizace je po mnohaletém
fungování téměř zbytečné. Přesto si dovolujeme
upozornit, že se opět blíží termín uzávěrky žá-
dostí. Až do konce ledna mohou zástupci těchto
organizací poslat či předat na město Litomyšl
žádost o dotaci na činnost či na konkrétní akci.     
Konkrétní výši dotace schvaluje rada města, pří-
padně zastupitelstvo města na návrh rady
města. Zákon o obcích umožňuje radě zřizovat
tzv. poradní orgány - v tomto případě jsou zří-
zeny komise pro kulturu, cestovní ruch a spol-
kový život, komise pro školství, výchovu
a vzdělávání a komise pro sport a tělovýchovu. 
Komise vycházejí při svém rozhodnutí z infor-
mací, které musí žadatel o dotaci vyplnit do da-
ného formuláře. V případě dotace na činnost jde
například o počet členů spolku, o výši požado-
vaného příspěvku ve vztahu k celkovému roz-
počtu, žadatel popíše činnost spolku apod.
Komise pro školství, výchovu a vzdělávání vy-

psala také pro rok 2014 pět okruhů pro přidělo-
vání dotací: 1. zapojení rodičů a širší komunity do
života školy, 2. podpora mezigeneračního sou-
žití, 3. ekologie a příroda v našem městě, 4. ob-
jevování historie Litomyšle a za 5. podpora dětí
ze sociálně znevýhodněných rodin při účasti na
aktivitách školy, které jsou spojené s úplatou.
Zvláštní pravidla pro přidělování dotací byla vy-
dána i v oblasti sportu (podrobněji na webu
www.litomysl.cz).       
Formuláře žádostí o poskytnutí dotace na rok
2014 na podporu činnosti spolku nebo na pod-
poru konání jednorázové akce jsou k dispozici na
podatelně městského úřadu nebo na www.lito-
mysl.cz. Také pro tento rok jsou stanoveny dvě
uzávěrky přijímání žádostí - konec ledna a konec
května. Agendu příspěvků kulturním organizacím
a spolkům vede odbor kultury a cestovního ruchu
(vedoucí Michaela Severová), agendu sportu, vý-
chovy a vzdělávání odbor školství a sociální péče
(vedoucí Milada Nádvorníková). -ms-

Úprava odbočení vlevo 
na světelné křižovatce
Na světelné křižovatce v Litomyšli byl v průběhu
roku 2013 nainstalován signál pro opuštění
křižovatky (tzv. vyklizovací šipka) na levém od-
bočení centrum – Svitavy. Tento signál je nasta-
vený na období dopravní špičky v pracovních
dnech mezi 14 a 17 hod. a v sobotu mezi 8.30
a 11.30 hod., a to 5 vteřin na konci zeleného sig-
nálu, po celou dobu žlutého signálu a 2 vteřiny
na začátku červeného signálu. 
Řidič odbočující vlevo na Svitavy, který je již na-
jetý do křižovatky, je rozsvícením šipky informo-
ván o tom, že v protisměru již svítí červený
signál a že tedy může dokončit odbočení, neboť
v přímém protisměru by již neměla do křižovatky
najíždět žádná vozidla (samozřejmě, pokud do-
držují předpisy).
Pro řidiče vozidla, které stojí nebo se pohybuje
ještě před hranicí křižovatky (příčnou čarou),
však platí přednostně signál pro vjezd do křižo-
vatky. Teprve, pokud je mu ještě umožněno
najetí do křižovatky, potom se začne řídit vykli-
zovací šipkou.
Pokud tedy řidič vidí žluté kruhové světlo, musí
zastavit, pokračovat smí pouze v případě, že již
nemůže bezpečně zastavit vozidlo. Teprve po ta-
kovém najetí do křižovatky (již za hlavním sig-
nálem) se řídí vyklizovací šipkou. Pokud řidič vidí
červené kruhové světlo, musí zastavit před kři-
žovatkou v každém případě, bez ohledu na
funkci vyklizovací šipky.
Hlavním účelem instalace signálu vyklizovací
šipky je další zvýšení počtu projetých vozidel ve

směru centrum – Svitavy v době dopravních
špiček. Pro její fungování je použito intervalu,
kdy je prodloužen zelený signál ve směru od
centra města proti zelenému signálu ze směru
od Poličky. Obě tyto úpravy mají pomoci řešit
v minulosti ucpávání úseku od světelné křižo-
vatky po křižovatku „U Wagnerů”. Na druhou
stranu se však poněkud snižuje propustnost
vozidel v hlavním směru na silnici I/35, proto je
toto opatření použitelné pouze v omezené
míře.
Zároveň chceme doporučit všem řidičům odbo-
čujícím vlevo ze směrů od centra města a od Po-
ličky, aby používali přednostně k výjezdu
vnitřních jízdních pruhů na silnici I/35. Zamezí
tak možnosti střetu s vozidly, která najíždějí do
vnějších jízdních pruhů v rámci odbočení vpravo
z opačných jízdních směrů. Zvláště to platí v pří-
padě, pokud již tato vozidla zastavila na příkaz
dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě
a chystají se k vjezdu na silnici I/35. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Změny na trati 
Litomyšl - Choceň
V neděli 15. prosince začal platit nový jízdní řád
pro rok 2014. Rozsah objednávané vlakové do-
pravy v Pardubickém kraji zůstal na stejné
úrovni jako v předchozím grafikonu. Mezi no-
vinky však patří rozšíření počtu spojů z Chocně
do Litomyšle. Zároveň Pardubický kraj po jed-
nání se Správou železniční dopravní cesty avi-
zoval investici do této trati. 
Více vlaků do Litomyšle, v pracovní dny Re-
gionovou
Mezi Vysokým Mýtem městem a Litomyšlí jede
více vlaků. V pracovní dny jede do Litomyšle 7
párů vlaků v pracovní dny, o víkendu o jeden
méně. V pracovních dnech zajišťují dopravu na
trati mezi Chocní a Litomyšlí 2 jednotky Regi-
onova. „Díky nasazení další jednotky Regionova
mohou jet všechny osobní vlaky z Chocně až na
zastávku Vysoké Mýto město. Není tak nutné
mezi soupravami přestupovat již v předchozí
stanici Vysoké Mýto,” vysvětluje tiskové centrum
Českých drah. Z Chocně do Litomyšle navíc jede
více než polovina spojů přímo, bez nutnosti pře-
stupu. „Vlaky i nadále jedou v odchylných ča-
sech v pracovní dny a o víkendech, podle
poptávky cestujících. Na převážné části vlaků
mezi Chocní a Vysokým Mýtem jsou nově nasa-
zené modernizované jednotky Regionova. Tato
modernizovaná jednotka v pracovní dny zajiš-
ťuje dopravu všech vlaků do Litomyšle,” dodávají
České dráhy. Nový jízdní řád bude platit až do
13. prosince 2014.
Tarif IDS IREDO
S tarifem IDS IREDO je nadále možné cestovat
na jeden jízdní doklad všemi zaintegrovanými
spoji. V září 2013 byla zavedena bezkontaktní
čipová karta systému IREDO, která slouží jako
nosič jízdních dokladů IREDO a jako elektro-
nická peněženka. I nadále je možné v Pardubic-
kém a v sousedním Královéhradeckém kraji
cestovat v rámci IREDO všemi osobními, spěš-
nými vlaky a rychlíky Českých drah. Do IREDO
je zařazena také většina autobusových linek
a ve vybraných městech rovněž městská hro-
madná doprava. Kromě IDS IREDO je na přísluš-
ných tratích v Pardubickém kraji nabízen také
IDS JMK a nadále v platnosti zůstává tarifní do-
hoda VYDIS.
Investice do trati Litomyšl - Choceň
Investice v řádu několika miliard korun přitečou
v příštích letech do regionální železniční infra-
struktury na její zatraktivnění a modernizaci.
O prioritách kraje v této oblasti jednali hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický a náměstek
zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost
Jaromír Dušek spolu s generálním ředitelem
Správy železniční dopravní cesty Jiřím Kolářem
a jeho prvním náměstkem Janem Blechou. Dvě
největší stavby se mají týkat železničního uzlu
Pardubice a průjezdu železničním uzlem Česká
Třebová. Peníze však mají jít také do trati Lito-
myšl – Choceň. „Pro budoucí období bychom
rádi do investic zařadili také trať Choceň – Lito-
myšl,” potvrdil Jaromír Dušek a dodal: „Všechny
investice mají napomoci rychlému a pohodl-
nému cestování, které vrátí cestující na želez-
nici.” Předseda dopravní komise Miroslav
Nádvorník k tomu říká: „Trať Choceň - Litomyšl
by musela být zrychlena tak na 25 minut, jinak
to nebude k životu a investice budou vyhozené
peníze. Dnes to jede vlak 48 minut a autobus 35
minut.”                                                            -red-

najdete nás i na facebooku
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Krajští radní schválili záměr fúze nemocnic
Představenstvo nemocnic Pardubického kraje
předložilo 5. prosince Radě Pardubického kraje
zprávu, ve které doporučuje provést fúzi a restruk-
turalizaci nemocnic akutní péče. Radní tento
záměr schválili, nemocnice se tak spojí do jednoho
celku k 1. červenci 2014. 
Do 6. února připraví kraj spolu s představenstvy
varianty navýšení základního kapitálu nemocnic,
které předloží jednání Zastupitelstva Pardubic-
kého kraje 27. února. „Právě navýšení základního
kapitálu je hlavním důvodem, proč zastupitelstvo
dostane 19. prosince pouze obsáhlou informativní
zprávu o stavu příprav fúze. Aktualizovaný mate-
riál včetně konkrétního řešení navýšení základního
kapitálu předložíme v závěru února,” uvádí 1. ná-
městek hejtmana Roman Línek a pokračuje: „Jako
radní jsme se ale plně postavili za to, že v tuto
chvíli by se navýšení kapitálu určitě neřešilo for-
mou vkládání nemovitostí do společnosti.” 
„Fúzi a restrukturalizaci nemocnic akutní péče do-
poručujeme s ohledem na vážnost negativní eko-
nomické situace ve zdravotnictví a s důrazem na
optimální řešení ve prospěch obyvatel kraje,” říká
předseda Představenstva nemocnic Pardubického
kraje Pavel Havíř. „Důležité na této změně je cen-
trální řízení všech pěti nemocnic jako jednoho sil-
ného celku. Jen tak bude možné lépe čelit vnějším
nepříznivým vlivům, udržet síť kvalifikovaných
zdravotnických odborníků v krajských nemocni-
cích a zajistit dostupnou zdravotní péči,” zdůraz-
ňuje. Primárním cílem fúze pěti krajských akutních
nemocnic do jedné akciové společnosti je zásad-
ním způsobem zjednodušit jejich řízení, posílit je-
jich vyjednávací postavení vůči dodavatelům
zdravotního materiálu a léčiv, posílit příjmové po-
zice vůči zdravotním pojišťovnám a udržet rozsah
a kvalitu zdravotní péče. Fúze je právní a účetní
operace, která se žádným negativním způsobem
nedotkne pacientů ani zaměstnanců nemocnic. 

Předsedy Představenstva nemocnic Pardubic-
kého kraje Pavla Havíře jsme se zeptali:

Co bylo obsahem činnosti představenstva
v posledním půlroce? Na čem přesně týmy praco-
valy a co je výsledkem této práce?
Poté, co managementy nemocnic dostaly „zele-
nou” pro přípravu fúze, určili jsme si některé ob-
lasti, kterým bude třeba se přednostně věnovat.
Jedna odborná oblast je organizačně právní. Sbí-
rali jsme data, aby jedna akciová společnost
mohla vzniknout po organizační a právní stránce.
Sloučit pět firem do jednoho ekonomického sub-
jektu je spousta práce, proto ji řídí příslušná od-
borná skupina, takže další odborná oblast je
ekonomická.
Během července a srpna vysoutěžil Pardubický
kraj dvě poradenské firmy pro právní otázky fúze
a pro ověření ekonomických podmínek fúze. Uká-
zalo se, že analýzy poradců a zároveň podrobný
rozbor ekonomické situace v rámci nově platných
tvrdých podmínek úhrad závazků jasně naznačují
velmi špatnou situaci, směřující ke katastrofické
vizi v podobě insolvence většiny nemocnic.
Projekty, na kterých pracujeme a které směřují
k nastavení nových procesů v obslužných (ne-
zdravotnických) činnostech a v oblasti ICT, se vy-
víjely obtížněji, než jsme předpokládali. Projekty
ukázaly současné silné stránky nemocnic i jejich
slabiny, které bude nutné v rámci fúze a restruk-
turalizace napravit.
Každým dnem se posunujeme v konkrétních pří-
pravách. V lednu 2014 bude hotov jasný harmo-
nogram činností a úkolů, které před námi budou
stát po definitivním rozhodnutí orgánů kraje o fúzi
a restrukturalizaci. 

Co zpráva, kterou krajské radě předkládáte,
vlastně obsahuje? 
Zpráva, kterou Radě a potažmo Zastupitelstvu
kraje předkládáme, je zásadním sdělením, že fúze
je nutným předpokladem pro efektivní restruktu-
ralizaci jednak nezdravotnických, obslužných čin-
ností a vnitřních procesů nemocnic, a také umožní

v jednotném prostředí přesně a bez chyb defino-
vat rozsah zdravotních služeb v mezích finanč-
ních možností. 

Jaká „čísla” zastupitelé obdrží pro své rozhodo-
vání?
Radní a Zastupitelé obdrží analýzu ekonomiky
a hospodářských výsledků nemocnic včetně jejich
výhledů a modelací. Ty ukazují, že finanční pod-
pora cca 280 - 300 mil. korun od Pardubického
kraje jako vlastníka je nezbytná, a to i v případě,
že nebude realizován projekt fúze. Fúze však spolu
s plánovanou restrukturalizací otočí trend finanční
závislosti společností na vlastníkovi. Pokud zůsta-
nou nemocnice samostatné, budou slabé, málo
odolné vnějším vlivům a kraj je bude schopen udr-
žet nad pásmem insolvence a předlužení pouze za
cenu dalších masívních finančních injekcí.

Proč by měli zastupitelé vaši zprávu přijmout?
Protože mají zájem na efektivním zajištění kvalitní
zdravotní péče pro občany, který nepochybně sdí-
líme. Fúze krajských nemocnic je také posílí na
trhu. Velká firma je na trhu vždycky silnější než
malá a platí to i o nemocnicích. A pro nemocnice
je trhem nejen oblast nákupů materiálu a služeb,
kde můžeme docílit úspory z množství a vzájem-
ného sdílení služeb, ale také postavení v systému
poskytovatelů péče a úhrad zdravotní péče od
zdravotních pojišťoven.

V čem vlastně fúze spočívá? Proč je dobrá?
Motivem fúze je zjednodušení organizačních
struktur řízení společnosti a úspory. Fúze je pro-
středek pro uskutečnění restrukturalizace čin-
ností. Sama o sobě je fúze jen účetně-právní
operací. Potřebujeme souhlas k tomu, aby mohla
pokračovat restrukturalizace především oněch
nezdravotnických činností, na kterých lze ušetřit.

Jaká je aktuální ekonomická situace nemocnic
akutní lůžkové péče?
Trápí nás tři klíčové ekonomické problémy. V prvé
řadě je to dlouhodobá a opakovaná ztráta hospo-
daření nemocnic, v druhé řadě je to rostoucí
objem závazků po splatnosti a v třetí řadě je to
nízký základní kapitál nemocnic. V důsledku toho
se nemocnice opakovaně pohybovaly na hranici
možné insolvence (bankrotu). Trpěly vysokými zá-
vazky od více věřitelů, tyto závazky měly po splat-
nosti déle jak 30 dnů a měly potíže tyto závazky
včas plnit. Pardubický kraj jako vlastník se vždy,
a to je nutné zdůraznit, poctivě snažil tuto situaci
finančně řešit. Všem nám je však jasné, že tato si-
tuace ve své dlouhodobosti je dále neudržitelná,
a ve spolupráci s vlastníkem se ji snažíme řešit
právě integrací a posílením celku. 

Proč by měla fúze zastavit zadlužování?
Posiluje postavení firmy na trhu jak na straně ná-
kupu a nákladů provozních činností, tak na straně
úhrad za poskytnutou zdravotní péči. Ne všechna
poskytnutá péče je zaplacená. V rozsahu péče
existují mnohá omezení, která máme nyní pětkrát.
Pokud budou tato omezení a regulace aplikovány
na jednu velkou nemocnici, budou mít méně ne-
gativní dopad. Boří se totiž bariéry bránící vyšším
úhradám, kterými je nyní obklopena každá ne-
mocnice zvlášť.

Argumentujete, že kdyby „se nic nestalo”, pak
by se nemocnice propadaly do dalšího zadlužo-
vání. Za jak dlouho nebudou nemocnice – v pří-
padě fúze a restrukturalizace - potřebovat
příspěvek od vlastníka?
Pokud dojde k fúzi a následné restrukturalizaci,
pak i v této situaci musíme počítat s příspěvkem
od vlastníka (minimálně z titulu kompenzace vlast-
níkem vyžádaného provozu ztrátových oborů zdra-
votní péče), vlastní příspěvek na operativní chod
nemocnice by však v následujících letech měl kle-
sat, a to až k nule. Ovšem pokud nedojde k fúzi
a následné restrukturalizaci, pak lze zcela opráv-
něně pochybovat, že by vznikl prostor pro snížení
příspěvku od vlastníka. Máme zkušenost z pěti let
fungování nemocnic jako samostatných organizací
a můžeme toto období hodnotit a vyvozovat z toho
scénáře, které prostě nejsou ekonomicky dobré.

Jsme přesvědčeni, že nová, velká, spojená a silná
nemocnice do čtyř let nebude potřebovat ke své
činnosti provozní příspěvek od vlastníka. K tomu
jsme se zavázali a jsme přesvědčeni, že je tento
požadavek a cíl splnitelný. Vzorem nám jsou ne-
mocnice v jiných krajích. Ukazuje se, že nezáleží
na formě vlastníka. Úspěšné mohou být jak ne-
mocnice čistě soukromé, kde se to samozřejmě
očekává, tak nemocnice krajské v obdobně silném
organizačním spojení, jako je náš projekt. Odstra-
šujícím případem jsou nemocnice, kde vlastník
k jejich ozdravění nečiní žádné strukturální kroky,
ale pouze nalívá další a další peníze do černé díry
provozu a sanuje hrozivou účetní ztrátu. Jsme
v situaci, kdy jen kosmetické změny nemohou
vést k cíli.
Scénář efektivní přeměny akutní lůžkové péče
v Pardubickém kraji dostal od krajských zastupi-
telů zelenou na konci června 2013. Zastupitelé
tehdy posunuli vznik jedné akciové společnosti na
první červenec roku 2014. Už o prázdninách 2013
vznikly týmy, které začaly pracovat na odborných
činnostech spojených s fúzí podle zadání Pardu-
bického kraje.

Zdenka Hanyšová Celá a Jakub Rychtecký

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
Rozpis LSPP nebyl Litomyšlskou nemocnicí,
a.s. dodán. 

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 1.     MUDr. Sadílková
Ne 5. 1.    MUDr. Hájková
So 11. 1.    MUDr. Filová
Ne 12. 1.  MUDr. Filová
So 18. 1.  MUDr. Beňová
Ne 19. 1.  MUDr. Pešková
So 25. 1.  MUDr. Švábová
Ne 26. 1. MUDr. Pecinová
So 1. 2.    MUDr. Kopecká
Ne 2. 2.   MUDr. Jung

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 4. 1. lékárna U Nemocnice, 461 615 617
Ne 5. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 11. 1. lékárna U Slunce, 461 612 678
Ne 12. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 1. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 19. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 1. lékárna Na Špitálku, 461 615 034
Ne 26. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 1. 2. lékárna U Nemocnice, 461 615 617
Ne 2. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
4.-5. 1. - MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
11.-12. 1. - MDDr. Orgonášová Lenka
Dolní Újezd 838, tel. 461 631 126
18.-19. 1. - MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel. 461 615 414
25.-26. 1.- MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
1.-2. 2. - MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423

Rozpis služeb
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Programový záměr 56. Smetanovy Litomyšle
Padesátý šestý ročník bude orámován slavno-
stním zahajovacím koncertem České operní gala
z děl našich operních skladatelů se sólisty
a orchestrem Národního divadla a závěrečným
Velkým finále s nejpopulárnějšími skladbami če-
ských autorů a Novosvětskou symfonií Antonína
Dvořáka. Představí se v něm nový rezidenční
orchestr Smetanovy Litomyšle Česká sinfonietta
Radka Baboráka. Milovníci operních představení
se mohou těšit na sedm titulů. Pražské Národní
divadlo představí Mozartovu Figarovu svatbu
a novou inscenaci režiséra Ondřeje Havelky Pří-
hody lišky Bystroušky jubilanta Leoše Janáčka.
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava na
objednávku festivalu nastudovalo Smetanovu
Čertovu stěnu, Janáčkova opera ND Brno uvede
Bludného Holanďana Richarda Wagnera. Státní
opera Praha se vrací s Dvořákovou Rusalkou
v „pohádkové” inscenaci režiséra Zdeňka Trošky.
Ve Smetanově domě bude uvedena zcela nová
opera Aleše Březiny Toufar, na letní stagioně
v zámku Nové Hrady obnoví zapomenutou
operu Giuseppe Scarlattiho Armida barokní
orchestr Musica Florea. Zpívat na festivalu však
budou nejen operní pěvci, ale pravděpodobně
i publikum. Pro nejmenší návštěvníky a jejich do-
provod rodičů a prarodičů chystá Dětská opera
Praha koncert Zpívejte, lidičky, ty české pís-
ničky…, spojující dva jinak samostatné projekty
Plují mraky do daleka Karla Hašlera a Jedeme
vlakem písničkového tandemu Svěrák/Uhlíř.
Mladému publiku bude také patřit koncert na-

zvaný Klasika je cool s Průvodcem mladého člo-
věka orchestrem Benjamina Brittena nebo su-
itou sestavenou z častých vyzváněcích melodií
mobilních telefonů. Stému výročí narození lito-
myšlského rodáka, astronoma světového jména
Zdeňka Kopala bude věnován pořad se skladbou
Planety Gustava Holsta a Českou rapsodií Bohu-
slava Martinů. Baletní triptych Návraty domů na
hudbu českých klasiků v provedení souboru ba-
letu Národního divadla moravskoslezského Os-
trava bude patřit příznivcům tance. Ti se mohou
těšit i na mimořádně úspěšnou brněnskou in-
scenaci baletu Stvoření na hudbu Josepha
Haydna a vlastně i na dva koncerty – Symfo-
nické tance českých klasiků Smetany, Slavic-
kého, Janáčka a Dvořáka a Na krásném modrém
Dunaji s oblíbenými skladbami tří generací
Straussů. Koncert na přání tentokrát představí
kompozice dvou legend art rocku. Oldfieldovy
The Orchestral Tubular Bells a Atom Heart Mo-
ther skupiny Pink Floyd zahraje Filharmonie Hra-
dec Králové s hosty. Dokončení rekonstrukce
zámeckého návrší symbolicky završí Mahlerova
Symfonie č. 2 c moll Vzkříšení a piaristický kostel
se po čtyřiceti letech znovu otevře veřejnosti

slavným Hallelujah v Mesiáši Georga Friedricha
Händela. Tam bude také uvedena česká premi-
éra rekonstrukce původních Lukášových pašijí
J. S. Bacha a Carla Orffa z pera Jana Jiráska,
stejně tak Mozartova Korunovační mše, která
oslaví 670. výročí založení Biskupství litomyšl-
ského a doprovodí znovuvysvěcení chrámu.
V menším kapitulním chrámu varhaník Aleš
Bárta uvede transkripce slavných skladeb ru-
ských klasiků, například Čajkovského Louskáčka
a Musorgského Obrázky z výstavy. Hudební pro-
gram obohatí divadelní představení Bedřich
Smetana: The Greatest Hits. Tento komický mu-
zikál pro zpívající činoherce získal v roce 2013 na
Grand Festivalu smíchu v Pardubicích cenu za
nejoblíbenější inscenaci publika - Komedie di-
váků. Externí koncerty tentokrát posluchače za-
vedou do Chrudimi na pěvecký galakoncert
Dagmar Peckové a Štefana Margity, ve Svita-
vách se mohou těšit na premiéru unikátního
projektu Gipsy baroque cimbálové muziky Ci-
gánski Diabli a Barocco sempre giovane. 
Podrobný program bude uveřejněn v únoru 2014,
předprodej vstupenek odstartuje 5. března.

-red-

zeptali jsme se za vás

Vážení čtenáři,
v novém roce k vám přicházíme s rubrikou Zep-
tali jsme se za vás. Jak už jsme avizovali v minu-
lém čísle zpravodaje, otázky pracovníkům
městského úřadu či vedení radnice můžete klást
i vy. Stačí je zaslat do redakce Lilie (lilie@lito-
mysl.cz) do 15. dne v měsíci. Dotazy by se však
měly týkat témat, která zajímají více čtenářů,
a být v rámci zákonů, statutu a slušnosti. 
Otázka redakce Lilie: Agentura CzechTurism
má k dispozici zbytková data od mobilních ope-
rátorů. Výsledky ukazují počty a národnosti náv-
štěvníků v UNESCO lokalitách po dobu jednoho
roku, přesněji od června 2012 do května 2013.
Co tato data vypovídají o turistech v Litomyšli?
Jak si například vysvětlit velké množství Poláků?
Neuvažuje město na základě získaných údajů
také o dalších cizojazyčných verzích webových
stránek? 

Odpověď Michaely Severové, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu: České dědictví
UNESCO přesvědčilo agenturu CzechTourism,
aby tímto inovativním způsobem ověřila náv-
štěvnost jednotlivých UNESCO lokalit. Zcela jistě
bychom rádi s uvedeným daty pracovali. Důka-
zem je i fakt, že jsme na valnou hromadu svazku
obcí České dědictví UNESCO, která se konala za-
čátkem prosince loňského roku v Litomyšli, po-
zvali i Markétu Vogelovou, která je pověřená
řízením Institutu turismu ČR. Markéta Vogelová
představila starostům a ostatním zástupcům
unescových měst celý projekt a pokusila se zjiš-
těná data interpretovat. 
Přiznáváme, že nás čísla zjištěná v Litomyšli
překvapila. Začali jsme například zjišťovat, kde
je těch 75 tisíc Poláků, kteří u nás měli během
roku být. Jak si vysvětlit jejich výrazný nárůst
v lednu a v únoru loňského roku? Otázek je celá
řada. Dopátrali jsme se až k podezření, že zde
nebyla dostatečně dobře ošetřena minimální ča-
sová doba, po kterou se musí „sledovaný sub-
jekt” zdržet v dané sledované oblasti, aby byl
změřen. Jinými slovy, jaká míra zkreslení náv-
štěvnosti města Litomyšl je dána prostým prů-
jezdem naším městem? Získat odpovědi na tyto
otázky není úplně snadné. 

Na druhou stranu si uvědomujeme, že pro náv-
štěvníky z Polska je region východních Čech
velmi zajímavý. Nejen z toho důvodu již poněko-
likáté připravujeme dotisk tzv. brožury rychlého
rozsevu také v polštině, zúčastňujeme se pre-
zentačních akcí ve spolupráci s Destinační spo-
lečností Východní Čechy právě v příhraničních
oblastech apod. Přeložit základní informace na
webových stránkách města Litomyšl také není
velký problém. Na druhou stranu je pravda, že
pro návštěvníky z polského příhraničí není jazy-
ková bariéra nijak veliká. 
Občas nám bývá vytýkána francouzská verze
webu. Ta je pro nás však důležitá z hlediska pre-
stiže - chceme, aby město s památkou UNESCO
informovalo o svých atraktivitách také ve fran-
couzštině. A to nejen proto, že centrála UNESCO
se nachází v Paříži, ale také proto, že francouz-
sky mluví velká část světa - sice vzdálenější, ale
do budoucna velmi zajímavé trhy. Potenciál vi-
díme také ve španělsky mluvících zemích. Pokud
se nám podaří dobře odvyprávět příběh Praž-
ského Jezulátka, které se zastavilo na své pouti
i v Litomyšli, mohlo by to k nám nalákat řadu vě-
řících Španělů. Pozornost budeme věnovat také
ruským trhům. Jako velkou příležitost vidíme
plánovanou výstavbu nového terminálu na Le-
tišti Pardubice. 
Nepodceňujeme však ani domácí cestovní ruch,
který bude ve městě, které není přímo u hranic,
hrát vždy velmi důležitou roli. Především pro
návštěvníky z Čech a Moravy se snažíme každý
měsíc přinést minimálně jednu zajímavou akci.
Příkladem může být Otvírání lázeňské sezóny
nebo Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové.  

Jak mohou Litomyšli pomoci
data od mobilních operátorů

Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli 
vypisuje výběrové řízení na pozici 
s částečným pracovním úvazkem: 

Pracovník/-ce 
soukromé galerie
(v předpokládaném rozsahu 
cca 15 hod./týdně)

Požadavky:
• SŠ/VŠ vzdělání
• praxe v oboru galerijní činnosti vítána 
• zájem o oblast výtvarného umění 
• organizační, komunikační

a prezentační schopnosti  
• kultivovaný projev a vyjadřování
• časová flexibilita   
• řidičský průkaz skupiny B 

Nabízíme:
• zajímavou a různorodou práci 
• adekvátní ohodnocení 
• nástup dohodou

Náplň práce:
• spoluúčast na provozním

a organizačním zajištění činnosti galerie 
• řízení týmu kustodů  
• komunikace s umělci, kurátory,

galeriemi, klienty

V případě zájmu prosím zašlete 
svůj životopis na:
e-mail: horakova@kubik.cz 
tel.: 461 612 884 – Ing. Jana Horáková  

Celková návštěvnost Litomyšle
     domácí zahraniční
06/2012 18 590 11 146
07/2012 15 670 14 798
08/2012 30 102 16 266
09/2012 18 072 11 273
10/2012 14 658 11 312
11/2012 14 915 5 430
12/2012 18 201 15 993
01/2013 18 300 35 274
02/2013 22 899 36 844
03/2013 18 263 15 874
04/2013 17 582 7 590
05/2013 55 820 21 218

Zdroj: 
Czechtourism
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Slova moudrých: 
Krátký čas života je dostatečně dlouhý 
k životu dobrému a čestnému. Cicero

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Zahradníková, Ladislav
Sitař, Irena Burešová, Vlastimil Stránský
85 let – Marie Marešová
90 let – Marie Vopátková
91 let – Marie Růžková
92 let – Jarmila Prokešová,
Marie Paclíková, Božena Vomočilová
93 let – Růžena Konečná
94 let – Alois Lána
96 let – Vlasta Navrátilová
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Rudolf Meluzín, Svitavy – Jaroslava Havel-
ková, Dolní Újezd, Ladislav Rubek, Litomyšl
– Šárka Bartošová, Litomyšl, Marek Müller,
Čistá – Vendulka Slatinková, Čistá
Novomanželům přejeme hodně lásky k vy-
tvoření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Emilii Šplíchalovou (77 let), Josefem Mráz-
kem (44 let), Jarmilou Kulichovou (86 let),
Františkem Němcem (82 let), Janem Dole-
žalem (86 let), Miroslavem Otčenáškem
(78 let), Jindřichem Stodolou (88 let), Ale-
nou Posltovou (83 let) 

Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ pouze
jména osob, které daly ke zveřejnění pí-
semný souhlas. 

Společenská
kronika 

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému
personálu z Domova pro seniory Pod školou pod
vedením Terezie Šmolíkové za příkladné a vzorné
chování ke svým svěřencům. Moc si vážím jejich
péče a laskavosti, kterou věnovali mému těžce
nemocnému manželu, panu Františku Němcovi.
Vážím si Vaší práce a ze srdce děkuji

Božena Němcová, manželka

Ovoce Božího Ducha: láska

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ti-
chost a sebeovládání.” Takto zní v ekumenickém
překladu Bible slavná slova, která někdy v 50. le-
tech 1. století n. l. nadiktoval do dopisu maloasij-
ským církvím apoštol Pavel (epištola Galatským
5,22-23). Shrnul tak do jedné věty Boží normy,
jak je od dětství vstřebával od svých židovských
rodičů, v synagóze, ale i na studiích u farizeje
Gamaliela: Kde vane Boží Duch, kde přebývá
a vládne Bůh, tam se rodí radostná, pokojná, tr-
pělivá, věrná láska. 
Láska mnohotvará jako život sám: Bible vypráví
o Jákobovi, který byl ochoten odsloužit za svou
vyvolenou Ráchel sedm dlouhých let. Čteme
o Jákobovu synu Josefovi, kterého bratři prodali
do otroctví, on jim však – to už v postavení
egyptského místokrále – uměl odpustit. Sledu-
jeme dojemný příběh izraelského prince Jóna-
tana, který se opakovaně postavil svému otci
a obětoval svou kariéru, jen aby ochránil svého
přítele Davida, Bohem označeného za budou-
cího krále. A nesmíme zapomenout ani na mi-
lence v Písni Šalamounově, na jejich toužení,
jejich spřízněnost, jejich vášeň, vždyť „silná jako
smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost
lásky, žár její – žár ohně, plamen Hospodinův”
(Bible, Píseň 8,6). Sami bychom mohli vyprávět
o svých přátelích a jejich velkorysosti; o rodičích
a nočním bdění u dětských postýlek; o vášni
lásky; o odpuštění mezi manželi, mezi souro-
zenci: „Boží Duch vane, kam chce,” řekl jednou
Ježíš, Bůh není omezen místem ani časem, ná-

rodností ani vírou; a kde vane a vládne, tam se
rodí láska…
Ale mohli bychom vyprávět i ty jiné příběhy:
O přátelstvích, která ztroskotala. O rodičovské
netrpělivosti a tvrdosti. O vášni, která skončila
nudou a hnusem. O rozbitých manželstvích.
O nenávisti mezi sousedy. A museli bychom při-
znat, že na vině nebyli vždy jen ti druzí… I bib-
lický David pro vášeň zavraždil. A Josef, později
tak velkorysý, nejdřív své bratry šeredně provo-
koval. A Ráchel musela o manželovu lásku ne-
hezky bojovat. „Boží Duch vane, kam chce”, Bůh
rozlévá lásku tu a onde, ano, ale nám pod ru-
kama – či spíše v našich rukou! – se ta láska
láme a kazí a obrací leckdy v pravý opak. Apoštol
nakonec vlastně mluví právě o Božím Duchu,
o Hospodinu osobně: to on nás, své děti a lásko-
kazy, miluje - prostě z lásky a z radosti, pokojně
a trpělivě, laskavě a dobrotivě, věrně, tiše
a s mnohým sebezapíráním, jak píše Pavel.
A mluví vlastně především o Ježíši, v jehož tváři
tento Hospodin nabyl lidských rysů, jak jsme si
připomínali o Vánocích. Kde on, Ježíš, bydlí
a vládne: tam se rodí láska! Kde jsou slyšet jeho
slova, tu prostá a tam těžká k pochopení, tu
mírná a léčivá, jinde zas bolavá bezohlednou
pravdou o lidské vině: tam se naše (ne)láska
může uzdravovat. Kde se vypráví příběhy o Ježí-
šových setkáních s malými i velkými, silnými
i nemocnými, o jeho mocných zázracích i pos-
lušném utrpení: tam se skomírající a rozbitá
láska může znovu postavit na nohy, tam má jak
dojít odpuštění i odvahy odpustit, jak načerpat
sil k trpělivosti a věrnosti. Kde vane Ježíšův duch:
tam zraje i jeho ovoce. Dejž nám Pán Bůh boha-
tou úrodu!               David Beňa, Církev bratrská

zamyšlení

Charitativní den na gymnáziu 
pomohl Matýskovi
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli se v so-
botu 30. listopadu proměnilo v malé městečko,
ve kterém si návštěvníci mohli nakoupit různé
drobnosti, navštívit čajovnu, kavárnu či pivnici,
poslechnout si příjemnou hudbu a řadu dalších
věcí. O všechny aktivity se postarali studenti
a pedagogové, kteří se rozhodli již podruhé
uspořádat charitativní den. Tentokrát putoval
výtěžek rodině nemocného Matýska z Pazu-
chy. 
Charitativní den nebo také Charity day, jak jej
na gymnáziu nazývají, je směřován na podporu
osob či organizací z regionu i přímo z Lito-
myšle. „Vloni šel celý výtěžek na podporu lé-
čebny dlouhodobě nemocných v Litomyšli,
čímž jsme podpořili především starší generaci
našich spoluobčanů. Letos věnujeme peníze
Matýskovi. To je malý chlapeček z Pazuchy
u Litomyšle, který se léčí s leukémií,” vysvětlila
studentka a organizátorka Lucie Adamcová.
Loňských pětatřicet tisíc korun však chtěli stu-
denti překonat, a proto i nabídka a množství
stánků vzrostla. „Letos v akci pokračujeme,
rozšiřujeme ji, přidáváme stánky, atrakce, aby
to bylo pro lidi zajímavější,” potvrdila stu-
dentka. A zajímavostí bylo skutečně mnoho.
Mezi letošní novinky patřilo kino s projekcí se-
riálů, tančírna, kde amatéři i profesionálové
předváděli své taneční umění, ale také ně-
mecká pivnice. „Vloni tady nebyly stánky, jako
je ten o Harry Potterovi, kde se prodávají su-
šenky a další věci s tematikou Harry Pottera.
Zajímavý je i koutek FIFA, kde hrají kluci s men-
šími dětmi fotbal a další hry,” popsala další
aktivity Lucie. Největší zájem byl prý o fran-
couzskou kavárnu a anglickou čajovnu,
v těsném závěsu byla i zmiňovaná pivnice.
„Věřím, že budeme v akci pokračovat a nato-

Gratulujeme!
Takto jsme popřály a přidaly ještě další upřímná
slova jubilantce a čestné člence Sboru paní
a dívek paní Marii Strakové. Oslavila 15. listopadu
vzácné 99. narozeniny.
Zazpívaly jsme jí – krom lidových písní – tz. Živý
obrázek – oslavnou poemu. V něm se pěje
o tom, že „je to dáma převzácná…” a „vlévá sílu
druhým.” A to je pravda. Kolikrát jsme se s ní ra-

dily o náplni programu na „rettigovské” večery,
kolikrát nás povzbuzovala v naší činnosti. Mno-
hokrát jsme oslavovaly její narozeniny v útulném
bytě na Vodních valech. Pokud zdravotní stav
dovolil, zúčastňovala se výročních schůzí Sboru
a samozřejmě i četných večerů M. D. Rettigové.
Životní optimismus a pozitivní myšlení způsobují
její duševní svěžest, spojenou s moudrostí.
Svůj byt vyměnila za jiný domov a je zde spoko-
jená. Jistě je to i díky hodným sestřičkám, které
se o ni dobře starají. Ona ale zvládá žití v novém
prostředí docela dobře.
Oslava se nám vydařila. Paní Straková s námi
všemi – staršími i mladými, pohovořila, popily
jsme tradiční punč, zajedly ho koláčky – bylo to
jako u ní v bytě.
Každá z nás odcházela s různými pocity, ale
jedno bylo společné – obdiv k člověku, který se
dožil tolika let – bez naříkání nad vším možným.
V tom nám budiž naše milá členka vzácným pří-
kladem!
Těšíme se, že až se čas naplní, oslavíme její příští
narozeniny nejen zpěvem, ale i tanečkem.
Milá paní Straková máme Vás moc rády!

Za Sbor paní a dívek Marie Paříková
foto archiv sboru

číme takový rozhovor i za 10 let a budeme říkat,
že je to 10. ročník,” reagovala na dotaz na bu-
doucnost akce ředitelka gymnázia Ivana Hyn-
ková a dodala: „Jsem moc ráda, že se do toho
studenti dali, protože vidíte, jaká je tady krásná
atmosféra, jak mezi sebou spolupracují, i s pe-
dagogy. Je to krása, když ředitel vidí, jak to fun-
guje.” Nakonec se gymnazistům podařilo
vybrat 60 tisíc korun, proto i slova ředitelky
Hynkové jsou nadějí pro další potřebné.  

Jana Bisová
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Po stopách let minulých - díl 25.
Vzpomínky na přírodní díla u rybníčku

seriál

Blízko pošty byl obraz z přírodnin k 700. výročí
města.

Přírodní váza před pedagogickou školou. Před vstupem na most ke Smetanovu domu byl
hudební obraz.

Přírodní objekty zahradníka Jadrného se objevily
na nové plovárně.

Na plovárně.

Vodník u rybníčku za poštou. Celková pohlednice z litomyšlské tiskárny.

Podoby krokodýlů byly zdařilé.

Pohled z opačné strany u rybníčku na Máchadle.

Tam, kde je dnes parkoviště aut u koupaliště,
stála stodola a vedle bylo zahradnictví pana Jo-
sefa Jadrného. Měl zajímavou zálibu. Z hlíny,
slámy a netřesků vytvářel přírodní sochy zvířat,
ale také různé přírodní scenérie. První dílo bylo
obdivováno již na výstavě za Smetanovým
domem v roce 1929. Děti si prohlížely krokodýla
v malém záhonku. Další díla se objevila na

novém koupališti po druhé světové válce, když
nový bazén vznikl. Pak v době prvních Smeta-
novských oslav to byly ozdobné vázy v prostoru
parčíku před pedagogickou školou a rovněž
u mostu přes Loučnou ke Smet. domu. Výzdoba
v místech, kde je dnes prodejna potravin na Ko-
menského náměstí, byl zdobený květinový obraz
k oslavě vzniku Litomyšle. A později se objevily

také zajímavé a dětmi obdivované práce z netře-
sků v podobě vodníka, ještěrů a rákosových zá-
koutí. Trvalo to jen několik let, potom se výzdoba
u rybníčku již neopakovala, snad z rozhodnutí
městských orgánů, kterým se díla zdála málo re-
prezentativní. Ale celková fotografie, která
vznikla v litomyšlské tiskárně, tuto dobu připo-
míná. Text a foto připravil Miroslav Škrdla

Astronomie
z blízka
Z iniciativy účastníků Univerzity třetího věku při
Městské knihovně v Litomyšli vznikl klub ama-
térských astronomů, který je otevřený i pro nové
členy. Členové se setkávají pravidelně už více jak
rok. Na jejich schůzkách se řeší témata jako ak-
tuální dění na obloze, otázky spojené se vznikem
a vývojem vesmíru, astronomické fotografie
a mnohé další. Aktuální témata jsou zveřejněna
na webu: http://szkl.4fan.cz , kam budou přidá-
vána i data pozorování. Klub má k dispozici
menší zrcadlový dalekohled a pozorovatelské
stanoviště se nachází v blízkosti Domu dětí
a mládeže v Litomyšli.
Stávající členové vřele uvítají novou krev, i na-
prostý amatér si přijde na své. Další schůzka se
bude konat 13. ledna 2014 v Městské knihovně
v Litomyšli.                               Eliška Dvořáková

Litomyšl bude mít 
terénního pracovníka 
Vedení Města Litomyšle se dlouhodobě věnuje
oblasti prevence kriminality. „V loňském roce
jsme přesto zaznamenali několik incidentů
mezi dětmi a mládeží. Zaměřili jsme se tedy na
problematiku prevence sociálního selhání ze-
jména u této skupiny. Výstupem z několika jed-
nání bylo rozhodnutí o vytvoření nové sociální
služby, která by se zabývala prací s neorgani-
zovanou mládeží," uvedl místostarosta Rado-
mil Kašpar. Prostředky na tuto službu budou
zajištěny prostřednictvím tzv. minitendru Par-
dubického kraje, který byl vyhlášen v rámci pro-
jektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
„Systémová podpora procesů transformace sy-
stému péče o ohrožené děti a rodiny".

Cílem je pomoci dětem a mládeži, která z ja-
kýchkoli důvodů nereaguje na žádnou z nabí-
dek volnočasových aktivit, najít pro ně
smysluplné využití volného času, snížit nebo
zcela vymýtit výskyt nevhodných aktivit a za-
braňovat konfliktním situacím mezi skupinami
dětí a mládeže. Místostarosta Radomil Kašpar
věří, že se, byť v delším časovém horizontu, po-
daří integrovat neorganizovanou mládež do za-
vedených struktur (např. zájmové kroužky,
tělovýchovné a sportovní oddíly) a jejího ne-
konfliktního začlenění do městské komunity.

Milada Nádvorníková, vedoucí odboru 
a Sylva Přikrylová, oddělení sociálně právní

ochrany, Odbor školství a sociální péče 
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Marklund Liza – Exploze, Green John - Hledání
Aljašky, Berry Steve - Královský klam, Cameron
W. - Psí cesta, Whitton Hana - Třetí pečeť, Von-
druška - Letopisy královské komory, Mina De-
nise - Konec vosí sezóny, Bakker - Nahoře je
ticho, Kadlecová Eva - Náhradnice z Ukrajiny,
Dicker Joël - Pravda o případu Harryho…, Moník
Josef – Prostitutky, Eugenides - Sebevraždy
panen, Zmeškal Tomáš - Sokrates na rovníku,
Verdon John - Nechte ďábla spát, King Stephen
– Lunapark, Woodman Cathy - Tak už to u vete-
rinářky…, Pratchett - Dlouhá země, Weaver Eva
- Loutkář z ghetta, Clayton Alice - Kdopak je ta
zrzka?, Quick Amanda - Oči plné snů, Willenberg
- Vzpoura v Treblince, Pivodová - Muž tří žen,
Webber Tammara - Easy?, Weisberger - Pomsta
nosí Pradu, Mankell - Psi z Rigy, Smith Wilbur -
Bludný kruh, Ciprová - Bílá princezna, Roberts
Nora - Krajina světla, Whitton Hana - Královna

Dagmar, Haran - Květy v poušti, Robb J. D. - Měj
se na pozoru, Morrell David - Na hraně temnoty,
Clark Mary - Pravdu znát nemusíš, Patterson -
Zabít Alexe Crosse, Klimecká - Druhý život Ma-
rýny G., Kaaberbol - Chlapec v kufru, Cornwell -
Krvavá mlha, Mahmoody - Na útěku, Egeland
Tom - Nostradamova závěť, Moyes Jojo - Po-
slední dopis od tvé…, Gerritsen - Poslední na
řadě, Link – Šmírák, Jaroš Radek - Hory shora,
Kershaw Ian – Konec, Mintalová - Pečeme na
Vánoce, Davis Natalie - Ženy na okraji, Petrov
Michal - Retro ČS, Leschinger - Cyklovýlety po
Česku a…, Jahoda Petr - Mongolsko na koních,
Higgs T. J. - Tajemství posmrtného…, Svoboda -
Řekou a silnicí, Severa Martin - Rozhovory po
konci světa, Kuthan Jiří - Královské dílo za Jiřího…
, Pakosta - Válečné pomníky a…, Mandžuková -
Co nejíst když…, Leyson Leon - Chlapec na dře-
věné bedně

leden 2014
kalendárium Litomyšle

Rok 2014 je Rokem české hudby. Připome-
neme si kulatá výročí mnoha skladatelů a hu-
debníků. LEDEN: Josef Suk (* 140 let), Ladislav
Vycpálek (+ 45), Otakar Ševčík (+ 80), Jan Rych-
lík (+ 50), Eva Olmerová (* 80), Petr Eben (* 85),
Jaroslav Křička (+ 45), F. I. Tůma (+ 240), Janáč-
kova filharmonie Ostrava (založena před 60
lety). Výročí všech výše jmenovaných a řady
dalších spadají do let zakončených čtyřkou.
160 let - 10. 1. 1854 se narodil ve Skutči Ema-
nuel ŠTIRSKÝ, notář, také člen a dirigent pě-
veckého spolku Vlastimil.
125 let - 1. 1. 1889 se narodil v Usilově na Chod-
sku Josef ŠPERL, zvěrolékař, funkcionář národ-
ních a kulturních spolků, první předseda okresu
po květnu 1945. Zasloužilý občan našeho města.
135 let - 21. 1. 1879 zemřel Theodor NOVÁK, syn
spisovatelky Terézy Novákové, přírodovědec.
135 let - 23. 1. 1879 se narodil v Litomyšli Josef
KUBÍČEK, obchodník a kožešník, člen mnoha
zájmových organizací, zejména Sokola, Hasič-
ské jednoty, filatelista.
125 let - 27. 1. 1889 se narodil Alois PETRUS,
umělecký řezbář, profesor na uměleckých ško-
lách. V závěru svého života žil ve Svitavách.
105 let - 9. 1. 1909 zemřel v Litomyšli Josef
ŠŤASTNÝ, učitel hudby, pěvec Národního di-
vadla, dirigent Vlastimilu, organizátor hudeb-
ního života v Litomyšli.
100 let - 14. 1. 1914 zemřel v Praze Karel VESE-
LÍK, syn knihkupecké rodiny Veselíkovy. Filolog
na pražské univerzitě. Narodil se v Litomyšli a je
zde také pohřben.
100 let - 25. 1. 1914 se narodil v Litomyšli Fran-
tišek DOLEŽAL, příslušník čsl. letectva v Anglii
za 2. svět. války. Padl 18. 10. 1942.
90 let - 7. 1. 1924 se narodil ve Sloupnici Josef
CHALOUPKA, osvětový pracovník, malíř a kra-
jinář, známy výtvarník z litomyšlských salonů. 
85 let - 31. 1. 1929 zemřel spisovatel Jan KARA-
FIÁT, kněz a učitel. V mládí studoval v Litomyšli.
Napsal pro děti poutavou knížku Broučci.
70 let - 7. 1. 1944 zemřel v koncentračním táboře
v Brűcku Josef LNĚNIČKA, litomyšlský občan.
26. 1. 1944 byl popraven v koncentračním táboře
František FAMFULÍK, litomyšlský občan. Oba
působili v době 2. svět. války v odboji.
70 let - 7. 1. 1944 zahynul při autonehodě v Lon-
dýně MUDr. Miroslav NOVÁK, příslušník česko-
slovenského vojska, rodák litomyšlský. Jeho
portrét je na jedné z poválečných čsl. známek,
vydaných v Londýně.

175 let - V letech 1839 až 1840 bydlela v Lito-
myšli pozdější spisovatelka Božena NĚM-
COVÁ. Pobývala zde v mladém věku v dolní
části litomyšlského náměstí a odstěhovala se
do městečka Polná na Vysočině.
85 let - V roce 1929 byla dostavěna budova
průmyslové školy v prostoru nad Smetanovým
domem. Nový moderní areál nahradil starou
školu na Toulovcově náměstí. Dnes je škola síd-
lem Střední zahradnické a technické školy
s moderním vybavením.
65 let - V roce 1949 vyšla v Augustově tiskárně
v Litomyšli knížka Lucie SOVOVÉ s názvem
„Na podsíni”. Kresbami doplnil knihu Josef Ma-
tička. Jedenácti povídkami vzpomíná autorka
a učitelka (vlastní jméno Františka BENEŠOVÁ),
litomyšlská rodačka na město.
5 let – 4. 1. 2009 bylo na slavnostním koncertu
ve Smetanově domě uděleno čestné občanství
města Litomyšle sochaři Olbramu Zoubkovi
a dirigentu Liboru Peškovi. (Čestnými občany
Litomyšle se zatím stali čtyři sovětští vojáci,
kteří se zúčastnili osvobozovacích bojů v okolí
Litomyšle, výtvarník Josef Matička, literát Čest-
mír Jeřábek, astronom Zdeněk Kopal, pěvec
Eduard Haken, pěvec Ivo Žídek a výtvarník Vác-
lav Boštík.                      Připravil Vladimír Šauer

Kvíz 10 informací
o knihovně aneb víte, že…
1. v pondělí je oddělení pro dospělé čtenáře ote-
vřeno do 18.00 hod.
2. pro špatně pohyblivé občany zajišťujeme do-
nášku knih
3. kromě knih a časopisů půjčujeme i mapy
4. už řadu let pořádáme přednášky pro širokou
veřejnost
5. od roku 2007 organizujeme litomyšlskou Uni-
verzitu 3. věku
6. aktivně spolupracujeme se základními
a středními školami v Litomyšli a okolí a Rodin-
ným centrem
7. v knihovně si můžete půjčit i zvukové knihy
v podobě CD či mp3
8. aktivně se zapojujeme do celostátních akcí
jako je Týden knihoven nebo Den pro dětskou
knihu

9. kromě nultého ročníku jsme se pokaždé při-
pojili k Noci s Andersenem
10. pro seniory pořádáme už od roku 2009 kurs
Základy práce s počítačem
Vyhodnocení testu
- jestliže jste znali alespoň 7 z 10 výše uvede-
ných informací, patříte mezi naše „věrné”a pra-
videlné návštěvníky a čtenáře
- pokud jste obeznámeni se 4 až 6 informacemi,
unikla vám třeba i možnost půjčování „knížek do
ouška”, kterou kromě slabozrakých využívají i ti,
kterým nezbývá čas na čtení knih
- jestliže jste znali maximálně 3 z výše uvede-
ných informací, chodíte do knihovny k vaší
škodě jen zřídkakdy. Ode dneška to ale můžete
změnit a knihovna vám pomůže třeba lépe vy-
plnit váš volný čas.                    Jana Kroulíková

KOVANÉ PLOTY, BRANKY, BRÁNY, 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK, ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

velký výběr profilů  •  kontakt: tel. 774 303035 
http://kubovy.webnode.cz, e-mail vlaku@volny.cz
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Jakých je 11 světů v městské galerii?
Městská galerie v domě U Rytířů již téměř dva
měsíce láká návštěvníky na výstavu 11 světů /
současná ilustrace pro děti. Tato interaktivní ex-
pozice však není určená jen dětem, i když je na
ně primárně cílena. Na své si jistě přijdou i do-
spělí, kteří zde mohou najít inspiraci na knížky
plné nových pohádek pro své ratolesti nebo se
vrátit do dětství a zkusit si některou z připrave-
ných aktivit. Tradiční jména ilustrátorů jako
Zmatlíková nebo Burian v galerii však nehle-
dejte. Oněch jedenáct světů návštěvníka se-
známí s ilustrátory mladší a střední generace. 
O výstavě samotné, ale i o křtu zcela nové knížky
pohádek ProPánaKrále! jsme si povídali s Vero-
nikou Hudečkovou, produkční projektu 11 světů,
místopředsedkyní správní rady Terra Cultura,
která výstavu spolupořádá, a jednatelkou nakla-
datelství Verzone, z něhož vzešly na výstavě
představované Himálajské pohádky nebo právě
ProPánaKrále! 

V Litomyšli má výstava reprízu, není to napro-
stá novinka. Kde se tedy poprvé představila
a proč zavítala do Smetanova rodiště? 
Výstava 11 světů je putovní. Měla premiéru
v Praze v listopadu 2012 v Muzeu hlavního
města Prahy. Měla velkou návštěvnost a setkali
jsme se s neuvěřitelně pozitivní reakcí hlavně
pedagogů. V Praze jsme se v únoru dostali do
situace, kdy muzeum už odmítalo návštěvy škol,
protože nebylo schopné to zvládnout. Říkali
jsme si tedy, že je škoda výstavu neposlat dál,
její koncepce to totiž umožňuje. Uskutečnila se
tedy jedna repríza v Karlových Varech v Galerii
umění a druhá repríza je právě v Litomyšli. Je to
určitě trochu osobní záležitost, protože pochá-
zím tady z okolí a v Litomyšli jsem nějakou dobu
pracovala i na úřadě a známe se s paní ředitel-
kou Schlaichertovou. Jí se projekt moc líbil, takže
jsme se domluvily poměrně rychle. 

Co na návštěvníky čeká? 
Výstava je připravená hlavně pro děti. Když
jsme ji koncipovali, respektive autor výstavy
Radim Kopáč, tak vybíral autory mladší a střední
generace. Chtěl představit ty, kteří třeba nejsou
širší veřejnosti až tak známí. Je to ilustrátorská
škola, která navazuje na velké úspěchy české
ilustrace - na ilustrátory jako Helena Zmatlíková,
Zdeněk Burian a všechnu tuto dobře známou
klasiku. Ilustrátoři jsou vybráni tak, aby byl
každý trochu jiný. Většina z nich má přesah ještě
k jiným médiím. Je tady třeba Vendula Chalán-
ková, která knížky zpracovává v textilu. Jsou tu
autoři, kteří se věnují komiksu, jako třeba Jiří
Franta nebo David Böhm. Petr Nikl je multižán-
rový umělec. Cílem výstavy je, abychom dětem
ukázali, že knížka i dnes, kdy mají všude kolem
sebe moderní technologie, může být živé
a atraktivní médium. Vlastně i knížka může jak
obsahem, tak těmi ilustracemi něco dát i dneš-
ním malým dětem, a nejen malým dětem, ale

protože ten její první velký počin byl teprve ve
fázi zrodu. Šlo o knížku Himálajské pohádky, za
kterou jsme dostali cenu Zlatá stuha za nakla-
datelský počin. Na základě tohoto úspěchu jsme
se rozhodli navázat další knížkou, a tou je právě
ProPánaKrále!. Knížku Lenka Jasanská ilustro-
vala a jde o strašidelné pohádky z různých koutů
Evropy. Jejich autorem je Jan Vladislav, jedna
z nejvýraznějších postav českého pohádkářství
druhé poloviny 20. století. Knížka je na světě pár
týdnů a v Litomyšli měla premiéru. 

Proč právě strašidelné pohádky? Najdou si
své čtenáře? 
My jsme knížku vydávali s kolegou, nakladate-
lem Mirkem Poštou z nakladatelství Apostrof.
Našel v pozůstalosti Jana Vladislava jeden ruko-
pis, který u nás ještě nebyl vydán, řada jeho po-
hádkových knížek vycházela pouze v zahraničí.
Za minulého režimu Jan Vladislav jako signatář
Charty 77 totiž nemohl v Čechách publikovat.
A strašidelné pohádky zůstaly jako rukopis ne-
vydaný. Nám se líbil i v souvislosti s tím, že dnes
děti mají rády strašidla, upíry a podobná stvo-
ření. Tak jsme si říkali, že by to mohlo být pro děti
zajímavé téma. Přece jen těch princezen
a draků, těch klasických příběhů, mají kolem
sebe spousty. Už jsme na to narazili i u Himálaj-
ských pohádek, jsou úplně jiné a děti to baví. Ro-
diče nám dokonce říkali: to je skvělé, my
neusínáme, protože my ty pohádky také ne-
známe. A víc než strašidelné jsou veselé, navíc
Jan Vladislav byl mistr jazyka, jeho jazyk je ne-
smírně bohatý. Jan Vladislav si hraje s rýmy, se
slůvky, pro mě je to krásná barvitá knížky. Mys-
lím, že v dnešní době, kdy slyšíme úpadek kul-
tury jazyka ve všech médiích, je to krásné
pohlazení po duši. 
Nahlédnout do světů Davida Böhma, Pavla
Čecha, Jiřího Franty, Renáty Fučíkové, Venduly
Chalánkové, Karla Jerieho, Lucie Lomové, Galiny
Miklínové, Petra Nikla, Petra Šmalce a Vhrsti
můžete v městské galerii až do 2. února. Pokud
to nestihnete, Veronika Hudečková doufá, že se
i jinde v Čechách ještě najde místo, kde bude
moct výstava potěšit děti i rodiče. V trošičku jiné
podobě se v prosinci představila v Sofii na kni-
žním veletrhu a chystají se i reprízy v zahraničí. 

Ptala se Jana Bisová

i starším dětem deseti, dvanácti i čtrnáctiletým. 
Důležitá je interaktivnost expozice. Nejenom že
mají děti možnost prohlédnout si tady knížky
mladších autorů, vidí ilustrace, ale hlavně u kaž-
dého z autorů máme připravenou nějakou akti-
vitu, u které se mohou samy realizovat.
A vlastně i pochopit, jakým stylem autor pracuje. 

V rámci výstavy se dokonce uskutečnil křest
knihy ProPánaKrále!, která je na pultech napro-
stou novinkou…
Lenka Jasanská, ilustrátorka této knížky, není na
výstavě zastoupená jako ilustrátorka, ale je
autorkou grafického řešení expozice. Jde o ře-
šení čísel, hry barev, puntíků. V době, kdy začala
výstava pražská, Lenka na ni nebyla zařazena,

Křest knížky ProPánaKrále! Zleva: Lenka Janská,
Veronika Hudečková a Miroslav Pošta. 

K výstavě připravila městská galerie i doprovodný
program. 

Betlemáři vystavovali na Špitálku

Vernisáž 6. prosince zahájila výstavu betlémů
v kostele Rozeslání sv. Apoštolů na Toulovcově
náměstí. Až do 15. prosince bylo možné obdivo-
vat na tři desítky betlémů různých velikostí, ma-
teriálů i stáří. Výstava byla tradiční předvánoční
akcí Českého sdružení přátel betlémů - betle-
mářů Litomyšlska, ke kterým se připojil i Dům
dětí a mládeže v Litomyšli. 
Některé z betlémů již příznivci těchto symbolů
Vánoc mohli vidět na výstavách v minulých le-
tech, jiné byly novinkou. „Nově to je kostelní bet-
lém z Makova, dále z Chmelíků. Pak zde je
originální betlém, který se musí každý rok obno-
vovat, protože je dělán dětmi z domu dětí a mlá-
deže. Děti si figurky berou domů. Je tu jeden

papírový betlém, který je zajímavý tím, že je to
tlačený papír. Tyto betlémy se začínají znovu
prodávat,” vysvětlila Zdeňka Olivová ze sdružení
Betlemáři Litomyšlska. Právě betlém z Chmelíku
je zajímavý i místem jeho nálezu. Jeho vznik je
datován rokem 1864. „Čtyři roky tomu je, co
jsme ho objevili. V zákristii v truhle, v tajemném
šuplíku,” prozradil správce kostela ve Chmelíku
Antonín Hurych. Betlém není úplný, což mu však
na kráse neubírá. „Do truhly se možná celý ne-
vešel nebo je v nějakém jiném prostoru, který
jsme neobjevili,” uvedl Antonín Hurych a dodal:
„Jeho dojem je i přesto velmi lákavý, protože vy-
jadřuje prostoru.” 
Tradičními materiály byly dřevo či keramika, ale
betlémy se dají vyrobit téměř z čehokoli. Betle-
máři vystavovali například betlém z těsta. „Ma-
teriály se hodně mění. Absolutně nepřijímáme
betlémy, které jsou komerční, a těch je neuvěři-
telné množství. Sice na pohled vypadají doko-
nale, ale jsou odlity z nějakých forem,” sdělila
Zdeňka Olivová.
Výstava v kostelíku na Špitálku sice skočila, ale
pokud vám zůstala vánoční nálada i v novém
roce, můžete navštívit až do 2. února výstavu
papírových betlémů v předsálí Husova sboru.
Otevřeno mají od pondělí do čtvrtka od 9 do12
hod. nebo podle domluvy na tel. 724 704 977.

Text a foto Jana Bisová

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.



3. 1. Pá 17.00 Varhanní koncert Jiřiny Dvořákové • Husův sbor tel. 724 704 977
21.00 Novoroční Gramofonotéka aneb Hrůzy z půdy – dj Alík • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Československá party – dj Xavier J, české a slovenské hity, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

4. 1. So 9.00 Tříkrálová sbírka 2014 tel. 461 619 183
21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Ladies night – dj Rodrigo, vstupné 50 Kč / dámy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

5. 1. Ne 14.00 Charitativní koncert – účinkuje Litomyšlská schola • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 619 183
8. 1. St 20.00 Wednesday party – dj Dash J, středeční taneční párty, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
9. 1. Čt 14.30 Školácké odpoledne s krtečkem na ZŠ U Školek – od rána Den otevřených dveří, od 14.30 program pro děti • ZŠ U Školek tel. 461 613 032

10. 1. Pá 21.00 Disco night – dj Princ • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Thriller night – dj Rodrigo, taneční hity, gogo tanečnice, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

11. 1. So 19.00 Mikulášská besídka Divadelní společnosti Jožina Janouška • Lidový dům tel. 606 750 407 
21.00 Retro párty 80.–90. let – dj Milhaus • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Commercial party – dj Mike, taneční hity, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

14. 1. Út 10.00  Zima – pro účastníky denního stacionáře Ruka pro život • městská knihovna tel. 461 612 068
14.00 Zimní radovánky – čtení babičky Aničky pro děti • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Večer poezie Jana Skácela – básně v podání D. Hřebíčka a K. Francové • Husův sbor, Toulovcovo nám. tel. 724 704 977

15. 1. St 15.30 Fotografie 2014 – promítání pana Miroslava Škrdly • denní stacionář tel. 461 312 412
16.00 Zápis nanečisto na 3. ZŠ – předškoláci si mohou vyzkoušet dovednosti, které budou potřebovat ve škole • 3. ZŠ T.G.M.
20.00 Na stojáka live – K. Hynek, L. Pavlásek, D. Heřman Lev, afterparty s dj Dash J, 200 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

17. 1. Pá 14.00 Recitační dílna pro pedagogy – pod vedením Mgr. Jany Trojanové • dům dětí a mládeže  tel. 461 615 270
16.00 Stará garda aneb Hostinští sobě – setkání (bývalých) zaměstnanců i příznivců restaurace • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
19.00 Franta Černý a Povijan: Sto cukrů po dvaceti letech – koncert, 180 Kč (předprodej v IC) • zámecká jízdárna tel. 461 613 239
20.00 Pokračovací taneční kurz pro mírně pokročilé – 1. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Párty shit – dj Negr • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Oldies night – dj Lukáš Sojka, největší hity 90. let, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

18. 1. So 16.00 Ať žije Kocourkov – představení Kejklířského divadla, pro koledníky Tříkrálové sbírky a pro širokou veřejnost • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Mafia Crew party – dj Džejár a hosté, house music, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

20. 1. Po 19.00 Doris & The Swingin´ Bastards – hudební skvosty z dob, kdy jazz byl ještě mladý, 100 Kč • Hotel Zlatá Hvězda tel. 737 485 984
21. 1. Út 8.00–16.30 Den otevřených dveří na 1. ZŠ Zámecké – možnost prohlédnout si prostory školy, zeptat se na budoucí vzdělávání vašeho dítěte • 1. ZŠ Zámecká

16.30 Interní večírek • základní umělecká škola tel. 461 612 628
17.00 Zmizelá Litomyšl – promítání fotografií pana Miroslava Škrdly • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Kurs tance a společenské výchovy – 1. lekce • Smetanův dům  tel. 461 613 239

22. 1. St 20.00 Wednesday party – dj Dash J, středeční taneční párty, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
23. 1. Čt 17.00 KJČ – zpráva o činnosti KJ v roce 2013, vzpomínání na loňské výlety • salónek restaurace U Slunce tel. 461 612 068

19.00 Kurs tance a společenské výchovy – 2. lekce • Smetanův dům  tel. 461 613 239
24. 1. Pá 17.00 Piaristický kostel a obnova jeho mobiliáře – přednáška Mgr. V. Cinkové, nutná registrace v knihovně • knihovna tel. 461 612 068

19.00 Mikulášská besídka Divadelní společnosti Jožina Janouška • Lidový dům tel. 606 750 407
21.00 Music mix – dj Milhaus • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Metaxa party – dj Xavier J, taneční hity, gogo tanečnice, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

25. 1. So 20.00 Pokračovací taneční kurz pro mírně pokročilé – 2. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Mejlova rocková oldies – dj Mejla • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Sound time – djs Ohayo, Dash J, taneční hity, vstupné 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

26. 1. Ne 14.00 Plesové odpolední čaje • Lidový dům tel. 461 619 183
27. 1. Po 16.30 Buttonkové náušnice – vytvořte si vlastní, látkou potažené náušnice, cena od 30 Kč • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

17.30 Zdravá redukce váhy podle zásad vašeho metabolismu – přednáší nutriční terapeutka J. Megová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
28. 1. Út 9.00, celý den Zdravá redukce váhy podle zásad vašeho metabolismu – dle objednání osobní konzultace s J. Megovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Kurs tance a společenské výchovy – 3. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
29. 1. St 10.00 Zimní hrátky – pořad pro maminky a děti z Rodinného centra v Litomyšli • městská knihovna tel. 461 612 068

15.30 Slavné páry světové historie – povídání Mgr. Jany Kroulíkové • denní stacionář tel. 461 312 412
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Zachovej nám hospodine – o knize s autorem J. Rakem a nakladatelem I. Beránkem • Na Sklípku tel. 461 614 723
20.00 Wednesday party – dj Dash J, středeční taneční párty, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

31. 1. Pá 10.00–16.00 Festival deskových her – přijďtě si zahrát, pro všechny věkové kategorie • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 World music párty – dj Wolf • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Domino shot show – dj Rodrigo, oldies výběr, vstupné 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

1. 2. So 19.30 Past na osamělého muže – detektivní komedii uvádí divadlo SemTamFór, 150 Kč • zámecká jízdárna tel. 730 330 375
21.00 Party ride – djs Mike, Dash J, taneční hity, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

4. 2. Út 19.00 Kurs tance a společenské výchovy – 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
6. 2. Čt 19.00 Kurs tance a společenské výchovy – 5. lekce, 1. prodloužená, reprodukovaná hudba • Smetanův dům tel. 461 613 239

PLESOVÁ SEZÓNA V LITOMYŠLI

v Litomyšli v lednu 2014?

10. 1. Pá 19.30 Maturitní ples Gymnázia A. Jiráska • Smetanův dům
17. 1. Pá 20.00 Maturitní ples Trading centre Litomyšl – hraje Vepřo knedlo zelo, moderuje L. Hovorková, vstupné 100 a 120 Kč • Smetanův dům

24. 1. Pá 19.30 Maturitní ples SPgŠ Litomyšl – třída S4.C • Smetanův dům 
7. 2. Pá 19.30 Maturitní ples SPgŠ Litomyšl – třída S4.A • Smetanův dům

21. 2. Pá 19.30 Maturitní ples Střední školy zahradnické a technické Litomyšl • Smetanův dům
28. 2. Pá 19.30 Maturitní ples Střední školy zahradnické a technické Litomyšl • Smetanův dům

7. 3. Pá 19.30 Maturitní ples SPgŠ Litomyšl – S4.B • Smetanův dům
8. 3. So 19.00 Benefiční dobový ples veteránů • Smetanův dům

14. 3. Pá 19.30 Maturitní ples Střední školy zahradnické a technické Litomyšl • Smetanův dům
21. 3. Pá 19.30 Titanic – společenská akce firmy Mach • Smetanův dům



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

do 2. 2. 11 světů / současná ilustrace pro děti • výstava • dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 31. 1. Chladná krása z ohně, Umělecké kovářství • výstava představí dílo Kovárny Karloss Karla Píši • Bobo Cafe 
do 26. 1. Václav Boštík: 100 • výstava ke stému výročí narození malíře Václava Boštíka • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá–Ne 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. 1. do 31. 1. Regionální výročí v roce 2014 – výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 3. 1. do 31. 1. Litomyšlské veduty – komorní výstava obrazů ukrajinské výtvarnice Tanji Fastenko • Café Kafíčko • denně 9.00–18.30
od 20. 1. do 24. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů – základním motivem je otázka „Je snad Kristus rozdělen?” • každý den od 18.00 (více v článku v Lilii)

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
7., 8. 1. Út, St  Frajeři ve Vegas • komedie • film USA • vstupné 100 Kč • T.
9. 1. Čt Dokument v kině: Show • film ČR • vstupné 70 Kč
10., 11. 1. Pá, So Oldboy • akční • film USA • vstupné 100 Kč • T.
12. 1. Ne Revival • komedie/hudební • film ČR • vstupné 80 Kč
14. 1.  Út Opera v kině: G. Donizetti – Dcera pluku • vstupné 300 Kč
15., 16. 1. St, Čt  Něžné vlny • komedie • film ČR • vstupné 140 Kč
17., 18. 1. Pá, So Křídla Vánoc • drama/komedie • film ČR • vstupné 80 Kč
19. 1.  Ne Zlodějka knih • drama/válečný • film USA • vstupné 110 Kč • T.
21., 22. 1. Út, St Cyril a Metoděj: Apoštolové Slovanů • drama • film ČR • vstupné 90 Kč
23. 1. Čt  Filmový klub: Velká nádhera • drama/komedie • film Itálie • vstupné 100 Kč / držitelé karty FK 70 Kč
24. 1.  Pá Hobit: Šmakova dračí poušť • fantasy • film USA • vstupné 100 Kč • T.
25. 1.  So Hobit: Šmakova dračí poušť ve 3D • fantasy • film USA • vstupné 120 Kč
26. 1. Ne 12 let v řetězech • drama/historický • film USA • vstupné 100 Kč • T.
28., 29, 1. Út, St Zpátky do ringu Zpátky do ringu• komedie/sportovní • film USA • vstupné 100 Kč • T.
30. 1.  Čt Thor: Temný svět ve 3D • akční • film USA • vstupné 130 Kč
31.1., 1. 2. Pá, So Vejška • komedie • film ČR • vstupné 120 Kč
2. 2.  Ne Nymfomanka, II. část • komedie/drama • film Dánsko/Velká Británie • vstupné 80 Kč • T.

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
11., 12. 1. So, Ne Mrňouskové • animovaný/komedie • film USA • vstupné 110 Kč
18. 1. So Putování s dinosaury ve 3D • animovaný/komedie • film USA • vstupné 130 Kč
19. 1. Ne Putování s dinosaury • animovaný/komedie • film USA • vstupné 100 Kč
25. 1.  So Ledové království ve 3D • animovaný • film USA • vstupné 130 Kč
26. 1.  Ne Ledové království • animovaný • film USA • vstupné 80 Kč
27. 1. Po  Jak postavit sněhuláka • pásmo pohádek • vstupné 30 Kč
1., 2. 2.  So, Ne Husiti • animovaný/komedie • film ČR • vstupné 80 Kč

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

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

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

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Even-
tim a Vstupenky.cz Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro ve-
řejnost.

Aktuálně v prodeji: stolní a nástěnné kalendáře na rok 2014, diáře 2014, parkovací a dálniční známky na rok 2014

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Pá 10.1. 20.00 Farní ples • Kulturní dům, Sebranice
So 11.1. 20.00 Hokejový ples - hraje Knedlo vepřo s Dádou • Kulturní dům, Čistá
      20.00 Sokolský ples - hraje Medium II. • Sokolovna, Dolní Újezd
Pá 17. 1. 17.00 Bystré dříve a nyní - Podkova - promítání fotografií s vyprávěním kronikáře V. Dittricha • Kino, Bystré
      20.00 Myslivecký ples - hraje Medium II., zvěřinová kuchyně, tombola • Kulturní dům, Osík
      20.00 Myslivecký ples - hraje Mix • Kulturní dům Na Rychtě, Morašice
So 18. 1. 20.00 Myslivecký ples - hraje Vepřo Knedlo Zelo, bohatá tombola, myslivecká kuchyně • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
      20.00 Ples KDU-ČSL • Kulturní dům Na Skalce, Lubná
      20.00 Myslivecký ples - hraje Betl Band • Sokolovna, Sloupnice
      20.00 Sportovní ples - hraje Qwalt, občerstvení, tombola • Sokolovna, Bystré
      20.00 Myslivecký ples • Orlovna, Oldříš
Ne 19. 1. 14.00 Dětský karneval • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
So 25. 1. 20.00 Ples TJ Sebranice • Kulturní dům Na Skalce, Lubná
      20.00 Hasičský ples - hraje Zips • Sokolovna, Sloupnice
Pá 31. 1. 20.00 Hasičský ples - hraje Kredit, občerstvení, tombola • Sokolovna, Bystré
Pá  7. 2. 20.00 Ples SDH • Kulturní dům Na Skalce, Lubná

KAM DO OKOLÍ
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Události ve fotografiích

Hudba pomohla Erikovi i v Litomyšli: Po koncer-
tech ve Vysokém Mýtě a Morašicích se v zámecké
jízdárně 15. prosince uskutečnil koncert plný krás-
ných písní, které pohladily u srdce a zároveň ote-
vřely peněženky. Nakonec se pro tříletého Erika
Pecháčka, který bojuje s dětskou mozkovou ob-
rnou, podařilo vybrat 24 077 Kč.  
Kromě Parkoviště pro velbloudy vystoupili Dáda
Koupilová (X̌ilt), Nikol Držmíšková (Nové zboží),
Tomáš Fuchs (Trilobajt) a Lucie Tomanová (Ryt-
mik). Pomocnou ruku podaly i 2. a 3. základní
škola, které se podílely na dekoraci. 
Hudba pomáhá je benefiční festival, který za 6 let
fungování podpořil 6 handicapovaných dětí a or-
ganizaci Berenika částkou převyšující 350 tisíc Kč.

Kdo z nás má korunu nejhezčí?: Proč nosí král
korunu? …A kdy ji nosí? ...A může si ji někdy vůbec
sundat? ...A který král byl vůbec nejmocnější? ...A
byl král, který korunu vůbec nenosil?... Podobné
otázky dávali „malí králové” s korunami, které si
s rodiči na tuto mši připravili. A paní Petra Ková-
řová vysvětluje: „Ten nejmocnější Král, ten nikdy
korunu nenosil. Nepotřeboval ji nosit. Protože
každý, s kým se setká, okamžitě jeho Moudrost
a Královské postavení svým srdcem pozná…, ale
jedenkráte přece jenom korunu na hlavě měl. Ne-
byla ze zlata, ale z lidské zloby, z trní byla uple-
tena. Ale měl ji jenom krátce, v tu nejdůležitější pro
lidi dobu… Víte, kdo to byl?” Takto probíhala
v rámci mše svaté již týden dopředu navozená di-
skuse. Při mši, kterou celebroval Otec Heblt po-
slední předadventní neděli v kostele na Špitálku
a která byla zasvěcena Kristu KRÁLI. …Jsem pře-
svědčen, že zde byl Syn Boží vroucně oslavený.
Všemi.                       Text a foto Zdeněk Mikulecký

Adventní trh si našel své příznivce: V sobotu 14.
prosince se spodní část Smetanova náměstí za-
plnila stánky adventního trhu. Věnečky, jmelí,
ozdoby, ale i veselé čepice, šperky, nářadí a řada
dalších věcí nalákaly spousty lidí. A kdo nechtěl
nakupovat, mohl si vyslechnout některý z pěvec-
kých sborů nebo hudebních skupin.

Lichožrouti ručně vyrobení: V neděli 15. prosince
se uskutečnila „Lichožroutí dílna”, během níž si
malí i velcí návštěvníci vyrobili svého vlastního „li-
chožrouta”.               Text a foto Zuzana Tomanová

Nepořádek: V sobotu 14. prosince byl v 9.30 vy-
focen na Trstěnické ulici tento snímek. Kontejnery
na stanovišti byly poloprázdné, sběrný dvůr byl
otevřen v pátek i sobotu.    Text a foto Pavel Jiráň

Plenér Venkov 2013 v jízdárně: Od 30. listopadu
do 15. prosince bylo možné navštívit v prostorách
zámeckého pivovaru výstavu mladých umělců
z Ukrajiny, kteří se zúčastnili 6. ročníku mezinárod-
ního malířského Plenéru Venkov 2013. Na tuto akci
od 3. do 31. ledna navazuje v kavárně Café kafíčko
na Braunerově náměstí expozice obrazů ukrajin-
ské výtvarnice Tanji Fastenko. -red-, foto Ka-
teřina Profousová

Když Vánoce klepou na dveře: Na dveře Smeta-
nova domu zaklepaly v sobotu 7. prosince Vánoce.
V dílničkách Domu dětí a mládeže a Rodinného
centra Litomyšl si mohli malí i velcí návštěvníci vy-
robit přáníčka, andílky, plovoucí svíčky, hvězdičky,
náušnice, placky a řadu dalších drobností. Na vel-
kém sále se pak promítaly pohádky pro nejmenší.
A kdo měl vyrobeno, mohl zaskočit na trochu jiné
vánoční menu do restaurace Karlov.

Sněžný drak je z Litomyšle: Patříte k těm, kteří na
vánočních svátcích milují především pohádky? Pak
jste si jistě nenechali ujít novou vánoční pohádku
Sněžný drak, která měla premiéru 25. prosince na
prvním programu České televize. Napůl prince
a napůl draka si v ní zahrál litomyšlský rodák Petr
Lněnička. „Ztvárňuji postavu prince Jana, který je
zčásti také drakem. A i když jsem v to už ve svém
věku vlastně nedoufal, je to moje první role
prince,” uvedl Petr Lněnička. Jeho tvář si mohou di-
váci pamatovat například z televizních seriálů Re-
dakce nebo Život je ples. Pohádka Sněžný drak se
natáčela hlavně na zámku ve Valticích na Břeclav-
sku a v Moravském krasu. V dalších rolích se před-
stavili Petra Tenorová, Saša Rašilov, Jitka
Čvančarová, Arnošt Goldflam a další.
Petr Lněnička byl několik let členem litomyšlského
dětského divadelního souboru Vitamín „S”, absol-
voval DAMU a nyní je členem Divadelního spolku
Kašpar.

-red-, foto promo foto (zdroj: www.csfd.cz)

Zahradníci i technici zvali do svých učeben: Na
vánoční dekorace nebo ukázky aranžování se na
Střední školu zahradnickou a technickou Litomyšl
návštěvníci přišli podívat v neděli 15. a v pondělí
16. prosince. Tradiční akci se tentokrát ve škole
rozhodli doplnit o přehlídku historické zemědělské
techniky. Dvoudenního programu využili i zájemci
o studium, kteří nedostali jen strohé informace, ale
vše viděli na vlastní oči.

Mladá architektka koupí
rodinný dům k rekonstrukci.

Tel. 734 313 232

Tříčlenná rodina 
shání byt 3+1, nejlépe v OV

Tel. 734 255 150
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pozvánky 

Den otevřených dveří na Zámecké
Vážení rodiče, pokud ještě váháte, která základní
škola bude pro vašeho prvňáčka ta pravá, přijďte
navštívit nás, učitele a žáky Základní školy Zá-
mecká. V úterý 21. ledna od 8.00 do 16.30 hodin
bude možné prohlédnout si jak budovu školy,
tak školní družinu, tělocvičnu i odborné učebny
v rámci Dne otevřených dveří. Rádi vám zodpo-
víme všechny případné dotazy týkající se budou-

cího vzdělávání vašeho dítěte. Budete mít také
možnost seznámit se s třídními učitelkami prv-
ních tříd.
Ve čtvrtek 6. února 2014 pak proběhne na naší
škole zápis budoucích prvňáčků, a to již tradičně
od 13.30 do 16.30 hodin.
Těšíme se na vás i na vaše děti.

Monika Lipavská, ZŠ Zámecká

Školácké odpo-
ledne s krtečkem
Základní škola U Školek pořádá ve čtvrtek 9. 1.
2014 v rámci Dne otevřených dveří Školácké od-
poledne s krtečkem pro budoucí prvňáčky a je-
jich rodiče. Už během dopoledne si můžete
prohlédnout prostředí naší školy, nahlédnout do
vyučování, pohovořit si s žáky i učiteli a sezná-
mit se s budoucími učitelkami prvních tříd. Od
14.30 do 17 hodin si kromě prohlídky školy
mohou předškoláčci spolu s krtečkem a jeho ka-
marády vyzkoušet, jak se sedí v lavici i jaké úkoly
je čekají při zápisu. Zároveň si společně také tro-
šku zaskotačí. Přijdete-li se podívat, budete sr-
dečně vítáni.          Za žáky a učitele ZŠ U Školek

Irena Bartošová a Dalena Beníšková

Dům dětí a mládeže vás zve
Recitační dílna
Dne 17. 1. od 14.00 hod. se v DDM
koná recitační dílna pod vedením
Jany Trojanové (1985), která pravi-
delně zasedá v krajských porotách
na recitačních a divadelních soutě-
žích.
Zveme všechny příznivce recitace a pedagogy,
kteří připravují své žáky na recitační soutěže.
V této dílně se dozvíte, jaký mají smysl recitační
přehlídky, v jakém duchu by měly soutěže pro-
bíhat, jaké texty vybírat a jak recitátory připravit.
V loňském roce tuto dílnu navštívilo mnoho pe-
dagogů, kteří ocenili novou inspiraci a využili ji
při přípravě svých svěřenců. Anna Kmošková

(kmoskova@ddm.litomysl.cz)
Výlet o pololetních prázdninách
V pátek 31. 1. nabízíme možnost jet s námi na
výlet do Hradce Králové, kde nejprve navštívíme
Obří akvárium s expozicí tropické přírody Střední
a Jižní Ameriky. Dalším zastavením je exkurze do
Hvězdárny a planetária, kde budeme rozděleni
do skupinek a prohlídka s výkladem z vesmír-
ného světa bude přizpůsobena dle věku dětí.
Celé odpoledne využijeme k návštěvě zábavního
rodinného parku TONGO, kde lze zažít mnoho
nevšedních zážitků a legrace. Akce je určena pro
děti a mládež bez omezení věku, ale děti do 6 let
se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé
osoby. Odjezd je v 7.45 hod. od DDM, příjezd
okolo 17 hod. Cena výletu je 400 Kč, děti do 6 let
300 Kč. Pro přihlášení je nutné do 23. 1. ode-
vzdat vyplněnou přihlášku a zaplatit výše uve-
denou částku.                                       Josef Štefl

(stefl@ddm.litomysl.cz)
Vesmírné jarní prázdniny
Tradiční příměstský jarní tábor se uskuteční ve
dnech 10.–13. února, kdy bude od 8–16 hod. za-
jištěn pestrý program. Letos se vypravíme na
pout´ po hvězdách a planetách. Možná potkáme
i obyvatele vesmíru. Dopoledne budeme mode-
lovat a vytvářet různé předměty potřebné k ži-

votu v kosmu. Odpoledne proběhne výcvik kos-
monautů v terénu. Cena za jeden den činí
150 Kč. V ceně je zahrnut oběd, odpolední sva-
čina, pitný režim po celý den, materiál k vyrá-
bění. Všechny výrobky si děti odnesou domů.
V pátek 14. února tradičně budou modeláři. Na
příměstský tábor je možno se přihlásit i po jed-
notlivých dnech.
Buttonkové náušnice
Dne 27. 1. od 16.30 hod. si můžete v DDM vytvořit
své vlastní, látkou potažené náušnice. Zvolte si
takové, které budou ladit s vaším oblečením. Na-
bízíme velký výběr vzorovaných látek nebo si
můžete přinést svou vlastní látku. Pomůžeme
vám doplnit váš styl. Cena od 30 Kč (podle počtu
a velikosti zvolených náušnic).
Výukové programy
V září jsme připravili širokou nabídku 12 výuko-
vých programů pro ZŠ. Již tradičně proběhl pro
4. a 6. ročníky pětihodinový program Dopoledne
v pravěku, který úzce navazuje na osnovy děje-
pisu a pomocí praktických ukázek doplňuje te-
oretické učivo.  
Předvánoční výukové programy jsou zaměřené
na rukodělné techniky, aby si děti odnesly
krásné dárky pro své blízké. 
Nejvíce tříd si vybralo keramiku, úspěch měly
i ostatní dílny - pergamano, iris folding, vosková
batika. Na II. ZŠ ve třídě paní učitelky Hýblové
proběhl poprvé program Slyšet jinak pod vede-
ním Renaty Pechancové. Děti prožily proměnu
hudební výchovy v obor, v němž kreativita má
stejně významnou roli jako reprodukce. Program
je vhodný pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ
a pro studenty středních škol. 
Celkem proběhlo 59 výukových programů, kte-
rých se zúčastnilo 1 179 dětí. Jsme moc rádi, že
jsme pomohli tolika dětem rozzářit pod stro-
mečkem oči jejich nejbližším. 
Více informací o akcích a přihlášky na www.lito-
mysl.cz/ddm.                               Hana Plíhalová

(plihalova@ddm.litomysl.cz)

Tradiční Zápis 
nanečisto na III. ZŠ
Stalo se již tradicí, že si na Základní škole T. G.
Masaryka Litomyšl mohou předškoláci ještě
před opravdovým zápisem vyzkoušet některé
dovednosti, které budou potřebovat ve škole.
Projdou si několik stanovišť a vyzkouší si, co už
zvládají a na čem je ještě třeba zapracovat. Ur-
čitě je čeká zajímavé odpoledne a také si jistě
něco odnesou s sebou. Zveme tedy rodiče před-
školáčků na příjemné setkání na modré škole
a to ve středu 15. 1. 2013 od 16 hod.

Pavel Jirsa, ředitel školy

Litomyšlská Univerzita třetího
věku – jaro 2014
Patnáctý ročník je jubilejní, proto jsme ho sesta-
vili jinak. Pozvali jsme přednášející, kteří se
našim posluchačům v uplynulých letech nejvíce
líbili, a myslíme si, že mají stále co říci. Každý
z nich si zvolil téma, které je mu blízké. Celý roč-
ník jsme nazvali „Ohlédnutí”. Tady je jeho jarní
část (přednášky se konají v Lidovém domě):
• Čt 20. 2. ve 14.30 - Měníme zaběhlé dějiny re-
gionu? Nové poznatky z archeologických vý-
zkumů RML / přednáší Mgr. Jana Němcová
• Čt 6. 3. ve 14.30 - Růžový palouček a historické
vědomí / přednáší PhDr. Milan Skřivánek
• Čt 20. 3. ve 14.30 - Četba - fitness pro náš
mozek / přednáší Jana Vejsadová
• Čt 3. 4. ve 14.30 - Ve stínu velkého muže - Josefa
Náprstková / přednáší PhDr. Milena Secká, CSc. 
• Čt 17. 4. ve 14.30  - Bude upřesněno / přednáší
prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.

Doprovodný program:
• St 23. 4. – zájezd
Školné činí 200 Kč za semestr. Jednotlivých
přednášek v rámci LU3V se mohou po úhradě
50 Kč a po ústní domluvě s organizátorkou LU3V
zúčastnit i ostatní zájemci z řad široké veřej-
nosti.
Přihlášky a placení školného: V čítárně Městské
knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pon-
dělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 a od
12.00 do 16.00 hod.
Změna programu vyhrazena
Bližší informace, odpovědi na dotazy: Ing. Iva
Pekníková, hlavní organizátor LU3V, Městská
knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50, e-mail:
peknikova@knihovna.litomysl.cz, tel. 461 612 068,
mob. 603 140 109.

Iva Pekníková

Ukrajinské umění 
v kavárně
Od 3. do 31. ledna jsou v kavárně Café kafíčko na
Braunerově náměstí vystaveny obrazy ukrajin-
ské výtvarnice Tanji Fastenko. Tato komorní vý-
stava nese název Litomyšlské veduty a pořádá
ji kavárna společně s občanským sdružením Ple-
nér Venkov. Výstava přímo navazuje na již ukon-
čenou výstavu obrazů Plenér Venkov 2013, která
proběhla v zámeckém pivovaru v první polovině
prosince.                             Kateřina Profousová

Večer poezie 
Jana Skácela
Srdečně zveme do zimní modlitebny Husova
sboru v Litomyšli na Toulovcově náměstí v úterý
14. ledna 2014 v 17.00 hod. všechny, kteří mají
rádi poezii Jana Skácela.  Jeho básně zazní
v přednesu hradeckých herců Dušana Hřebíčka
a Kateřiny Francové i za jejich originálního hu-
debního doprovodu. Jak oba herci říkají, je to je-
jich „srdeční záležitost”, a tak věřím, že v jejich
podání budou Skácelovy verše rezonovat i v po-
dobně naladěných srdcích zde v Litomyšli.

Za náboženskou obec CČSH
Štěpán Klásek, farář

Schůzka Kroužku 
Jihočechů
První schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2014 se
koná ve čtvrtek 23. 1. od 17.00 hod. v salónku re-
staurace U Slunce. Na programu je zpráva o čin-
nosti Kroužku Jihočechů v roce 2013 a zpráva
o hospodaření. Dále si společně zavzpomínáme
na dva výlety, které jsme podnikli v uplynulém
roce. Srdečně zveme i případné hosty.

Jana Kroulíková
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pozvánky 

Na přednášku 
do Nové Vsi
Ve čtvrtek 20. února od 18 do 20 hodin se v Nové
Vsi u Litomyšle v sále domu hasičů uskuteční
přednáška Zdenky Blechové z Plzně na téma
Nemoci přicházejí z emocí. Cena vstupenky
v předprodeji je 200 Kč, na místě za 250 Kč.
Předprodej lístků zajišťuje Renáta Glänznerová,
tel. 604 672 854. Kapacita sálu je omezená.                            

-red-

Franta Černý a Povijan -
Sto cukrů po dvaceti letech
V květnu 1994 se sešla legendární folkrocková
skupina Povijan, aby natočila album Sto cukrů.
Pak její činnost zvolna ustala, protože zakladatel
a vedoucí, autor, zpěvák a kytarista František
Černý se dále naplno věnoval vznikajícímu Če-
chomoru. Naštěstí ale zůstaly uchovány písničky
a zachycen zvuk kapely, suverénně kralující
Portě na konci osmdesátých let. S rostoucí slá-
vou Františka Černého se zvýšil zájem i o jeho
dřívější tvorbu a CD Sto cukrů se stalo sběratel-
skou vzácností. Nyní se přesně po dvaceti letech
schází Povijan v původním složení, aby v mimo-
řádném koncertu připomněl písničky, které ne-
ztratily nic ze své muzikantské nápaditosti.
Vedle Černého byla protagonistkou souboru li-

tomyšlská zpěvačka Eva Piknová, není tedy ná-
hodou, že se koncert uskuteční právě v Lito-
myšli. Dalšími členy Povijanu byli saxofonista
Vráťa Dvořák, perkusista Radim Slezák, houslista
Karel Báča, baskytarista Jan Gregar, bubeník Zde-
něk Frýbort a kytarista Petr „Kopčem” Smékal.
Ten spolu s baskytaristou Pavlem Tichým dopro-
vodí Františka Černého v první části koncertu,
který Smetanův dům ve spolupráci s obecně pro-
spěšnou společností Smetanova Litomyšl a pří-
spěvkovou organizací Zámecké návrší pořádá
v nově rekonstruované zámecké jízdárně v pátek
17. ledna od 19 hodin. Předprodej vstupenek v in-
formačním centru od 6. ledna. Cena vstupenek
180 Kč. Růžena Hurychová

Týden modliteb za jednotu 
křesťanů v Litomyšli
Od pondělí 20. 1. do pátku 24. 1. se uskuteční
v Litomyšli Týden modliteb za jednotu křesťanů,
jehož základním motivem je letos otázka apoš-
tola Pavla z jeho 1. listu do Korintu: „Je snad Kris-
tus rozdělen?” Na tomto ekumenickém týdnu se
podílejí všechny křesťanské církve působící v Li-
tomyšli a dochází při něm ke střídání kazatelů.
Začátky všech shromáždění jsou v 18.00 hod.
Týden začíná v pondělí 20. ledna setkáním v Hu-
sově sboru Církve československé husitské na
Toulovcově náměstí, při kterém bude kázat Vác-
lav Hurt z Českobratrské církve evangelické.
V úterý 21. ledna pokračuje setkáním v Novém
kostele Církve bratrské, kde bude biblické svě-
dectví vykládat František Beneš z římskokato-
lické církve. Ve středu 22. ledna se setkání koná

v kapli sv. Markéty na proboštství a promluvu při
něm bude mít Štěpán Klásek z Církve českoslo-
venské husitské. Ve čtvrtek 23. ledna se sejdeme
ve sboru Českobratrské církve evangelické v To-
míčkově ulici a výkladem biblického slova nám
poslouží Čestmír Šťovíček z Církve adventistů
sedmého dne. Závěrečné setkání se uskuteční
v pátek 24. ledna opět v Novém kostele, kde naší
hostitelkou tentokrát bude Církev adventistů
sedmého dne a biblickou zvěstí nás osloví ně-
který z dalších zdejších římskokatolických du-
chovních. 
K účasti i k zakoušení jednoty víry, naděje
a lásky v pestrosti různých křesťanských tradic
vás srdečně zvou duchovní všech litomyšlských
farností a sborů.      Štěpán Klásek, farář CČSH

Festival deskových
her v Lidovém domě

Pro děti a rodiče bez rozdílu věku připravuje
Farní charita Litomyšl ve spolupráci s Klubem
stolních a deskových her Litomyšl a Nadějí Lito-
myšl Festival deskových her. Přijďte si zahrát o
pololetních prázdninách v pátek 31. ledna od
10.00 do 16.00 hod. do Lidového domu. 

Hana Šauerová, foto archiv FCH Litomyšl

Divadlo SemTamFór zahraje detektivní komedii
Past na osamělého muže v zámecké jízdárně 1.
února od 19.30 hod. Daniel Corban se v kocovině
dozvídá, že se jeho uprchlá manželka chce vrá-
tit. V šoku však zjišťuje, že na prahu místo ní stojí
cizí žena. Diváci po celou dobu představení ne-
vědí, která z postav na ně šije větší boudu. 
Detektivní komedie zaručí divákům zábavnou
podívanou plnou intrik, lží a zvratů s nevídaným
koncem! V průběhu představení se divák cítí
podvedený, protože je jeho pravda v každé ná-

sledující scéně vyvrácena. Z pera ředitele Měst-
ského divadla Zlín: „Detektivka jako víno. Vy-
zrálá, tajemná, s přívlastkem vtipu a po první
sklence si prostě musíte nalít znovu.”
Lístky lze zakoupit na místě za 150 Kč. Pořada-
telem je nezisková organizace Dobré divadlo,
která použije výtěžek z představení na vytvoření
programu pro děti v Hradci Králové a Litomyšli.
Past na osamělého muže trvá 120 minut. Při sle-
dování inscenace bude otevřený bar s občer-
stvením.                               Květuše Soukupová

Dolores a Alex uvádějí 
slečnu Stacey a travesti revue
Bývalí členové známé travesti skupiny se po
vzájemné dohodě rozhodli vydat na vlastní
dráhu a přivážejí zcela nový projekt v České re-
publice - travesti revue Techtle Mechtle!, která
dorazí 19. 2. od 19 hod. do Smetanova domu.
K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu
nová posila a hvězda pražského kabaretu slečna
Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás.
Ve dvouhodinovém zábavném pořadu se zcela
novou koncepcí a provázaností najdete velkou
řadu komických scének, které znáte z oblíbe-
ných zábavných pořadů 90. let, a zároveň se
jednotliví účinkující předvedou coby hvězdy
české i zahraniční hudební scény. Svůj první
pořad v této v nové sestavě nazvali zcela pří-
značně „Změna je život”. Dolores i Alex se jed-
nohlasně shodují na tom, že po 5 letech

účinkování ve stejné sestavě je to příjemná
změna, a věří, že svého nového kolegu vybrali
správnou rukou. Velký důraz kladli tentokrát i na
výběr jednotlivých písniček a především ohlasy
fanoušků, kteří si přáli více českých hitů! Těšit se
můžete na Petra Kotvalda, Celine Dione, Jiřího
Korna, Helenu Vondráčkovou, společně se podí-
váme i na známý pořad Volejte věštce, pravou
a nefalšovanou spartakiádu, známou scénku Ji-
řiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či
pohádkovou šíleně smutnou princeznu a Dádu
Patrasovou.
Více informací o pořadu na www.techtlemech-
tlerevue.cz nebo facebooku: Techtle mechtle
revue. Vstupné v předprodeji, který již byl v in-
formačním centru zahájen, je 250 Kč, na místě
stojí vstupenka 280 Kč.                  Lukáš Čepelák 

Klapne past na osamělého muže?
italské speciality: 
• těstoviny
• koření
• panenské olivové oleje i s bylinkami
• parmazán, pancetta a jiné
• vína
• čokolády
• 100% natural čaje, kafe a jiné
• originální čokolády-repliky
• keramika
• regionální speciality: paštiky a jiné
• dárkové poukazy, dárková balení

i na vaše přání

NOVĚ OTEVŘENO
la bottega italiana

Těšíme se na vás na Toulovcově náměstíčku
poradíme, posloužíme…

Pronajmu byt 2+kk
v Litomyšli o výměře 47 m2 ve zděném činžovním
domě situovaném v klidné okrajové části města.
K bytu náleží sklep, kůlna, společný dvorek s poseze-
ním a půdní prostory. Volejte prosím pouze mezi 17.
a 18. hodinou na tel. 724 232 747.

Pronajmu pozemek s chatou 
v k.ú. Litomyšl-Lány za velmi výhodných podmínek. 
Tel.: 605 752 533.
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SVITAVY
• 20. ledna od 19.00 / Fabrika
Divadlo MALÉhRY Brno: Biostory - komedie o hle-
dání… kdo hledá, najde!
• 22. ledna od 19.00 / Ottendorferův dům
Clarinet Factory + Alan Vitouš - koncert
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• do 12. ledna /  Centrum B. Martinů
Ve světě vánoční svíce - vánoční výstava, která vám
představí fenomén světla tak, jak provázel člověka ži-
votem před zavedením elektrického proudu.
• 6. ledna od 19.00 / Tylův dům
Iva Bittová - sólový koncert osobité houslistky a zpě-
vačky, jedné z nejvýraznějších osobností alternativní
hudební scény.
• 25. ledna – 6. dubna / Centrum B. Martinů
Slavné vily Pardubického kraje - výstava, cesta dě-
jinami architektury rodinného bydlení Pardubického
kraje.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 16. ledna od 19.00 / dvorana muzea
E. Holubová a B. Klepl aneb Z role do role - zábavný
pořad
• 31. ledna od 20.00 / dvorana muzea
Městský bál - k tanci a poslechu hraje skupina Kreyn,
host večera houslista T. Zápeca se svojí show.
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO
• 11.–12. ledna / regionální muzeum
Dílna krajinářské fotografie - v dílně si zájemci vy-
zkouší původní starou techniku focení na historických
fotoaparátech. 
• do 31. ledna / městská knihovna
Jarmila Černá - Obrazy - výstava, autorka se věnuje
tvorbě bytových doplňků a obrazů. Vše je originální
autorskou tvorbou.
• 25. ledna od 20.00 / Klubová scéna
Blue Effect - koncert legendární skupiny v čele s fe-
nomenálním kytaristou R. Hladíkem.

Českomoravské
pomezí zve

TITUL „STŘEDNÍ ŠKOLA ROKU
2013/2014” PRO TRADING CENTRE
SSOŠ Trading Centre si během své existence
vybudovala významné postavení mezi střed-
ními školami nejen v Litomyšli, ale v celém
Pardubickém kraji. Svědčí o tom stupeň ví-
tězů v soutěži „Střední škola roku”. Na první
příčku nás vyneslo hodnocení současných
studentů i absolventů, což nás těší.
Na spokojenosti současných studentů se
jistě kladně odráží začlenění školy do mezi-
národních projektů, v nichž aktivně aplikují
znalosti cizích jazyků, zúročí poznatky z ob-
lasti práva a využijí notebooky, které dostá-
vají jako učební pomůcku v prvním ročníku. 
Atraktivní novinkou v rámci projektu LE-
ONARDO je možnost absolvovat odbornou
praxi v Anglii v londýnských firmách. Stu-
denty čekají činnosti v oblasti administrativy,
informačních a komunikačních technologií,
prodeje a marketingu. Po úspěšném absol-
vování této odborné praxe získají studenti
Europass Mobility. Zahraniční stáž jim bude
uznána v rámci povinné odborné praxe
a může být v budoucnu velkou výhodou při
hledání pozice na pracovním trhu.
Se zaujetím se naši druháci vrhli do spolu-
práce s francouzskými studenty. Jedná se
o eTwinning - mezinárodní projekt Czech-
French Couple. Jak název napovídá, jde
o dvojici – ona & on. V prostředí internetu
vzniká profil Češky, která se seznámí (a teď

už i randí) s Francouzem. Čilá komunikace
o budoucnosti páru probíhá v angličtině.
A protože se plánuje i sňatek a narození dětí,
bude třeba řešit i právní stránku. Ano, po-
znatky z hodin práva přijdou vhod!
A do třetice…
Od září 2013 se naše škola zúčastňuje pro-
jektu  iTEC Škola budoucnosti, který je reali-
zován při výuce práva. Orientuje se na lidská
práva a extremistické ideologie. Výstupem
budou výukové webové stránky a prezentace
před spolužáky.
Naše další plány?
COMENIUS je aktivita, do níž se naše škola
zapojí v příštím roce. Koordinátorem tohoto
projektu je turecká škola poblíž  Ankary. Jaké
bude zaměření projektu? Skloubit tradiční
umění a moderní technologie. Studenti před-
staví  typické druhy umění rodné země, a to
nejprve v prostředí internetu, posléze i při
osobních setkáních. Máme se nač těšit�
Jak je patrné, SSOŠ Trading Centre předsta-
vuje moderní typ školy, která pružně reaguje
na nové trendy ve vzdělávání. 
Přijďte a přesvědčte se osobně. Zveme Vás
na Den otevřených dveří, který se uskuteční
ve středu 8. 1. 2014 od 9:00 do 17.00 hodin.

Ing. Ivana Zemanová, 
ředitelka školy a pedagogický sbor školy

PLACENÁ INZERCE

Farní charita Litomyšl pořádá

POKRAČOVACÍ 
TANEČNÍ KURZ

od 17. ledna 2014 ve 20 hod 
v Lidovém domě v Litomyšli

vhodný pro dospělé i pro mládež
učitel tance Ing. Jan Lexman

731 460 663 email: lidovydum@lit.cz
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HRADEC KRÁLOVÉ
• 19. ledna - Kongresové centrum Aldis 
DFA: Dance Floor Attack – battle - nejlepší česko-
slovenskou street dance crew. Jedná se o nejpresti-
žnější událost svého druhu v ČR za účasti kompletní
české i slovenské taneční špičky. 

CHEB
• do 13. dubna - Muzeum Cheb
Kabinet kuriosit aneb Rarity ze sbírek Muzea
Cheb - výstava

JINDŘICHŮV HRADEC
• 21. ledna od 19.00 - KD Střelnice
Vztahy na úrovni - divadelní komedie ze zákulisí vy-
soké politiky v KD Střelnice, režie Antonín Procházka,
hrají: Lukáš Vaculík, Monika Absolonová, Kateřina
Hrachovcová, Martin Zounar, Mahulena Bočanová
a další.

KUTNÁ HORA
• do 31. března - Galerie Středočeského kraje 
David Hanvald – Obrazy - výstava. Významný ma-
lířský talent promlouvající prostřednictvím tradičního
média – abstraktní malby.

POLIČKA
• do 12. ledna - Centrum Bohuslava Martinů
Ve světle vánoční svíce - vánoční výstava rozsvěcuje
rozmanité historické lucerny, louče, svíčky, svícny
i lampy z městského, venkovského i církevního pro-
středí.

TELČ
• 2014 od 16.30 - Náměstí Zachariáše z Hradce
Společný novoroční přípitek občanů s představi-
teli města - oslavte s námi příchod nového roku 2014
s poslechem koled v podání Dechového kvintetu Ja-
roslava Čajky a novoročním ohňostrojem.

TŘEBOŇ
• 24. ledna od 19.00 - Divadlo J. K. Tyla
Zimní Třeboňská nocturna – Tónobraní - Jiří Děde-
ček, prof. Jiří Hlaváč a hosté   

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz.

Inspirace
z České inspirace 

Budova druhé základní školy 
je již dvacetiletou slečnou
Není to tak dávno, co budova Zámecké základní
školy slavila 140 let. V závěru listopadu nezů-
stala pozadu ani její mladší sestra, budova 2. zá-
kladní školy U Školek. Té je sice podstatně méně,
ale co do programu oslav se nenechala zahan-
bit. Vždyť 20 let je jí jen jednou. 

Začalo to almanachem
Základní škola se na narozeniny chystala
dlouho. Už během loňského školního roku zde
začali vyrábět almanach, který mapujeme celou
historii. Natočili také pětačtyřicetiminutový film,
v němž nechybí informace o budově, ale ani roz-
hovory s bývalými učiteli či absolventy. Vše však
vyvrcholilo v pátek 29. a v sobotu 30. listopadu.
„V pátek jsme měli dvakrát školní akademie, vy-
stoupení všech tříd a divadla Šmrnc. V sobotu
jsme otevřeli školu. Pro návštěvníky byla připra-
vená výstava fotografií ze života školy, přístupné
kroniky a po celý den běžel kulturní program,
například dětská kapela One Life, divadlo Šmrnc
a jejich premiéra My se vlka nebojíme. Odpo-
ledne se pak uskutečnila beseda s absolventy,
herci Tomášem Lněničkou, Radkem Vávrou
a k nim se přidala výrazná osobnost Vitamínu
S Karel Ondruška, který se ale už herectvím
neživí,” popsala program ředitelka školy Miro-
slava Jirečková. 

Pomáhal, kdo mohl
Škola do oslav zapojila i absolventy a bývalé pe-
dagogy. „V archivu toho, bohužel, tolik není. Jsou
tam snímky ze začátku školy a pak byla velká
prodleva, proto jsme oslovili bývalé žáky, učitele.
Všichni hledali doma fotografie. I když jsme ne-
sehnali ze všech ročníků, tak snímků nebylo
málo. Byly k vidění ve všech třech patrech školy.
Kdo měl zájem, strávil tady spoustu času,” sdě-
lila Miroslava Jirečková. Součástí panelů byla
také vysvědčení. Marně byste však mezi nimi
hledali vysvědčení žáků školy. I učitelé přece byli
kdysi žáky. „Každý učitel, který doma nějaké vy-
svědčení našel, tak k němu donesl i fotku z dět-
ství, takže rodiče i děti mohli trochu hádat. Paní
učitelky se totiž dnes už jmenují jinak. Někdy je
úsměvné, že má paní učitelka z něčeho dvojku,
protože děti mají představu, že učitel musí vše
znát a umět,” vysvětlila s úsměvem ředitelka.
Bývalí žáci, jako třeba Dominik Kalivoda, zakla-
datel školní televize, navíc stojí za natáčením
filmu o škole a podíleli se i na hudebním či diva-
delním vystoupení. 
Když jsou v pohodě učitelé, jsou v pohodě i děti
Kromě fotografií či kronik se k minulosti váží
i vzpomínky paní učitelky Venduly Hýblové, která
na prvním stupni učí přes 30 let. Pamatuje tak
i dobu, kde škola ještě neměla vlastní budovu.
„Vzpomínám na tuto školu moc ráda, hlavně na
přijetí. Byli tu nesmírně vstřícní kantoři, kteří mě
hezky přijali, každý mně vždycky pomohl a nikdo
si nehrál na chytřejšího. A tak jsem se potom
snažila i já přistupovat k těm mladším, když přišli
do školy. Vždycky tady byl bezvadný kolektiv
a to se odráželo i na práci s dětmi. Když jsou

v pohodě učitelé, tak jsou v pohodě i děti a na-
konec taky rodiče,” rozpovídala se Vendula Hý-
blová a pokračovala: „Ráda vzpomínám na
kolegy, hlavně na paní učitelku Rektoříkovou,
která mě moc hezky přijala. Byla mojí kolegyní
v první třídě. I děti byly senzační. Když si vzpo-
menu, že jsem měla ve třídě i 39 dětí, cvičili jsme
spartakiádu a měla jsem tam třeba až dvě tře-
tiny kluků… To bylo hezké. Vždycky jsem měla
pocit, že jsem měla štěstí na šikovné a správné
děti. Měla jsem ráda takové ty rošťáky.” V sou-
časné době paní učitelku těší, že se k ní bývalí
žáci hlásí a zvou na srazy. Podle jejich slov je to
krásný bonus v práci učitele. 

Postavte nám novou školu, ať jsme zase
všichni spolu
Dvacet let ovšem slavila pouze budova. Škola
samotná vznikla už v roce 1960. Ze začátku to
ale neměla lehké. Chyběla jí vlastní budova. Děti
se učily v různých prostorách v Litomyšli, třeba
v Tunelu, směnovalo se v pronajatých učebnách
na 1. ZŠ. Učilo se tehdy i na odpolední směny,
což bylo náročné jak pro učitele, vedení školy,
tak také pro děti. „Běhali jsme z jedné budovy
do druhé. Učitel tělocviku dobíhal do sokolovny,
na stadion, na oběd… Učili jsme v Tunelu na
zdravotní škole. A zvládnout doběhnout o pře-
stávce někam jinam bývalo náramně složité. Já
učím na prvním stupni, takže pro mě to bylo jed-
nodušší. Měla jsem totiž kmenovou třídu třeba
v Tunelu, byly tam tři třídy a družina. Bylo to po-
hodové, rodinné. Chodili jsme se proběhnout
s dětmi ven, na svačinu… Bylo to takové jako na
vesnici. I to se možná odrazilo v těch dětech, že
byly takové klidnější než nyní,” zavzpomínala
paní učitelka Hýblová. „Stávalo se, že souro-
zenci, kteří byli oba žáky naší školy, chodili do
různých budov a ani se nepotkávali. Proto v roce
1989 po sametové revoluci, to byl impulz pro
naše žáky i učitele. Uspořádali demonstraci na
náměstí. Nesli hesla: Postavte nám novou školu,
ať jsme zase všichni spolu. Z papírových krabic
tehdy na náměstí postavili školu a to byl sku-
tečně popud pro zastupitele města. První záři-
jový den roku 1993 byla otevřena budova a o rok
později tělocvična a jídelna,” popsala historii Mi-
roslava Jirečková.

Florbal, divadlo nebo televize. To je dnešní 2.
základní škola
„V současné době se snažíme nabízet pestrou
škálu. Nejen vyučovat, jak nejlépe umíme, ale
i mimoškolní aktivity rozvíjet ve všech směrech,
aby si každý vybral to, co jemu vyhovuje. Každý
máme talent na něco a jsme nějak zaměřeni,”
míní ředitelka. Škola tedy láká na sportovní vyžití
v kroužku florbalu, cvičení při hudbě, vybíjené
a dalších. Ti, co se rádi předvádějí a mluví, si
mohou zahrát ve školním divadle Šmrnc. Na
škole vychází i časopis, natáčí školní televize,
která vznikla na základě impulzů dětí, nebo vy-
sílá rozhlas, v jehož pondělním moderování se
žáci střídají.                      Text a foto Jana Bisová

Hotel Zlatá Hvězda pořádá
tradiční setkání

v pátek 17. ledna 2014 
od 16 hodin

Srdečně zveme nejen všechny
současné i bývalé pracovníky
Jednoty, RaJe i Hotelu Zlatá

Hvězda, ale i příznivce a štamgasty
z Litomyšle a okolí.

STARÁ GARDA
ANEB

HOSTINŠTÍ SOBĚ
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Advent v III. MŠ Lidická
V MŠ Lidická přivítaly děti advent svátečně i ve-
sele. Sešly se 3. 12. navečer s rodiči před MŠ, kde
za zvuků vánočních písní a koled rozsvítily stro-
meček. Na pomoc přišly i žákyně ZUŠ s paní uči-
telkou Blajdovou, které přispěly lidovými koledami.
Následovala výstava dětských prací Peklíčko a Ne-
bíčko na školní zahradě, a pak už malí čertíci a an-
dílci s lampionky průvodem zavítali do Klášterních
zahrad, kde jsme všichni opět za zvuku housliček
a koled rozžali 1 svíci na adventním věnci. Zástupci
ZUŠ a MŠ krátkým programem ještě stačili potěšit
staroušky v domově důchodců. Bylo to krásné od-
poledne – podvečer „mikulášský”. Na toho se děti
moc těšily a připravovaly.
Ve čtvrtek dopoledne opravdu naši MŠ Mikuláš
se svými pomocníky navštívili. Hříšníkům pohro-
zili, ale odpustili a všechny děti po krátkých pro-
gramech na třídách obdarovali balíčky se
sladkostmi. Tím ale advent v naší školce nekon-
čil. Na předposlední a poslední týden před Ště-
drým dnem měly děti na všech 4 odděleních

připraveny besídky a vánoční posezení s rodiči.
Přejeme všem, ať se vše tak podaří jako nám
v tento čas, a šťastné a veselé.

Miluše Lopaurová, Stáňa Kusá, 
foto Jana Bisová

Byla jsi, Aninko, za-
psána do baletní
přípravky. Jaké jsi
měla první pocity?
„Ze začátku jsem
byla jako Alenka
v říši divů. Baletní
sál, po dvou stra-
nách tyče. Jedna
stěna byla zrcadlo,
aby se kontroloval
pohyb, je-li dosta-
tečně měkký, vý-
razný.”

A čas šel dál. Aňa dělá ještě vysokohorskou tu-
ristiku, plavání, hru na klavír, jazyky a výtvarnou
výchovu. Aninko, čemu vlastně vděčíš za životní
elán? „Já nevím. Snad je to dáno přírodou. Píle
a pracovitost mě vždy provedly tam, kam jsem
chtěla. A za to jsem vděčná té přírodě.” 
Aninka hodně dře, má velký talent a úspěchy
v soutěžích v klasickém tanci s mezinárodní
účastí. Získala dvakrát 1. místo v soutěži v kla-
sickém tanci s mezinárodní účastí – Ašský stře-
víček, 26. 5. 2012 a 18. 5. 2013 získala rovněž 1.
místo – Mezinárodní soutěž v klasickém tanci -
Ašský střevíček. Ve výčtu diplomů bych mohla
dále pokračovat. Pro Aninku je tanec jejím sou-
středěným úsilím. Svůj talent a taneční dráhu
chce rozvíjet na Státní umělecké konzervatoři
v Praze.          Věra Šafářová, foto archiv rodiny

Jak to všechno vůbec začalo? Paní Lenka Dem-
lová ze ZUŠ Pardubice brzy rozpoznala výji-
mečný talent houževnaté a cílevědomé dívenky
Anny Marie Mařákové z Litomyšle, která na sebe
upozornila svou pílí a nadáním. Zaujala svým
osobním půvabem a pohybovou pružností.
Aninka říká: „Měla jsem opravdu štěstí na nej-
lepší učitele, jaké jsem si mohla vůbec přát. Jako
všechny děti z tanečního oddělení, tak i já jsme
začínaly vystupovat na soutěžích i na veřejnosti
(vernisáže). Tomu všemu předcházela denní
pilná práce – cvičit a zase cvičit. Druhým před-
pokladem mého úspěchu byla vynikající paní
učitelka Lenka Demlová ze ZUŠ Pardubice. Ba-
letní přípravka v Pardubicích byl můj začátek.
Postupně jsem objevovala základy klasického
tance, hodiny a hodiny jsem zkoušela.”
Aninko, kdy ses začala o balet zajímat? „Už jako
tříletá holčička jsem byla s rodiči o Vánocích na
baletu Louskáček. Tancovalo tam hodně dětí,
s nimiž se teď setkávám na mezinárodních sou-
těžích. Pamatuji si, jak mě kdysi vzali rodiče na
odpolední představení – byl to baletní koncert.
Vzpomínám si na náladu na jevišti – reflektory,
dekorace, balerína se závojem, překrásná
hudba. Po příchodu domů jsem mluvila jen a jen
o baletu. Snila jsem o tom, jak bych to já zatan-
čila. Všechny ty dojmy z baletu vytvářely můj
umělecký svět. Chtěla jsem se stát tanečnicí,
chtěla jsem mít „piškoty”. Vše v mém dětství
směřovalo k jedinému cíli – k tanci a k hudbě.”

Jak začínala Anna Marie Mařáková Svařování
a požární ochrana
Svařování je jednou z nejužívanějších technolo-
gií ve výstavbě, výrobě i při údržbě a opravách
strojů a zařízení. Z požárního hlediska se jedná
o práci za použití otevřeného ohně nebo o práci
s materiály zahřátými na tavící teplotu.
Z toho pak při nedodržení platných předpisů
a při nedbalosti pracovníků vzniká značný počet
požárů s velkými finančními škodami. Jen v roce
2012 vzniklo na území České republiky od svá-
ření, řezání, rozmrazování a zanedbání bezpeč-
nostních předpisů 587 požárů se škodou téměř
157 milionů korun, ale co je horší, při těchto po-
žárech došlo k usmrcení 8 osob a 173 osob bylo
zraněno.
Nejčastěji vznikají požáry od sváření v budovách
a objektech ve výstavbě, v garážích a dílnách
pro údržbu dopravních prostředků a ve výrob-
ních budovách. Především v objektech ve vý-
stavbě dochází k častému rozšíření požárů
z toho důvodu, že zde nejsou žádná stavební
omezení, která by tomuto rozšíření bránila.
Při sváření plamenem a řezání kyslíkem předsta-
vuje značné požární nebezpečí to, že dochází ke
vznícení hořlavých látek nacházejících se v bez-
prostřední blízkosti plamene, případně ke vzní-
cení od rozpálených materiálů. Nejčastější
příčinou požárů při sváření elektrickým oblou-
kem je propadávání žhavých okují do prostorů
pod místem sváření mezi snadno vznětlivé látky.
Posuzujeme-li příčiny vzniku požáru od sváření,
zjišťujeme, že v mnoha případech dochází k po-
rušování předpisů ať již vědomě, nebo z nedba-
losti. Setkáváme se však i s vyloženou
neopatrností a lajdáctvím. Příčiny technického
rázu v oblasti sváření se objevují již v mnohem
menší míře.
K tomu, abychom případy vzniku požárů od svá-
ření omezili, je nutné řádně dodržovat protipo-
žární opatření předepsaná platnými právními
předpisy. Především je třeba odstraňovat hoř-
lavé látky z okruhu ohroženého svářečskými
pracemi, případně ty, které nelze odstranit, je
třeba přikrýt nehořlavým, tepelně izolujícím ma-
teriálem nebo je dostatečně navlhčit vodou.
Velmi důležitým opatřením je utěsnění otvorů
spojujících prostory, kde se svařuje, s prostory
umístěnými vedle nebo pod místem sváření.
Dobrý technický stav a řádné provádění údržby
svářecích zařízení patří mezi základní pravidla
bezpečné práce.                                 Karel Zeman
(Otištěno v rámci plnění plánu preventivně vý-
chovné činnosti města)

Pro děti to nejlepší
Nenajde se asi nikdo, kdy by s tím nesouhlasil.
A tak rodičům budoucích prvňáčků nastává další
starost. Kterou školu vybrat, kam to naše dítě
zapsat, aby to bylo „to nejlepší”?
V Litomyšli to je, myslím, zvlášť těžké. Nenajdete
tady špatnou základní školu. A protože na jedné
z nich, III. ZŠ – tzv. Modré, končí můj vnuk svoji
školní docházku, mohu konstatovat: „Vybrali
jsme dobře, děkujeme.”                Věra Víchová

Štěstí a zdraví
přeje Vlastimil
Chtěla bych touto cestou poděkovat našim pos-
luchačům, příznivcům a sponzorům za jejich
podporu v roce 2013 a do nového roku popřát
nejen štěstí a zdraví, ale i vnitřní klid a pohodu.
A pokud k tomu přispějeme tím, že si nás při-
jdete poslechnout nebo se přidáte do našeho
sboru, bude to i naše splněné přání.

Za pěvecký sbor Vlastimil Hana Černá
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Krátce
 Nedávno se do kin dostal druhý díl snímku

Hobit režiséra Petera Jacksona. Jako dublérka
elfky Tauriel v něm na koni jezdí Petra Novotná,
kaskadérka a cvičitelka koní z Pazuchy u Lito-
myšle. Ovšem to není její jediné působení
u filmu. Za sebou má velmi pestrý seznam.
V koňském sedle zaskakovala třeba za Evu Gre-
enovou v Království nebeském či Nicole Kidma-
novou v Návratu do Cold Mountain. Její první film
byla česko-italská pohádka Princezna Fantag-
hiro z roku 1991. O pár let později přišel britský
dobrodružný seriál Červený bedrník. V roce 2001
točila Aféru s náhrdelníkem, kde fungovala jako
koordinátorka koní a hlavní hereckou hvězdu
Hillary Swank tehdy učila jezdit na koni. V témže
roce se na obrazovkách objevila i pohádka Krá-
lovský slib, kde dublovala Lucii Vondráčkovou.
Ve filmu Poslední legie dublovala na koni he-
rečku Aishwarya Rai. Na koni se objevila i ve
snímku Král Artuš. Za svůj dosud nejlepší film
považuje snímek Válečný kůň Stevena Spiel-
berga, který měl premiéru v roce 2011. V příštím
roce bude mít na BBC premiéru televizní seriál
Tři mušketýři, kde pracovala jako horse master. 

 H.R.G. Litomyšl nainstalovala jako první ti-
skárna v České republice japonský tiskový stroj
Komori s novou technologií H-UV. Předností H-
UV je výrazně vyšší kvalita tisku, který lze díky
okamžitému schnutí ihned dále zpracovat. Ab-
solutní schnutí umožňuje tisk na nesavé mate-
riály jako jsou folie, plastové samolepky, etikety,
atd. Narozdíl od konkurence je tisk ostrý i na ne-
natíraných papírech. V Japonsku byly dosud na-
instalovány téměř dvě stovky tiskových strojů
Komori s H-UV, v Evropě skoro padesát.    -red-

Změna režimu 
parkoviště na 
ulici T.G. Masaryka
Na parkovišti pod základními školami na ulici
T. G. Masaryka budou nově vydávána Městskou
policií Litomyšl povolení k parkování nákladních
vozidel pouze v pracovních dnech v době od
18.00 do 6.00 hod. a od soboty 13.00 do pondělí
6.00 hod. Plocha by tedy od ledna měla sloužit
v „pracovní době" přednostně pro osobní auto-
mobily a případně autobusy. 
Na jaře roku 2014 dojde k vyznačení 75 stání pro
osobní automobily a cca 4 stání pro autobusy
vodorovným dopravním značením. 
Doporučujeme tedy subjektům z centra města
a oblasti přilehlé k ulici T. G. Masaryka využívat
k dlouhodobému odstavení vozidla toto parko-
viště, které je v přijatelné docházkové vzdále-
nosti k uvedeným lokalitám.
Zároveň připomínáme, že na oficiálních webo-
vých stránkách města je pod názvem Parkovací
plochy v Litomyšli především pro „cizí" řidiče
zveřejněn přehled všech parkovacích ploch se
zohledněním nového systému parkování od 1. 1.
2014.        Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního

a silničního hospodářství

Výsledky soutěže 
o nejchutnější med

Na IV. dnu medu, který pořádala poslední neděli
před adventem Farní charita Litomyšl ve spolu-
práci s místní ZO ČSV, návštěvníci ochutnávali
různé druhy medu a vybírali ten nejchutnější.
Včelaři do 3 soutěžních kategorií dodali 18
vzorků. A zde jsou výsledky hlasování.
Med květový pastovaný: 1. Josef Karlík (Osík, 25
bodů), 2. Ivan Píč (Litomyšl, 14 bodů), 3. Jan Vo-
střel (Litomyšl, 9 bodů); med květový: 1. Ludmila
Částková (Osík, 20 bodů), 2. Jan Vostřel (Lito-

myšl, 12 bodů), 3. ZD Dolní Újezd (10 bodů); med
smíšený a medovicový: 1. Ivan Píč (Litomyšl, 32
bodů - absolutní vítěz), 2. ZD Dolní Újezd (24
bodů), 3. Jan Vopálka (Litomyšl, 18 bodů).
Na Den medu se do Lidového domu se sjelo
množství výrobců medu a produktů z něho, zá-
stupci chráněných dílen a prodejci výrobků lido-
vých řemesel a rozložili své stánky vevnitř i před
budovou. V předsálí představoval část své bo-
haté činnosti místní DDM. Včelaři zajistili odbor-
nou úroveň akce, přičemž největší pozornost
poutal prosklený úl se včelami, filmy o včelaření,
záznam z oslav 100. výročí včelařského spolku
v roce 2006 apod. 
Děkujeme za vystoupení pěveckým sborům ze
ZUŠ Litomyšl a Dolní Újezd, Sboru paní a dívek,
sborečku ZŠ Zámecká a paní Haně Švehelkové
za moderování doprovodného programu, který
vždy přilákal velké množství diváků.
Můžeme říci, že IV. den medu se vydařil a už se
spolu s vámi těšíme na ten letošní. 

Hana Šauerová, FCH Litomyšl 
a Jindřich Petr, ZO ČSV, 

foto Jindřich Petr

PRONÁJEM VÝROBNÍHO, 
SKLADOVACÍHO PROSTORU

V KORNICÍCH U LITOMYŠLE,
celkem 510 m2, 220/380, přívod ZP.

Kancelář, šatna, rampa, montážní šachta.
Informace: tel. 774 303 035,

e-mail: vlaku@volny.cz

Pronajmeme 2 místnosti + sociální zařízení 
v přízemí RD v Litomyšli. Samostatný vchod, parkování
před domem. Vhodné jako sklad. Tel. 773 822 223.

Informace z Pardubického kraje 
Vyšší výnosy daní přinesou kraji 
170 milionů navíc
Podle předběžných propočtů sdílených daní
Pardubický kraj předpokládá, že daňové výnosy
za rok 2013 budou ve srovnání se schváleným
rozpočtem vyšší přibližně o 170 milionů korun. 
Kraj plánoval příjmy z rozpočtového určení daní
ve výši 2,5 miliardy korun. Podle předběžných
propočtů inkasa z jednotlivých daní se dá oče-
kávat, že ve skutečnosti dosáhnou částky kolem
2,67 miliardy korun. K této částce přibudou
i úspory provozních výdajů některých kapitol
rozpočtu Pardubického kraje. Jedná se například
o kapitolu kanceláře hejtmana, ředitele úřadu
a podobně. 
Pardubický kraj se podílí stanoveným procentem
na výnosu daně z příjmu fyzických osob ze zá-
vislé činnosti, ze samostatně výdělečné činnosti,
kapitálových výnosů, daně z příjmu právnických
osob a zejména daně z přidané hodnoty, která
se na celkových sdílených daních podílí více jak
padesáti procenty. 

Rozpočet je proinvestiční
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo roz-
počet Pardubického kraje na rok 2014 s celko-
vými příjmy ve výši 3,8 miliard korun a celkovými
výdaji ve výši 4,8 miliard korun. Zastupitelé zá-
roveň schválili úvěrovou smlouvu úvěr s Evrop-
skou investiční bankou na předfinancování
a pokrytí vlastního podílu Pardubického kraje
u projektů spolufinancovaných z Evropské unie
ve výši maximálně 1,2 miliardy korun. „Nejsem
zastáncem úvěrů, ale u některých projektů v do-
pravě nebo ve zdravotnictví můžeme dosáhnout
až stoprocentního pokrytí nákladů. Je to mimo-
řádná příležitost, kterou je potřeba využít, pro-
jekty máme připraveny,“ uvedl hejtman
Netolický s tím, že vložené prostředky se po do-
končení akcí vrátí buď celé, nebo z podstatné
části.
Dalšími prioritami rozpočtu na příští rok jsou ev-
ropské projekty,zajištění finanční stability ve
zdravotnictví a pokračování v reorganizaci zdra-
votnických zařízení a také zabezpečení dopravní
obslužnosti v kraji. Stejně jako v minulých letech
se v rozpočtu Pardubického kraje na rok 2014
počítá s poskytováním příspěvků formou grantů.
Objem vyčleněných prostředků je srovnatelný
s rokem 2013 a činí 41,6 milionu korun.

Dokument Tvář kraje se rozrostl 
o čtyři významné akce v kraji
V dokumentu Tvář kraje jsou zapsány nejen
symboly kraje a významní rodáci, ale také tra-
diční akce, které ho propagují a utvářejí jeho
identitu, a které kraj každoročně finančně pod-
poruje. Při další aktualizaci odhlasovali zastupi-
telé rozšíření seznamu těchto akcí o Hudební
festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč,
Běžecký seriál ISCAREX, Mistrovství České repu-
bliky mužů a žen v tenise a také Pardubický vi-
nařský půlmaratón.

Oceněny budou tři osobnosti 
a jedna zachránkyně
Poprvé ve své historii bude Pardubický kraj udě-
lovat svá ocenění. Ceny Za zásluhy o Pardubický
kraj obdrží folkloristé Yvona a Petr Rybovi, ar-
chitekt Miroslav Řepa a odbornice na Ex libris
Marie Sedmíková. Cenu Michala Rabase za zá-
chranu získá studentka žambereckého gymná-
zia Veronika Kolafová. 
Manželé Rybovi jsou zakladateli dětského folk-
lorního souboru Jitřenka a založili i mezinárodní
festival Čermenské folklorní slavnosti. Architekt
Miroslav Řepa je významnou postavou soudobé
české architektury a Marie Sedmíková zasvětila
44 let svého života práci v oblasti Ex libris a pro-
střednictvím tohoto uměleckého oboru propa-
govala jméno Pardubického kraje nejen za
hranicemi kraje, ale i českého státu.
Cena Michala Rabase Za záchranu je primárně
určena neprofesionálům, kteří nezištně pomohli
v náhodné situaci při záchraně zdraví či života
svým spoluobčanům. Veronika Kolafová z Vy-
hnálova u Doudleb nad Orlicí pomohla neznámé
paní, která zkolabovala na ulici. Jako jediná po-
skytla postižené ženě první pomoc. O jejím ano-
nymním činu informoval školu až manžel
postižené, který pátral po její identitě a chtěl jí
poděkovat. 
Do slavnostního předávání budou zahrnuty další
dvě nominace, a to pan Václav Doubal, který za-
chránil své sousedy z hořícího domu, a pánové
Lukáš Vohradník, Jiří Němec a Petr U., kteří jako
náhodní kolemjdoucí zachránili matku s dvoule-
tou dcerou z hořícího auta po dopravní nehodě.
Rád bych i těmto statečným lidem osobně po-
děkoval,“ dodal hejtman. Slavnostní galavečer
s udělováním cen se uskuteční v závěru února.
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www.umedveda.cz

Večer od cca 19 hodin k poslechu, večeři a dobrému pití hraje 
v RESTAURACI: Country skupina budislavských chalupářů
v CAFÉ: Míra Hájek se svou skupinou
Rezervace do RESTAURACE na tel: 461 616 726
Rezervace do CAFÉ na tel: 724 255 905

ROZVOZ OBĚDŮ

PIVNICE – BAR

10.VÝROČÍ OTEVŘENÍ 
RESTAURACE U MEDVĚDA

24.1.
PÁTEK

Každý den Po-Pá výběr ze 3 polévek a 7 hlavních chodů
Poctivé porce domácích jídel bez chemie
Žádné polotovary, vývary pouze z masa a kostí
Více informací na tel: 724 228797

Každý den od 15.00 v Café U Medvěda
Pilsner Urquell 35,- • Nepasterizovaný Gambrinus 24,- • Černý Kozel – Řezané
Na led čepovaný CIDER KINGSWOOD 35,-
(Novinka – Svařený Cider a Vánoční PUNČ)

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA POLEDNÍHO MENU VČETNĚ VÍKENDŮ!
Každý den výběr ze 3 polévek a 12 hlavních chodů Po – Pá)
V sobotu a neděli výběr ze 3 polévek a min. 4 hlavních chodů – možno i s sebou

SNÍDANĚ s kávou za 10,- – možno i s sebou
Po- Pá 7.00 – 10.30 v Café U Medvěda

Možnost pořádání firemních akcí, svateb, pohřbů, rodiných oslav
- až 60 osob (info na tel: 724 228797)

z dopisů čtenářů

Vážená Lilie, nechci být zlá, ale zeptat se musím.
Ctěné Litomyšlačky a ctění Litomyšlané, nemys-
líte, že polemiky k litomyšlskému špitálu bylo
více než dost?!
Ke straně 8 k tématu „Laktace.” Dovolím si nabíd-
nout maminkám prvorodičkám šestinedělkám
i možnost vyhledání pomoci u své nebo kterékoliv
jiné zdravotní sestřičky – porodní asistentky; kde
jste doposud navštěvovaly poradnu pro těhotné.
Jsem si úplně jistá, žádné z Vás, milé dámy, ne-
bude odmítnuta odborná rada či pomoc.
Ke straně 9 na téma „Čtenářská.” Dovolím si
souhlasit, aby jezdila sanita obsazena pouze
zdravotníky. Bude-li člověk potřebovat opravdu
odbornou pomoc, lékař v klidu očekává dojezd
RZP, kde bude třeba, s ohledem na sdělené po-
tíže transportovaného. Nevím, proč by naši lé-
kaři měli být zbytečně vystaveni stresu. Nelze
pominout ani možnost útoku ze strany osob pod
vlivem alkoholu či psychotropních látek.
K tématu pana ředitele. Dovoluji si Vám, pane
MUDr. Vylíčile, poradit. Přečtěte a nechte zve-

řejnit, ale osobně se nezabývejte anonymy. Jsem
přesvědčena, že máte opravdu dost starostí
s funkčním chodem nemocnice. Navíc, musíte se
starat o klientky, které Vaši odbornou pomoc vy-
hledávají, nejen v Litomyšli. Jsem si jistá; nad
naší nemocnicí bdí Pardubický kraj. Dnes za-
vřené oddělení se může za rok otvírat. Nač pro-
padat panice? Vždyť se potřebujeme navzájem
i v roce 2014.
Na téma pana tiskového mluvčího špitálu Lito-
myšl. Je od Vás hezká novinka, pane Nemšovský,
zvát nás na pobyt do nemocnice s internetem
zdarma. Uznejte sám. Co je nám Vaše štědrost
platná? Do nemocnice na vyšetření mě v pro-
sinci r. 2003 praktická lékařka pošle, až jsem
prakticky k nevyléčení. Všechny choroby mám
plně rozvinuty. LPK všech SSZ ČR mě zlynčují
jako Krista. Údajně si za vrozené nemoci můžu
sama, protože jsem se celý život neléčila, byť
jsem chodila každé dva roky na povinné preven-
tivní prohlídky. K dovršení všeho neumím zachá-
zet s mobilním telefonem, natož pracovat na
počítači. Doufám tedy, že nám Pardubický kraj
ponechá obě plně funkční patologie a pohřební
službu.                                           Jitka Faltysová

Nebylo polemiky
k litomyšlskému špitálu dost? 

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

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

Janov – prodej pozemkové parcely o výměře 1188 m2

v klidné části obce s výhledem na rybník, inženýrské
sítě na hranici pozemku. Č. 955. Cena: 100,- Kč/m2

Strakov – prodej staršího RD 3+1 v původním stavu,
s garáží, zahradou o výměře 1953 m2 a vlastní stud-
nou, v klidné části obce. Vhodné k trvalému bydlení
i rekreaci. Č. 954. Cena: 700 000,- Kč
Dolní Újezd – prodej novostavby přízemního RD 3+1
ve vyhledávané klidné lokalitě, nízké náklady na byd-
lení, kolaudace 2010. 
Č.932. SLEVA!. Cena: 2 895 000,- Kč
Česká Třebová – prodej zavedené restaurace a vi-
nárny se společenským sálem, letní terasou s dětským
koutkem vč. vybavení, na frekventovaném místě, re-
konstrukce 2010. 
Č.957. Cena: 7 900 000,- Kč
Skuteč – prodej menšího rod. domu v centru města,
napojeno na elektro, plyn, veřejný vodovod, střecha
po rekonstrukci, za domem zahrada s ovocnými stromy.
Č.949. Cena: 390 000,- Kč
Litomyšl – prodej pěkného panel. bytu 2+1 (66 m2) po
rekonstrukci v klidné lokalitě. Zděné byt.jádro, plast.
okna, nová kuch. linka, dům revitalizovaný, nový
výtah. Č.935. Cena: 1 290 000,- Kč
Zderaz – prodej rekreační chalupy 2+kk v dobrém
stavu s 2 vnitřními dvory, udržovanou zahradou
s ovocnými stromy. Možno i k trvalému bydlení.
Č.929. Cena: 880 000,- Kč
Dolní Libchavy – prodej zrekonstruovaného rod.
domu 6+1 s garáží a zahradou cca 2 km od Ústí nad
Orlicí. Nadstandart. kuch. linka, plyn. kotel i krb. kamna. 
Č.895. Výrazná sleva!. Cena: 3 050 000,- Kč
Strakov – prodej  staršího domku 4+1 na klidném
místě blízko centra obce, částečně podsklepený. ÚT
na tuhá paliva, napojen na vodu a elektro. 
Č.889. SLEVA!. Cena: 930 000,- Kč
Litomyšl – prodej rod.domu 4+1 ve výstavbě v lokalitě
Záhraď. Dům je nízkoenergetický, zděný, dvou-
podlažní, hrubá stavba dokončena. Výměra parcely
802 m2. Cena uvedena za dokončený RD vč.pozemku,
dokončení 06/2014.
Č.867. Cena: 3 600 000,- Kč
Lubná u Poličky – prodej citlivě zrekonstruovaného
venkovského sídla s obytnou plochou 300 m2 (8 míst-
ností) a s pozemky o velikosti 3913 m2 v malebné
klidné obci v blízkosti Litomyšle a Poličky.
Č.841. Výrazná sleva!. Cena: 4 950 000,- Kč
Polička – prodej staršího řadového domu se zahra-
dou v centru města. Dům je v původním stavu na vý-
hodném místě vhodný k bydlení s podnikáním. 
Č.792. SLEVA! Cena 775 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 3+1 (66 m2 ) po rekonstrukci ve
4.NP v revitalizovaném domě s výtahem. Zasklená
lodžie, bytové jádro zděné, nová plastová okna. 
Č.931. Cena: info v RK

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce 
a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, 
spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů.

Těšíme se na děti, které k nám chodí do 42 zá-
jmových kroužků, a na všechny, kteří si užívají
našich akcí. I vy prožijte svůj volný čas s námi. 
Všem, kteří s námi spolupracují, našim externis-
tům, dobrovolníkům, dětem a přátelům děku-
jeme a přejeme krásný a úspěšný rok 2014.                          

za tým pedagogů DDM Josef Štefl

PF domu dětí 
a mládeže
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Omluva
Omlouváme se za chybně uvedené jméno He-
leny Šmejkalové, která je oprávněna k jednání za
společenství vlastníků bytových jednotek pro
dům čp. 1106-1110 na Mařákově ulici. Správně
mělo být zveřejněno: Výbor Společenství vlast-
níků jednotek pro dům čp. 1106–1110 v ulici Ma-
řákova v Litomyšli oznamuje všem dodavatelům
zboží a služeb, že oprávnění k jednání za Spole-
čenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1106–1110
v ulici Mařákova v Litomyšli mají pouze předsed-
kyně SVJ Helena Šmejkalová a místopředseda
SVJ Jiří Langer.                                                -red-

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

•akreditované školicí
centrum řidičů

•autobusová doprava – 
školní výlety, zájezdy

•pronájem školicích prostor

www.autoskolalitomysl.cz

V roce 2014 tisíce kilometrů bez nehod přeje Vítězslav Fila.
I letos pro Vás máme poukázky na slevu do Tauer – Elektro.

Žádosti a informace v autoškole nebo na www.pegas-tour.cz
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

Naučíme Vás řídit i ve velkém městě.

Zdeněk Jílek, Popelčin Ibrahim a princův Ornament
Mnoho spekulací, polopravd i nepravd bylo již
vysloveno kolem představitele Popelčina Jurá-
ška z Vorlíčkovy filmové pohádky Tři oříšky pro
Popelku. Nikdo po celá léta netušil, že v Lito-
myšli žije skrytě muž, který byl u narození bu-
doucího Juráška a viděl ho vyrůstat. Velmi
významně však zasáhl i do života Grošáka –
koně Popelčina prince. Představitel Popelčina
Juráška, kůň, vlastním jménem Ibrahim, se naro-
dil v roce 1956 na Státním statku v Benešově
u Prahy, v tehdejším hřebčíně v Žabovřeskách.
Nutno však uvést, že filmového Juráška předsta-
vují koně dva. Jeden, který stojí ve stáji a zdraví
Popelku při příchodu do stáje (o tomto koni nic
nevíme, byl to německý dublér jménem Kalif),
a druhý, na kterém se Popelka prohání po lesích,
již sedmnáctiletý Ibrahim. Byl to prý obrovský
fešák, jeho krásná štičí hlava a vysoko nesený
ocas, tak typický pro araby, z něj dělaly koň-
ského aristokrata. Litomyšlan Zdeněk Jílek začal
svůj koňařský život téměř jako prorok Mohamed
(jemu zachránilo život právě pět arabských kli-
sen, když ho na svém hřbetě odnesly do bez-
pečí), protože první koně, které dostal na statku
v Žabovřeskách k ošetřování, bylo rovněž pět
arabských klisen. Jedna z nich, Bělina - matka
Ibrahima, potažmo Juráška, se dostala do teh-

dejšího Československa nějakou válečnou útra-
pou a zakotvila právě na Benešovském statku.
Byla to plnokrevná arabská klisna z linie Al
Kamsa a pocházela z polského arabského hřeb-
čína Janów Podlaszki, který se nacházel nad Var-
šavou. To, že pochází z Polska, se identifikovalo
podle výžehu, který měla v kůži vypálený. Otcem
Ibrahima byl angloarab - ryzák, hřebec jménem
Star of Hannover z hostouňského chovu. Zdeněk
Jílek vzpomíná, že jednou v noci na ubytovnu
ošetřovatelů koní přiběhl noční hlídač a prosil,

aby mu šel někdo pomoci k porodu velmi tem-
peramentní klisny. Protože šlo o Bělinu, kterou
měl právě Zdeněk Jílek na starosti, oblékl si
rychle tepláky a běžel do porodny klisen, kde po
chvíli z Běliny vytáhl hřebečka Ibrahima alias bu-
doucí filmovou hvězdu Juráška. Po nějaké době
přešel Zdeněk Jílek ke stádu klisen s hříbaty, kam
se později dostali i Bělina s Ibrahimem. Od roku
1960 běhal Ibrahim překážkové dostihy, včetně
těch v Pardubicích. Po této kariéře dostihového
koně byl prodán do jezdeckého oddílu Českoslo-
venský film Praha, kde velmi úspěšně zvládal
drezurní ježdění, parkurové skákání i military.
Dožil dvaadvaceti let a jeho konec nebyl úplně
šťastný. Druhým důležitým koněm v pohádkové
klasice Václava Vorlíčka je princův kůň jménem
Grošák, jehož civilní jméno bylo Ornament. Na-
rodil se v Zaloňově u Jaroměře, na farmě Ame-
rika. Jeho otcem byl anglický plnokrevník Luk po
hřebci Gradivo a matka byla Ornamenta po han-
noverském hřebci Schwel. Tohoto mladého
koně, jezdecky a zdravotně velmi pokaženého,
jak se říká – „do morku kosti”, dostal řízením
osudu opět do ruky Zdeněk Jílek, který již v té
době působil ve své domovině na Litomyšlsku
a který ho svojí trpělivostí a koňařským uměním
dal do pořádku, tak že se mohl opět úspěšně
účastnit i jezdeckých závodů. I proto se později
stal Grošákem, který nosil v sedle Pavla Tráv-
níčka, jenž na něm pronásledoval Popelku, aby
spolu s Juráškem zacválali na píseň „Kdepak ty
ptáčku hnízdo máš?” své svatební pas de deux
na zasněžené šumavské pláni poblíž vesnice Je-
sení. Na úspěch Vorlíčkovy Popelky měl tedy vý-
znamný vliv i jeden Litomyšlan. Zdeňku, díky!                    

Pavel Sršeň, publicista, foto archiv P. Sršně

Zdeněk Jílek na koni Ornament při parkurových zá-
vodech.

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

ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ JoBo

"poctivá práce z masivu"

BÖHM PLAST–TECHNIK a.s.
PŘIJME
1. Operátor – jednicový dělník, 

obsluha výrobního zařízení
2. Zámečník – obráběč kovů 

– uplatnění na pozici nástrojař
3. Seřizovač výrobních zařízení
4. Jednoduché montáže – vhodná práce pro ZTP,

směnnost dle domluvy, možno i formou brigády
Kontakt: e-mail: kweiserova@bohmct.cz, 
icvejnova@bohmct.cz, mobil: 775 073 433
V případě více zaměstnanců z jedné lokality 
zajišťujeme dopravu na pracoviště a zpět.

Sekce historie v městské knihovně
Litomyšlská městská knihovna neustále rozši-
řuje své aktivity. Kromě práce s knihami pořádá
řadu přednášek z různých oborů, výstavy, kurzy
pro mládež i seniory, organizuje univerzitu tře-
tího věku. Pod patronátem knihovny vznikly i zá-
jmové sekce turistiky, astronomie. Zatím
nejméně byla popularizována sekce historie.
Na pravidelných schůzkách v knihovně si zá-
jemci o historii, zejména regionální, obohacují
své znalosti. V prvním roce své činnosti jsme
probírali např. známé ženské osobnosti Lito-
myšle, dále jsme se věnovali životu a dílu A. Ji-
ráska, M. B. Brauna a připomínali jsme si kulatá
výročí osobností spjatých s Litomyšlí, nechyběly
ani aktuality (památník pruskému vojákovi v Ne-
došíně, znovusvěcení kříže na Šibeničním vrchu),
litomyšlské PF a kalendáříky. Během jedné

schůzky jsme se seznámili s knihovním fondem
časopisů, regionální literatury. Pravidelně jsme
probírali novinky knih s historickou tematikou.
Absolvovali jsme vycházku na litomyšlský hřbi-
tov, exkurzi v Muzeu venkova v Dolním Újezdě.
Samozřejmě jsme se také účastnili přednášek
organizovaných knihovnou.
I v roce 1914 si chceme připomenout jubilea zná-
mých i méně známých osob spjatých s Litomyšlí
(V. Faltis, J. E. Purkyně, J. Šotola, K. Vik, V. K. Jeřá-
bek, A. a T. Novákovi, Q. Hodura, J. Šembera aj.)
Bližší informace pro ty, kteří by se k nám chtěli
připojit a dozvědět se něco dalšího o historii
města a jeho okolí, lze získat přímo v knihovně
nebo na jejích webových stránkách. Lednová
schůzka bude v pondělí 27. 1. od 15 hod.

Petr Jonáš

inzerujte v Lilii!
ceník inzerce na www.litomysl.cz/lilie
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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. Neugebauerová)
• 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 tel. 606 051 995 nebo 461 315 011.
Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl:
• Po, St 15.00 - plavecká přípravka

16.00 - zdokonalovací plavání
17.00 - sportovní plavání

Info na www.sportsteam.cz nebo
info@sportsteam.cz a na tel. 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 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 - 120 minut
• So 10.00, 17.00 • Ne 10.00, 18.00
www.stratilek.cz

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

 Sauna Litomyšl, tel. 777 947 718
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 (L.  Seklová, tel. 776 88 77 19)
• Jóga: Út čas bude upřesněn (P.  Bálská, tel. 608 834 129)
• Pilates: Út 17.00-18.00 (tel. 737 744 550)
• Kickbox: Čt 19.00, Ne 16.00 (P. 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 upřesněno) 
- starší děti: Út 16.00
• Taneční studio Scarlett: Pá 13.00-16.00 (Šárka Hnátová,
tel. 732 608 654) 

 ZUŠ - budova „TUNEL"
Orientální (břišní) tanec - nezáleží na věku, váze či po-
stavě. Tanec je pro vaše zdraví a pohodu. Od čtvrtka 9. 1.
Přihlášky do kurzu Orientálního tance a bližší informace
získáte na: 728 684 634, A. Moravkova@quick,cz,
www.amor-orient.com. 

 II. ZŠ Litomyšl - U Školek
do 13. 3. 2014 každý čtvrtek od 17.45-18.45 - Pilates s Jar-
kou 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
- pravidelně od 6. 1. 2014 každé pondělí od 19.00 hod. 

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
- veřejné bruslení každou sobotu a neděli 13.30-15.30. Info
na tel. 774 432 169 

 Dům dětí a mládeže, tel. 461 615 270
Út 17.30 - Litomyšlská Stiga-liga

Sport, cvičení

Inzerce
Prodám 3 ks skříní světle lesklé barvy. Rozměry:
výška 178 cm, šířka 120 cm a hloubka 58 cm.
Cena dohodou. Tel. 604 533 844. • Prodám plně
funkční plynový kotel Destila 31. Cena dohodou.
Tel. 604 533 844.

Atletické okénko
Dne 6. 12. se konala výroční schůze oddílu atle-
tiky. Jako nejlepší atleti v roce 2013 byli vyhod-
noceni vícebojař Pavel Baar mezi dospělými
a vytrvalec Jáchym Kovář v kategorii mládeže.
Pro rok 2014 je přihlášeno A družstvo do 1. ligy.
Našimi soupeři budou týmy Jablonce, Ústí nad
Labem, Děčína, Turnova, Hradce Králové, staro-
novým nováčkem bude N. Město nad Metují. Po-

Předvánoční turnaj
Českého poháru
Předvánoční turnaj
Českého poháru ve
stolním táhlovém
hokeji se tradičně
uskutečnil v Praze –
Satalicích. Klub
Stiga HC Benátky
byl mezi 68 hráči
zastoupen hned 7
r e p r e z e n t a n t y .
Z dopoledních zá-
kladních skupin se
do elitního Áčka do-
stal pouze Michal
Boštík, který ale zabojoval a prodral se až do vy-
řazovacích bojů. V osmifinále však nastoupil proti
Janu Dryákovi (Big Band Praha), kterému po boji
podlehl 0:3 na zápasy a obsadil 13. příčku. V Béčku
nás zastupoval pouze Tomáš Halama, který také
nezklamal a 16. místem ve skupině skončil 40. cel-
kově. Protože náš kapitán Zdeněk Lopaur musel
hrát až skupinu C, dostal za úkol ji vyhrát a skončit
45., protože jsme potřebovali maximum bodů do
soutěže klubů. To se mu nakonec těsně podařilo,
když mu vydatně pomohl Jindřich Petr, který o 2
body obral druhého ve skupině M. Holečka (HC
Stiga Kladno), ale sám skončil až 51., 52. Jiří Malík,
55. David Hejnoch a 56. Jiří Junek. Litomyšlský Pa-
trik Petr (THC Stiga Elites) vyřadil v osmifinále
Pavla Plešáka (APP Gladiators Plzeň), prohrál ve
čtvrtfinále se Zdeňkem Matouškem ml. (HCS
Žabka Praha) 2:3 na zápasy, když vedl již 2:1
a skončil 8. Zvítězil domácí Z. Matoušek ml. před
Leošem Hvižděm ml. (THC Stiga-Game Příbram)
a Stanislavem Krausem (Absolut Desperation). Po
4 turnajích je v čele Z. Matoušek ml. před J. Dryá-
kem a F. Hamáčkem (HCS Žabka Praha), P. Petr je
24., Z. Lopaur 25., M. Boštík 28., J. Petr 34., J. Junek
40., T. Halama 43., J. Malík vede soutěž nováčků,
B. Petrová je 3. žena, J. Malý 6. junior, Z. Lopaur 9.
veterán, klub 7. příčkou na turnaji těsně spadl na
stejnou pozici celkově. 
Příští turnaj se 18. 1. uskuteční v Brně a budeme
bojovat i za vás!            Text a foto Jindřich Petr

• 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

prvé v historii pocestujeme do Děčína. Do KP při-
hlašujeme družstva starších a mladších žáků.
V prosinci se běhají hlavně přespolní běhy:
Jáchym Kovář vyhrál v kategorii juniorů dva běhy
v okolí: 7. 12. Čertovský běh v Damníkově (4,2
km) a 14. 12. Vánoční běh okolo Zlatého pásku
v Němčicích (5 km). V kategorii veteránů 40-49
byl 9. Zd. Novotný. 
Odchovanec našeho oddílu Jan Friš (dnes Vítko-
vice) reprezentoval ČR na ME v krosu v Běle-
hradě v kategorii juniorů (7. 12.).         Petr Jonáš

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

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: • Zámecké nokturno
ve Všeradicích.

co se do Lilie nevešlo



Zpravodaj Města Litomyšle. Vychází 1x měsíčně, vydává město Litomyšl. Odpovědná redaktorka: Michaela Severová, 461 653 311, lilie@litomysl.cz. Redakce: Bří Šťastných 1000, Jana Bisová, 461 653 307,
lilie@litomysl.cz, www.litomysl.cz/lilie, www.facebook.com/litomysl.lilie. Úřední hodiny redakce: Út 9-12, St 13-17. Redakční rada: Vladimír Šauer, Josef Janeček, Aleš Bárta. Články opatřené značkou a neoznačené
materiály jsou dílem redakce. Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem a nemusejí vyjadřovat názory redakce. Uzávěrka podkladů je vždy k 18. předchozího měsíce. Zpravodaj
neprochází jazykovou úpravou. Povoleno rMK ČRE 12017. Grafická úprava a tisk: H.R.G. Litomyšl. Náklad 4600 výtisků. Do litomyšlských domácností a integrovaných obcí zdarma, ostatní 8 Kč. 

Ne 12. 1. 17.00 HC Litomyšl x TJ Lanškroun • Krytý zimní stadion
Ne 19. 1. 17.00 HC Litomyšl x HC Spartak Choceň • Krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

Začíná další seriál Mistrovství ČR v motoskijöringu
Pokud budou příznivé sněhové podmínky, hned
po Novém roce začne další seriál Mistrovství ČR
v motoskijöringu. Motokrosaři táhnoucí lyžaře tak
budou bojovat v pořadí o už 16. mistrovský titul.
O tomto víkendu byl v Horním Městě u Rýmařova
sestaven kalendář MČR v motoskijöringu „ORION
– SHIVA KTM CUP 2014”. Zástupci pořadatelů se
dohodli na následujících termínech závodů:
5. 1. - Klášterec nad Orlicí; 11. 1. - Želeč (u Tábora);
19. 1. - Horní Újezd (u Litomyšle); 25. 1. – Leto-
hrad; 2. 2. - Martinice v Krkonoších; 8. 2. - Horní
Město (u Rýmařova); 15. 2. - Dobřany v Orlických
horách.
V současné době organizátoři seriálu připravují
nominaci jezdců a jejich lyžařů. Mistrovský titul
budou obhajovat úřadující mistři republiky Josef
Mňuk a Filip Langer. Divákům se představí i další
známí jezdci, kteří tvoří širokou motoskijöringo-

vou špičku. Pojede se podle stejného systému,
který se osvědčil v poslední sezóně, tzn. s kvali-
fikačními jízdami, které vyvrcholí hlavní finálo-
vou jízdou, ve které pojede 10 nejlepších dvojic.
I nadále budou jezdci získávat mistrovské body
za první 3 místa v kvalifikaci.
Závodů se mohou účastnit jezdci a lyžaři, kteří
jsou držiteli platné licence pro motokros nebo
enduro všech stupňů (mezinárodní licence, ná-
rodní licence A, B, C nebo licence pro motoski-
jöring vydané prostřednictvím AČR nebo jiných
FMN v rámci FIM). Lyžař může také startovat s li-
cencí „L”. 
V uplynulé sezóně organizátoři seriálu zkušebně
odjeli na 2 tratích závody „O pohár Orlických
hor”. Byly určeny pro nelicenční jezdce, kteří tak
měli možnost závodit na tratích MČR. Závody se
osvědčily, vhodně obohatily sportovní program.

Seriál se proto pojede i v roce 2014. Kromě zá-
vodů v jihočeské Želči se pojede na všech ostat-
ních tratích. Jezdci pojedou o zajímavé ceny
i finanční odměny, uvidí je i televizní diváci. Se-
riál bude vyhlášen společně s MČR po závěreč-
ném závodě v Dobřanech v Orlických horách.
V jihočeské Želči pořadatelé také počítají s vy-
psáním závodu pro začínající hobby jezdce.
Přejme si, aby byly příznivé sněhové podmínky
a odjelo se co nejvíce závodů v tomto atraktiv-
ním sportu.                                      Josef Vašíček

Motokárista li-
tomyšlského
ORIONu Mar-
tin Doubek se
koncem listo-
padu vydal za
velkou louži na
svůj poslední
závod letošní
sezóny - do
velmi atraktiv-
ního prostředí
luxusních ho-
telů a kasin, do
ráje nočního života v americkém státě Nevada
města Las Vegas. Nabídka startu pro tento zá-
mořský závod přišla od amerického prodejce
motokárové techniky ART, se kterou Martin zá-
vodí i v Evropě. A tak byl start v teamu ART AME-

RICA domluven. Pro Martina byla speciálně ob-
jednána motokára pro tento závod, byla doru-
čena za oceán do hotelu RIO v Las Vegas
v krabici přímo z továrny v Itálii již  několik dní
před závodem a bylo nutné ji poskládat a nasta-
vit pro závod na uměle vybudované motokárové
trati v samotném centru města hazardu. Závod
provázel na místní klimatické podmínky až ne-
standardně vytrvalý déšť, a tak kvalifikační zá-
vody proběhly na vodě. Martin Doubek si v nich
vyjel výbornou pátou pozici na start do neděl-
ního finále. V neděli se počasí vrátilo do běžného
standardu a za slunečného počasí s teplotu
23°C bylo odstartováno finále nejprestižnější
třídy KZ tohoto dobře dotovaného závodu (10
000 dolarů). Přes všechny potíže, které Martina
v dlouhém finále potkaly, dojel do cíle na 11.
místě, což je pro něho prozatím nejlepší dosa-
žené umístění.             Text a foto Martin Slavík

Výstava modelářské
techniky na III. ZŠ 
Ve dnech 6.- 7. 12. 2013 pořádala ZŠ T. G. Masa-
ryka dny otevřených dveří. Návštěvníci, kterých
tentokrát dorazilo až neočekávaně mnoho, si
mohli vyzkoušet řadu školních činností, mnohdy
i netradičních. Ve škole už druhým rokem běží
letecko-modelářský kroužek, který vedou dva
zkušení členové soutěžního létání. Malá vý-
stavka modelářské techniky hostům předvedla
volně létající modely členů pracujících v roce mi-
nulém a radiem řízené modely pro činnost v le-
tošním roce. Zájem rodičů i žáků byl potěšitelný,
informace o kroužku do okolních škol pronikají
někdy obtížně. 
Místní škola se mohla pochlubit nemalým sou-
těžním úspěchem žáka 3. třídy Jana Cimburka,
který obsadil 3. místo na mistrovství republiky
volně létajících modelů. Úspěch sklidil i jeho
starší bratr Václav, student místního gymnázia,
který si odnesl z mistrovství dvě 5. místa v roz-
dílných kategoriích. Další člen kroužku Jaroslav

Halouska, žák ZŠ Cerekvice na Loučnou, vyhrál
poslední náročnou a dobře obsazenou soutěž
v Hořicích. 
Zájemci o práci v kroužku se i nadále mohou hlá-
sit na ZŠ T. G. Masaryka, tel. 737 850 315.

Jindřich Krčmář, foto archiv modelářů

Úspěšný závěr sezóny v Las Vegas

Nejmladší 
basketbalisté 
dvakrát zlatí

Chlapci a dívky ročníku 2005 a 2006 ze starší
přípravky odehráli své první zápasy v rámci dvou
turnajů a v obou se radovali z prvního místa. Po-
slední listopadový den hostila turnaj litomyšlská
hala TJ Jiskry. Naši baskeťáci si nejprve hladce
poradili s Českou Třebovou, kterou porazili 48:8.
Druhý náš zápas měl parametry předčasného fi-
nále, ve kterém proti nám nastoupili silní chlapci
z BK Pardubice. Utkání mělo poměrně vysokou
kvalitu a bylo vrcholem celého turnaje. Naši
chlapci a dívky nakonec ukázali větší vůli po ví-
tězství a slavili triumf v poměru 27:16. Vzhledem
k ostatním výsledkům jsme do posledního duelu
nastupovali s vědomím, že už nemůžeme skon-
čit jinak než první, ale i přesto jsme chtěli do-
mácí turnaj zakončit bez porážky. To se nakonec
povedlo, když jsme druhý pardubický klub, SŠB,
přehráli 45:20, a oslavy mohly vypuknout. Třeš-
ničkou na dortu bylo umístění litomyšlského To-
máše Folty, který se stal nejlepším střelcem
turnaje.
O dva týdny později, v neděli 15. prosince, jsme
se stejným družstvem zajížděli na vánoční turnaj
do České Třebové, která nám tím vlastně oplatila
naše pozvání. V úvodním souboji na nás čekal
posílený domácí tým, se kterým jsme tentokrát
sehráli daleko vyrovnanější partii, a o našem ví-
tězství 44:30 jsme rozhodli až v poslední čtvr-
tině. Ve druhém duelu jsme si snadno poradili se
SŠB Pardubice a po výhře 53:16 jsme se mohli
opět začít radovat z celkového triumfu. Gratulu-
jeme všem hráčům a hráčkám k těmto úspě-
chům na začátku jejich kariéry a věříme, že na
ně brzy opět naváží.
Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu, 
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