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Ryby v Loučné zabil zřejmě amoniak
Metráky mrtvých ryb, zejména pstruhů. Tak ža-
lostný pohled se naskytl v sobotu 11. ledna večer
v Nedošíně. Do Loučné totiž unikla nebezpečná
látka. 
Jako první u řeky zasahovali profesionální hasiči
z Litomyšle. „U čistírny odpadních vod bylo velké
množství bílé pěny a v řece se nacházely uhy-
nulé ryby. Povolali jsme kolegy ze Svitav a v za-
saženém místě jsme postavili norné stěny
a odebrali vzorky vody," popsal zásah Lukáš Fal-
tys, šéf profesionálních hasičů v Litomyšli.

Vzorky z Loučné putovaly do Institutu ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč k rozboru. Jenže
hasiči se k řece vrátili již za několik dní, a to ve
čtvrtek 16. ledna dopoledne, kdy se znovu
v Loučné objevily jedovaté látky. Hasiči znovu
odebrali vzorky. „Při druhém zásahu nebylo už
látky v řece takové množství," dodal Lukáš Fal-
tys. Hasiči již mají na stole výsledky rozborů prv-
ních vzorků z neděle 11. ledna. Laboratoř
v Lázních Bohdaneč potvrdila, že se jedná
o amoniak.                                             > strana 9

Vyvalte sudy,
narodil se nám
Bedříšek
Syn sládka zámeckého pivovaru se v Lito-
myšli narodil 2. března 1824 v 10 hodin,
v den kdy vrcholil masopust. Paní Smeta-
nová prý ještě v předvečer nejveselejšího
dne v roce do půlnoci tančila. Narození
prvního syna v rodině bylo velkou slávou.
„Otec byl prý právě na dvoře, když děvče
přiběhlo se zprávou, že se narodil syn.
A tu šťastný otec v samé radosti děvče
chytil a tančil s ním po dvoře. Chtěl však,
aby i jeho lidé sdíleli s ním tuto radost,
proto dal na dvůr vyvaliti své chase sud
piva a ta pak zpívajíc a tancujíc neméně
radostně vítala příchod Bedřicha Sme-
tany na svět ...." 
Oslavy 190. výročí narození Bedřicha
Smetany proběhnou o víkendu 1. a 2.
března. Zatímco sobotní program připo-
mene masopustní veselí, v neděli narazí
„litomyšlské chase“ sud piva starosta
Michal Kortyš v roli sládka Františka Sme-
tany. Provedeme jakousi rekonstrukci
události před 190 lety. Máme dobrý důvod
radovat se a slavit jako před lety. Tehdy
se nenarodil „jen“ syn sládkovi, ale zakla-
datel české národní hudby a největší
Litomyšlan!
Masopustní sobota
Sobota 1. března bude plná masopustního
veselí. Od 10 do 16 hodin si v Masopustní
dílně pro děti i dospělé v zámeckém infor-
mačním centru můžete vytvořit tradiční
masopustní vrkoč či maškarní masku.
Ptáte se, co je vrkoč a k čemu vám bude?
„Vrkoč je velký pečený věnec z mouky
nebo hrnek s hlínou, do něhož jsou dokola
zapíchány ozdobené dřevěné špejle,“ vy-
světluje jedna z organizátorek tvůrčí dílny
Renata Kmošková z Regionálního muzea
v Litomyšli a upřesňuje: „Na koncích špejlí
jsou nabodány suché švestky, jablka, me-
ruňky, ořechy a další cukrovinky.

> strana 6

Zpravodaj města Litomyšle 2
5. února 2014
Ročník XXIV.

Piaristé požádali 
o navrácení kostela 

Na sklonku loňského roku požádala Českomorav-
ská provincie Řádu zbožných škol – piaristů o na-
vrácení kostela Nalezení sv. Kříže. Ten je součástí
projektu Revizalizace zámeckého návrší a práce
na jeho obnově se chýlí ke konci. V médiích se ob-
jevila informace, že navrácením kostela piaristům
bude ohrožena dotace. 
Město Litomyšl tyto obavy vyvrací. „Českomo-
ravská provincie Řádu zbožných škol je již léta
vlastníkem piaristické koleje - město Litomyšl se
s nimi vždy na všem dohodlo k oboustranné
spokojenosti. Věříme, že ani tentokrát to nebude
jinak,“ uvedla tisková mluvčí radnice Michaela
Severová a dodala: „Vrácení dotace se nebojíme,
jsme přesvědčeni, že pětiletou udržitelnost pro-
jektu dokážeme i v případě, že kostel bude na-
vrácen piaristům. Naopak si v tomto případě
dovedeme představit i dlouhodobější spolupráci.
Např. tak, jak je to plánováno v případě piaris-

tické koleje - tedy 35 let.“ Do projektu Revitali-
zace zámeckého návrší bylo zařazeno kromě
kostela dalších 10 objektů. Pro poskytovatele
dotace nebylo podstatné jejich vlastnictví.
Z toho důvodu jsou mezi nimi nejen městské ob-
jekty, ale na základě smluv o výpůjčkách také
státní (piaristický kostel, anglický park) či cír-
kevní stavby (piaristická kolej). „Ano, smlouva
v nějaké formě umožňující dlouhodobé užívání
městem Litomyšl by zcela jistě měla být uza-
vřena,“ reagoval JUDr. Martin Piškula, právní zá-
stupce Českomoravské provincie Řádu
zbožných škol – piaristů a pokračoval: „Víme
o tom, že rekonstrukce a restaurování kostela je
prováděno v rámci projektu obnovy zámeckého
návrší organizovaného městem a kofinancova-
ného z prostředků Evropské unie a že z těchto
důvodů objekt i jeho následné využití podléhá
specifickým pravidlům.                       > strana 6

Přesně před deseti lety se role sládka Sme-
tany ujal tehdejší starosta Jan Janeček. 
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otevřená radnice

Z rady města
 RaM souhlasí s konáním veřejné sbírky na po-

řízení tří zvonů do kostela Nalezení sv. Kříže v Li-
tomyšli. Způsob konání sbírky: shromažďováním
příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním
bankovním účtu, pokladničkami a složením ho-
tovosti do pokladny. Pro účely sbírky bude zalo-
žen bankovní depozitní účet.

 RaM souhlasí s úpravou studie cyklostezky
„Litomyšl - Poříčí“ včetně jejího prodloužení do
Proseče, a to za cenu 77.500 Kč bez DPH. Doda-
vatelem je Optima V. Mýto.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto,
úsek Litomyšl - Cerekvice nad Loučnou, SO 102
Cyklostezka Tržek - osada V Lukách“ ze SFDI.
Max. výše dotace činí 85% ze způsobilých výdajů.

 RaM souhlasí se zadáním 2. etapy studie „Re-
konstrukce obrazárny Zámku Litomyšl“ v ceně
22 tis. Kč bez DPH. Dodavatelem je Jiří Příhoda,
PRIHODADESIGN s.r.o, Praha.

 RaM souhlasí s podáním grantových žádostí
pro výstavní projekty na rok 2014 a s podáním
žádosti na předmětovou ochranu sbírkových
předmětů ve stálé expozici Městské galerie Li-
tomyšl na rok 2014. 

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci
z Ministerstva životního prostředí z programu
„Podpora obnovy funkcí v krajině“ na akci

V únoru bude zastupitelům předložen rozpočet
města, který pracuje s celkovým objemem vý-
dajů ve výši 325 milionů korun. Oproti tomu by
mělo do kasy města přijít 305 milionů korun.
Rozdíl výdajů a příjmů bude financován ze zů-
statků z minulých období. Peníze půjdou napří-
klad do zámeckého návrší, komunikací
a chodníků, cyklostezky, křižovatky u pošty nebo
do úspor energií. 
Rozpočtové určení daní
Významnou příjmovou položkou pro obce
a města jsou daňové příjmy, které jim plynou ze
státního rozpočtu přerozdělením státem vybra-
ných daní. „Při sestavování rozpočtu jsme v od-
hadu daňových příjmů i letos oproti
doporučením svazu měst a obcí a kraje opatr-
nější. Vždycky se nám to vyplatilo,“ reagoval sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. „Vloni stát upravil
pravidla přerozdělování a nám se příjmy zvýšily
o 15,5 mil. Kč na celkových 118,4 mil Kč. S vyšším
příjmem však na nás stát také „přehrál“ některé
povinnosti, a proto jde více peněz do knihovny,
školství a zvýšil se i náš finanční podíl na provoz
domova důchodců. Při rozpočtování daňových
příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti roku 2013,
ale s ohledem na stagnující ekonomiku se dr-
žíme o 3,2 mil. Kč níže,“ sdělila Jitka Valentová,
vedoucí Finanční odboru Městského úřadu Lito-
myšl. 
Peníze z rezervy do nemocnice
Litomyšl si je vědoma, že musí hospodařit tak,
aby očekávaný zůstatek finančních prostředků
na konci roku zajistil kontinuitu financování
a žádoucí platební schopnost. „Oproti loňskému
rozpočtu plánujeme zůstatek o 2,9 milionu Kč
vyšší,“ uvedla Jitka Valentová. „Rezervu bychom
chtěli případně využít na podporu nemocnice
nebo rychlé lékařské pomoci,“ doplnil místosta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar. 
Nejvíce peněz vyčleněno na zámecké návrší
„Nejvíce peněz půjde na končící projekt Revita-
lizace zámeckého návrší,“ sdělil starosta
a dodal: „Celkem to bude 92,5 mil. Kč, z čehož
82 mil. Kč pokryje dotace a 10,5 mil. Kč uhradí
město. Naše peníze půjdou na zaplacení někte-
rých víceprací a také na vybavení, které bylo již
v projektu zařazeno do kolonky neuznatelných

nákladů.“ Druhou nejdůležitější akcí je vloni za-
hájená rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace
na Lánech a v Nedošíně. Z úvěru Litomyšl za-
platí 34,7 mil. Kč, z městské kasy zapojí 3,5
mil. Kč. „Doufáme, že letos konečně dojde na za-
investování pozemků pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Lidická – Prokop. V první etapě
počítáme s 15,8 mil. Kč. Šest milionů představuje
spolupodíl soukromého investora, 2,2 mil. Kč dá
město a 7,6 mil. Kč se zaplatí z úvěru,“ prozradil
starosta a dále řekl, že Litomyšl chce také inves-
tovat do úspor energií, a to na objektu radnice
na ulici Bří Šťastných. Dotace na tuto akci by
měla dosáhnout 1,68 milionu korun a město pak
zaplatí 1,4 milionu korun. Do projektu úspor je
zařazeno i veřejné osvětlení celého města. Na
opravu chodníků a komunikací město vyčlenilo
2 miliony korun a jako každoročně zainvestuje
budování malých parkovišť. Letos se počítá
s 600 tisíci korunami. Peníze jsou vyčleněny
také pro integrované obce. Čtyři miliony jsou při-
praveny na realizaci první části cyklostezky.
„Svezeme se sice jen z Nedošína do Tržku, ale
podali jsme už projekt na druhou etapu,“ kon-
statoval starosta Kortyš.
Přes sto milionů z dotací
Celkem je v rozpočtu počítáno s přijetím dotací
ve výši 113,8 mil. Kč a s čerpáním úvěrů v objemu
42,3 mil. Kč. Město Litomyšl v současné době
splácí 11 úvěrů z let 2000 až 2013. „Letos uhra-
díme splátky ve výši 16 mil. Kč a na úrocích nás
budou úvěry stát 2,8 mil. Kč,“ shrnuje finanční
záležitosti Jitka Valentová. 
Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města
25. února naleznete tento dokument na www.li-
tomysl.cz.                                                            -bj-

Časově omezené
stání někteří
řidiči nerespektují
Kromě zón zpoplatněného stání, kde řidiči za
parkování musí zaplatit buď formou parkovací
známky s kotoučem, nebo parkovacího lístku,
jsou v Litomyšli také zóny časově omezeného
stání. Motoristé na takovýchto místech nemusí
za parkování platit (ani nákupem známky, ani
v automatu). Stačí jim pouze parkovací kotouč.
Zásadní je však omezení doby parkování na
jednu nebo dvě hodiny. Tento systém začal pla-
tit s prvním lednovým dnem a po měsíci jeho
fungování se ukazuje, že někteří řidiči jej nere-
spektují. 
S časově omezeným parkováním se setkáme
v Jiráskově ulici od budovy České pošty po vjezd
do objektu mateřské školy, kde je parkování vy-
mezeno dobou 1 hodiny. Dále pak na Vodních
valech od služebny policie po budovu pedago-
gické školy. Zde se smí parkovat po dvě hodiny.
„Důvodem je řešení stížností obyvatel lokality
na trvalé odstavování vozidel v tomto prostoru
a snaha o zlepšení průjezdnosti komunikací,“
vysvětlil Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního
a silničního hospodářství Městského úřadu Li-
tomyšl. Na dvě hodiny také zaparkujete před
poliklinikou a na předním parkovišti před měst-
ským úřadem na ulici Bří Šťastných. „V lokali-
tách Jiráskova a Bří Šťastných není podle
názoru komise i vedení města vhodné zavedení
regulace zpoplatněním parkování z důvodů
návštěv přilehlých veřejných institucí. V ulici
Vodní valy by to bylo pro město ekonomicky
náročné a pro řidiče velmi nekomfortní (dlouhá
docházková vzdálenost k parkovacímu auto-
matu),“ zdůvodnil tento systém pracovník
města. 
Před radnicí a poštou je v současné době již
patrné, že ubylo trvale parkujících vozidel. Ři-
diči tedy zřejmě parkují správně po omezenou
dobu. Problém však tkví v tom, že někteří ne-
používají parkovací kotouč, a tak není možná
kontrola dodržování délky stání. „Měsíc leden
byl po dohodě s Městskou policií Litomyšl vy-
užit spíše na vysvětlování nového systému, než
k represím. V případě porušení pravidel mohli
řidiči za stěračem svého auta nalézt upozor-
nění s vysvětlením,“ sdělil Pavel Jiráň a dodal:
„Pokud se jednalo o prokazatelně opakované
porušení po předchozím upozornění, mohlo
dojít k uložení pokuty i v tomto „zkušebním ob-
dobí". „Čas hájení“ však skončil. Časově ome-
zené parkování nevyžaduje zaplacení
parkovného, pouze nastavení parkovacího ko-
touče a dodržení doby stání. „Věříme, že nová
povinnost užívání a nastavování parkovací ko-
touče není pro řidiče nijak extrémně omezující
a že převáží její pozitivní dopad, to je větší ob-
rátkovost vozidel a zaručení možnosti zaparko-
vat v místech, kde potřebuji něco vyřídit.
V lokalitě Vodní valy bude zřejmě v souvislosti
s předpokládanou investiční akcí a na základě
dosavadních poznatků se současným systé-
mem pro další rok znovu zvažováno rozšíření
zóny zpoplatnění,“ sdělil Pavel Jiráň.  
Systém zpoplatněného i časově omezeného
stání má v Litomyšli odpůrce. Jejich hlavním ar-
gumentem je absence záchytných parkovišť.
Na druhou stranu již 7. ledna byly vyprodány
všechny parkovací známky v hodnotě 300 Kč
a bylo třeba je nechat dotisknout. Zda se sy-
stém parkování osvědčí, ukáže čas.           

-bj-

Rozpočet města na rok 2014

„Oprava povodňových škod rybníku Nový v k.ú.
Budislav". Celkové náklady akce jsou podle PD
vypracované firmou ENVICONS s. r.o. 598 295
Kč. Dotace hradí 100% nákladů.

 RaM jmenuje členem správní rady Ústavu
Květná zahrada v Květné pana Mgr. Pavla Voří-
ška. Do funkce člena dozorčí rady výchovné
péče v tomtéž zařízení PhDr. Miladu Nádvorní-
kovou. 

 RaM souhlasí s prodloužením platnosti stá-
vajícího „Sazebníku úhrad nákladů za poskyto-
vání informací“, který je nedílnou součástí
organizační směrnice č. 03/06 Poskytování in-
formací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobod-
ném přístupu k informacím.

 RaM nesouhlasí s vydáváním povolení k par-
kování nákladních vozidel na parkovišti v ul.
T. G. Masaryka.

 RaM jmenuje členem komise prevence krimi-
nality Ing. Josefa Flídra, vedoucího obvodního
oddělení Policie ČR v Litomyšli.

 RaM vzala na vědomí žádost primáře chirur-
gického oddělení Litomyšlské nemocnice, a. s.,
MUDr. Serbáka o sponzorský dar na nákup nové
vrtačky pro chirurgické oddělení. RaM schvaluje
poskytnout dotaci ve výši 35.000 Kč Litomyšl-
ské nemocnici, a. s.         

Více na www.litomysl.cz

Únorové zasedání
zastupitelstva
První letošní zasedání Zastupitelstva města Li-
tomyšle se koná v úterý 25. února od 16.00 hod.
v sále zámeckého pivovaru. Na programu bude
především schválení rozpočtu města na rok
2014.
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Přípravy na zahájení 
3. litomyšlské lázeňské sezóny 
Tak jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu
a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl za
místo, kde je možné obnovit své síly duševní.
K léčbě duše je ideální návštěva galerií, pro-
hlídka historických pamětihodností i objektů
současné architektury, ale i sportovní či wel-
lness vyžití. Doporučujeme též návštěvu některé
z mnoha akcí, které doplňují již tak kouzelnou
atmosféru Litomyšle. Ne náhodou byla díky lá-
zním ducha Litomyšl v roce 2013 vyhlášena nej-
magičtějším místem v České republice. 
Otevření v pořadí již třetí litomyšlské lázeňské
sezóny proběhne od pátku 25. do neděle 27.
dubna 2014. Opět po roce ožije lázeňská prome-
náda slavnostním průvodem, hudební i divadelní
produkcí. Chybět nebudou lázeňské prameny,
lázeňské lavičky, výstava historických vozidel,
přivítáme i spolek českých kolařů cestovatelů
a pravděpodobně nepřijdeme ani o dobovou
přehlídku klobouků. Účast na akci přislíbila di-
vadla Continuo a Járy Cimrmana, dále YoYo
band, Zdeněk Svěrák, Vojta Kotek, Jiří Schmitzer,
Petr Šabach, Classic Jazz Memorial, Ukulele
band a další. Celým sobotním programem, jehož
součástí můžete být i vy, bude provázet mode-
rátor Václav Žmolík. 
Výzva pro účinkující 
Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak bavit
lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií, světel
a dalších divadelních propriet? Výborně – tato
výzva je určena právě vám! Naše lázeňská pro-
menáda, která vede od Máchadla až na Braune-
rovo náměstí, bude v sobotu 26. dubna 2014
otevřena již od 10.00 hodin i pro vás. Zaplatit
vám sice neumíme, ale můžete vybírat do klo-
bouku, futrálu od houslí či jiných „pokladniček“.

Staňte se součástí projektu, o kterém se mluví!
Svoji účast můžete nahlásit na mailové adrese
lazneducha@litomysl.cz.
Lázeňské prameny – inspirativní a gurmán-
ské
K pravým lázním patří neodmyslitelně i lázeňské
prameny. Léčivým pramenem však nemusí být
jenom voda z termálního zdroje, duši léčí přede-
vším pozitivní energie a dobrá nálada, kterou
může podpořit i gurmánský zážitek. Proto mají
litomyšlské lázně pramenů hned několik skupin.
Jednak jsou to prameny inspirativní - v mís-
tech, kde stačí jen být a do člověka „natéká“
čistá duchovní energie. Rádi bychom však i ten-
tokrát nabídli prameny gurmánské a potěšili
tak návštěvníky sklenkou dobrého nápoje či po-
krmu. Tato výzva proto míří na provozovatele
hospod, barů, restaurací. K lázním ducha se mů-
žete připojit tím, že do jídelního či nápojového
lístku zařadíte speciální nápoj či pokrm, který
ponese „lázeňský“ název a bude nabízen po
celou lázeňskou sezónu. Chcete-li, přihlaste svůj
návrh pramenu na lazneducha@litomysl.cz
a možná bude vybrán i do celodenní soutěže.
Nezapomeňte – v lázních lidé neobrací každou
korunu a počáteční námaha se vám jistě několi-
kanásobně vrátí…         
Dodejme, že akci pořádá společnost s ručením
omezeným JOMTOV, vlastnící literární kavárnu Na
sklípku, ve spolupráci s městem Litomyšl. Více in-
formací a detailní program víkendového otevření
sezóny naleznete na webové adrese www.lazne-
ducha.cz, případně na facebookové stránce, kde
jsou pravidelně zveřejňovány také novinky z pří-
pravy této akce. Michaela Severová, 

tisková mluvčí města Litomyšl

Sbírka na živé zvony do piaristického
kostela odstartována
Město Litomyšl spustilo 1. února 2014 veřejnou
sbírku na nové zvony do chrámu Nalezení sv.
Kříže. O historii zvonů, které byly ve věži piaris-
tického kostela v minulosti několikrát obnoveny,
jsme vás informovali v minulém vydání Lilie. Po-
slední zvony byly ve věži kostela instalovány
v roce 1932 a již v roce 1942 byly zrekvírovány
a zničeny. V tuto chvíli je Litomyšl jedním z mála
měst, které nemá zvony „živé“. Ve věži kostela
Povýšení sv. Kříže sice tři zvony jsou, ale ty nebijí
- tedy nežijí. Dva menší, nepůvodní zvony jsou
v jiné tónině, a tedy nepoužitelné, třetí, původní
nemůže být uveden do provozu z důvodu
špatné statiky věže.     
Proto se město Litomyšl rozhodlo, že uspořádá
veřejnou sbírku a pokusí se vrátit do věže piaris-
tického kostela zvony těchto jmen: sv. Václav,
Panna Marie a sv. Josef. Celkové náklady včetně
opravy jedné ze stolic a elektrického pohonu
jsou 1,5 milionu Kč. Jednotlivci i firmy mohou při-
spět několika způsoby. Pro drobné peněžní dary

budou připraveny v Informačním centru na Sme-
tanově náměstí, v informační kanceláři na
zámku, v hlavní budově MěÚ i na dalších ozna-
čených místech schránky. Hotovost můžete slo-
žit také na pokladnách MěÚ Litomyšl, kde je
možné využít i platební karty. Pro firmy nabí-

zíme možnost uzavření darovacích smluv.
Všichni zájemci si, při splnění podmínek zákona,
dar mohou odečíst od daňového základu a snížit
si tím daň z příjmu. Poslední možností je vložit
příspěvek na speciální číslo účtu: 107-
6430890207/0100. Zde je samozřejmě možné
zadat i trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravi-
delně menšími částkami. Věřte, že i sebemenší
příspěvek je krůčkem k tomu, aby zvony opět za-
čaly bít. Dárcům, kteří přispějí částku 10 tisíc
korun a vyšší garantujeme prezentaci ve výčtu
mecenášů přímo v prostorách chrámu Nalezení
sv. Kříže. Jména všech dárců, kteří si nebudou
přát zůstat v anonymitě, zveřejníme na webo-
vých stránkách města Litomyšl. Zde budeme
také průběžně zveřejňovat stav sbírky.   
„Předpokládáme, že výběrové řízení na realizaci
zvonů bychom mohli vyhlásit v roce 2015 nebo
2016,“ odhaduje starosta Michal Kortyš a do-
dává: „Pokud se však potřebnou částku podaří
vybrat dřív, budeme velmi rádi a zahájíme reali-
zaci samozřejmě ihned.“       
Dodejme, že pořízené zvony budou majetkem
města Litomyšl. Předem děkujeme za každý váš
dar.                      Text a foto Michaela Severová, 

tisková mluvčí města Litomyšl

Začátek výstavby
první etapy 
cyklostezky 
přede dveřmi
Litomyšl společně s Vysokým Mýtem pracují na
přípravě cyklostezky, která by obě města spojila.
Smetanovo rodiště je o krůček napřed, protože
se schyluje k výstavbě první etapy vedoucí z Ne-
došína do Tržku. Stavět se má začít v první po-
lovině roku a cyklisté by se do Tržku mohli projet
v již říjnu. Litomyšl na první etapu získala dotaci
ve výši 2,4 milionu korun ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury, z rozpočtu přidá necelé 2
miliony. 
Délka první etapy je 1 161 m a šířka 2,8 m. Cy-
klostezka bude obousměrná s asfaltovým povr-
chem, určená výhradně pro pohyb cyklistů
a bruslařů. Trasa bude vedena v těsné blízkosti
řeky Loučné v údolní nivě a pro stavbu budou
využity především pozemky, které v minulosti
sloužily jako polní a lesní cesty. V Tržku se bude
cyklostezka napojovat na silnici u rybníku Borec.
Z Tržku do osady V Lukách je již naplánována
druhá etapa cyklostezky, na níž Litomyšl letos
v lednu požádala o dotaci. 
„Celý projekt se rodí těžce. Vyskakují na nás ma-
jetkoprávní vztahy, požadavky zemědělců a ad-
ministrativní náročnost provázející získání
dotace. Museli jsme vyřešit také zatížení cyklos-
tezky,“ uvádí starosta Litomyšle Michal Kortyš,
který také prozradil, že Litomyšl už nyní pracuje
na třetí etapě z osady V Lukách do Cerekvice
nad Loučnou. Tam by se litomyšlská cyklostezka
měla potkat s vysokomýtskou. „U třetí etapy ale
narážíme na problém s cestou, kterou využívají
zemědělci. Pokud bychom trasu chtěli vést
vedle, pak platba za zábor zemědělské půdy by
byla větší než celá investice,“ sdělil starosta. 
Kromě cyklostezky do Vysokého Mýta se pracuje
také na trase do Proseče a na úseku mezi Hu-
sovkou a Vertexem, která by měla být samot-
ným začátkem cyklostezek ve směru na Vysoké
Mýto. V případě trasy na Proseč se v této chvíli
do dokumentace zapracovává Budislav a právě
Proseč. „Bude se jednat o společný projekt
všech obcí, kterými bude cyklostezka prochá-
zet,“ dodal na závěr Michal Kortyš.                 -bj-

Zóna zpoplatněného parkování
Na základě opakovaných dotazů uvádíme pře-
hled ulic města Litomyšle, které tvoří zpoplatně-
nou zónu parkování. Pro rok 2014 jsou to tato
náměstí: Smetanovo, Šantovo a Toulovcovo
a tyto ulice: B. Němcové, Rektora Stříteského,
Růžová, Šmilovského, M. D. Rettigové, Špitálská,
Ropkova, Josefa Váchala, Mariánská, Jiráskova
(její část od vjezdu do areálu mateřské školy po
výjezd na silnici II. třídy ve směru Česká Třebová)
Oproti předcházejícímu období došlo k rozšíření
pouze o poslední položku. Do zpoplatněné zóny

jsou zahrnuty i ulice, kde je parkování zcela
nebo zčásti vyloučeno (díky dopravnímu zna-
čení či stavebním parametrům) anebo omezen
vjezd vozidel. Je to z toho důvodu, aby obyva-
telé s trvalým pobytem v těchto lokalitách měli
nárok na zakoupení rezidenční parkovací
známky, neboť odstavovat svoje vozidla mohou
pouze přímo na okolních zpoplatněných plo-
chách.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství
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Kdo plní zadání a ničí nemocnici?  Račte
vstoupit do města duchů(a)
Tentokrát zvu čtenáře do minulosti, přítomnosti
a předvídané budoucnosti. Vše začalo v roce
1997 schválením zákona o založení 14 nových
krajů (což nebyl od oranžových vladařů šťastný
krok). V letech 2000-2008 vládla v Litomyšli i na
kraji ODS a KDU ČSL-ÚS. V krajské radě jsme
měli Josefa Janečka, radního pro zdravotnictví,
a Miroslava Brýdla, radního pro kulturu, který byl
zároveň radním v Litomyšli. A právě tato garni-
tura rozpoutala v našem kraji, respektive městě,
mamutí a gigantické investice. Bohužel, bez
ohledu na jakoukoli logickou, třeba i po selsku
a zdravě vystavěnou koncepci nebo s ohledem
na demografickou křivku, výkony, vytíženost.…
Byla to veselá jízda ve stylu: „Investuj co nejvíc!“
Stavební investice do nemocnice činily cca 400
mil. Kč, vícepráce cca 100 mil. Kč. Schopný, poc-
tivý a neúplatný ředitel Jan Kasal byl Brýdlem
vyhozen. Na místo ředitele byl dosazen bez vý-

běrového řízení Libor Vylíčil, který se stal maši-
nou na podpisy - podepsal veškeré faktury, ví-
cepráce a předání. A dál? Následně kraj každý
rok doplácel na provoz nemocnic stovky milionů.
Vždy se to nějak udělalo. Přišla ekonomická
krize a peníze došly, stav se musel začít řešit,
a to i s nástupem moci oranžových politiků
v kraji v roce 2008. Výkony nemocnic byly a jsou
na 50 až 60 procentech kapacity a to je slepá
cesta. Současným oranžovým vládců se vskutku
hodí do karet lokaj typu Vylíčila, který nemocnici
na jedné straně postavil a řídil, a následně ji bez
mrknutí oka zničí. Nápis na porodnici, podle gy-
nekologa Vylíčila nejlepší v Evropě, „BABY FRI-
ENDLY HOSPITAL“ je stržen. Vládcové kraje musí
být čistí jako lilium - je to citlivé téma, protože
nás čeká super volební rok a komunální volby
nadto. A tak čekat podporu i na straně KDU-ČSL,
která má v radě kraje za zdravotnictví Romana
Línka a na místní, komunální úrovni Radomila
Kašpara, by bylo naprosto zbytečné a naivní. Lo-

kajové udělají špinavou práci, politici budou čistí,
na oko budou za vše bojovat jako lvi a hrát nám
pimprlové divadlo, hru, kterou povede Kašpárek.
Vylíčilova metoda je přitom snadná. Nejsou dok-
toři, ty stávající znechutíme, utavíme přesčasy,
až sami odejdou a pak musíme zavírat jedno od-
dělení za druhým. Podle Vylíčila vlastně můžou
za postupný pád naší nemocnice Ti nezodpo-
vědní doktoři. A jsme v budoucnosti. Lidem ve
městě a okolí se zásadním způsobem zhorší
zdravotní péče, všichni budeme dojíždět.  Lidé,
jejich rodiny přijdou o 700 pracovních míst. Ne-
mocnice se prodá nebo pronajme a u všeho
bude stejná parta.  Kdo ví, co vše bude ještě zru-
šeno a jaká veledíla uvidíme. Třeba jednou za-
cinkají klepeta na rukách a možná už bude
pozdě, protože zůstane pupek světa, kulturní
město, kde práci bude mít pár vyvolených úřed-
níků a rodin a lékařská péče bude bájný mýtus.

Ing. Jaromír Odstrčil, zastupitel

Strana soukromníků ČR

Dojemné starosti
Signatáři otevřeného dopisu „Obchodní centra
tu nechceme“ mne zaskočili dojemnými sta-
rostmi o město. Přisvojili si právo mluvit za ob-
čany, jejichž názory neznají a pravděpodobně je
nezajímají.
Dle mého názoru za obavami z vylidňování ná-
městí stojí ve skutečnosti obavy z konkurence
a snížení tržeb. Podnikatel, který podniká v Lito-
myšli a sídlo firmy má v Praze, ve mně budí ne-
důvěru o upřímnosti jeho slov. Je pozoruhodné,
jak rychle bylo volání po liberalizaci podmínek
pro podnikání nahrazeno voláním po jejich větší
regulaci. 
Vážení signatáři, přestaňte myslet sami na sebe.
Páni radní a zastupitelé, začněte dělat něco pro
to, abyste zabránili stagnaci počtu obyvatel,
nebo dokonce jeho snížení. Pomáhejte staveb-
ním firmám získávat zakázky třeba právě vý-

stavbou obchodních center na území města Li-
tomyšle. Obyvatelům zajistíte práci, za kterou
musejí často dojíždět, a městu to přenese větší
výběr daní. Rodiny ušetří čas a peníze dojíždě-
ním do sousedních měst, kde v těchto obchod-
ních centrech nabízejí levnější zboží a široký
sortiment. Menší obchůdky, které si zákazníci
oblíbili, budou fungovat bez vašich obav dál. Do-
kladem toho je Večerka u Kasalů a řada obchod-
níků. Za zcela nepochopitelný proto považují
návrh pana zastupitele Pulkrábka na změnu
územního plánu, která by výstavbu obchodního
centra znemožnila. 
Všichni víme, že v pátek naše náměstí připomíná
namísto lázní ducha parkoviště před Velkou par-
dubickou a hlavním účelem tohoto starobylého
náměstí je výběr parkovného. Obchodní centra
v okrajových částech města by přitom snížila
počet parkujících aut v centru a zlepšila ovzduší.

Ale to je signatářům dopisu zřejmě jedno.
Vím, že názory na téma výstavby obchodního
centra se různí. Nejlepší cestou by proto bylo vy-
psání referenda, ve kterém by lidé mohli jasně
vyjádřit svou vůli. Přesto za občany, kteří tento
můj názor sdílí, žádám radní a zastupitele, aby
jednali hned a nečekali rok. Investoři nejsou
zvyklí čekat, jinak najdou jiné lokality s radními,
pro které služby obyvatelům jsou samozřej-
mostí. Mnozí z nás mají jistě v paměti, jak
v dávné minulosti páni radní v Litomyšli zabránili
výstavbě železnice a na několik desetiletí tak
znemožnili rozvoji města. Nebraňte rozvoji
města, vždyť Litomyšl je, pokud se týká obchod-
ních center a výběru sortimentu, z okolních
měst na posledním místě. 

Milan Strnad

Česká strana sociálně demokratická

Jak založit sdružení nezávislých kandidátů
do komunálních voleb?
Otázka v tomto roce aktuální pro aktivní občany
nejen v Litomyšli. Odpověď na ni v projektu ARC
zpracovali Marcela Boštíková, Daniel Brýdl a On-
dřej Moučka do podoby jednoduchého grafic-
kého návodu. Provede vás všemi důležitými
kroky, které je třeba učinit k tomu, abyste mohli

ve své obci kandidovat v komunálních volbách.
V návodu se dozvíte: kdo může kandidovat, co
musí obsahovat petiční archy, kolik podpisů je
třeba zajistit, jaké dokumenty jsou podmínkou
ke kandidatuře, komu a kdy je odevzdat, včetně
odkazů k legislativě, která celou věc upravuje.
Nabízí inspirace i v oblasti grafiky, propagace
a volební kampaně.

Návod je dostupný na www.generace89.cz – zá-
ložka „Ke stažení“, soubor s názvem „Komiks:
Sdružení nezávislých kandidátů“, nebo si o něj
můžete napsat na info@generace89.cz.
Budeme rádi, když tento materiál napomůže
všem sdružením nezávislých kandidátů, kteří
letos do volebního klání půjdou s námi. 

Věra Krejčová, Generace 89

SNK Generace 89

Průjezd Jiráskovou ulicí
pokutovali státní policisté
Městský úřad Litomyšl byl informován o tom, že
v úterý 14. ledna došlo v ulici Jiráskově (mezi Če-
skou poštou a zámkem) k pokutování některých
řidičů osobních automobilů, mimo jiných pře-
stupků též za průjezd touto komunikací.
Prozkoumáním celé záležitosti bylo zjištěno, že
pokuty ukládali pracovníci Policie ČR, konkrétně
hlídka dopravního inspektorátu Svitavy. Městský
úřad Litomyšl je přesvědčen, že pokud byly dů-
vodem uložení pokuty pouhý průjezd Jiráskovou
ulicí nebo zabočení do této ulice z komunikace
v prostoru Smetanova náměstí, nebylo uložení

pokuty v souladu s osazeným dopravním znače-
ním, a tudíž relevantní.
Na Dopravním inspektorátu Svitavy bylo telefo-
nicky zjištěno, že k pochybení ze strany jejich
pracovníků nejspíše skutečně došlo a že budou
přijata opatření, aby k tomu již nedocházelo. Dů-
vodem nesprávně uložených pokut byl údajně
mylný, resp. odlišný výklad umístění a textu na
spodní dodatkové tabulce. Podle zásad osazo-
vání a umísťování dopravního značení bylo
v době těchto kontrol zakázáno odbočení a tím
i průjezd ulicí jednoznačně pouze pro autobusy

mimo vozidla (autobusy) s povolením MÚ. Ostat-
ním vozidlům jsou odbočení a průjezd sa-
mozřejmě povoleny bez omezení - pouze
s dodržením pravidel pro obytnou zónu.
Aby k podobným politováníhodným skutečnos-
tem již nedocházelo, byla na přechodnou dobu
provedena demontáž spodních dodatkových ta-
bulek (s textem) a nové budou osazeny s textem
kategoricky vylučujícím rozdílný výklad pro ři-
diče a jiný pro příslušníky PČR. Řidičům, kteří byli
za průjezd ulicí Jiráskova pokutováni, doporuču-
jeme, aby se u Policie ČR informovali o možnosti
přezkumu rozhodnutí, neboť jsme přesvědčeni,
že právo je na jejich straně.

Vojtěch Stříteský, místostarosta Litomyšle,
Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 

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

Mediální přestřelky a tzv. poplašné zprávy
nám všem nikterak neprospívají.
Vstoupili jsme do nového roku 2014. Je to volební
rok a patrně si musíme zvyknout na přiostřená
prohlášení, komentáře a tzv. zaručené zprávy.
Dovolte, abych vám nabídnul několik takových
příkladů: ZPRÁVA 1: V SANITKÁCH V LITOMYŠLI
NEBUDE JEZDIT LÉKAŘ!!! Fakta: Krajská rada
schválila pro Litomyšl stanici RLP neboli sanitku
s lékařem a ředitel krajské záchranky musí činit
všechny kroky pro to, aby tento záměr naplnil.
V současnosti musí bohužel náš kmenový lékař
vypomáhat na stanici ve Vysokém Mýtě, neboť
onemocněl tamní lékař a tato stanice obsluhuje
také Holicko. Můj komentář: Při setkáních jak
s hejtmanem, tak s jeho náměstkem jsme byli
ubezpečeni, že se jedná o přechodný stav a že se
na jejich rozhodnutí nic nemění.  ZPRÁVA 2:
KONČÍ GYNEKOLOGIE, ŠPITÁL SE NÁM ROZ-
PADÁ!!! Fakta: V programovém prohlášení krajské

vlády se nám podařilo prosadit zachování akutní
medicíny ve všech pěti nemocnicích. Mimocho-
dem v letošním roce proběhne oprava některých
budov (především interny) a to v rozsahu 25 mil.,
jsou nachystané investice do přístrojového vyba-
vení v hodnotě 20 mil. Kč a bude dokončeno Ik-
tové centrum za 18,8 mil. Kč. Můj komentář: To,
že si pan primář Čadílek a pan ředitel Vylíčil ne-
odpustili řešit své spory přes média, je smutné
a zjevně to poškozuje kredit naší nemocnice. Ne-
chci hodnotit, kdo komu rozbil domeček z karet,
kdo komu tzv. „zařízl byznys“! Myslím si jenom, že
to není fér vůči celé nemocnici a všem jejím za-
městnancům. Pod čarou: Jako krajský zastupitel
vidím, že ministerstvem nastavená úhradová vy-
hláška preferuje a patrně bude preferovat přede-
vším velké nemocnice. Právě proto spojení všech
pěti nemocnic v jeden celek se zdá být logickou
cestou, jak udržet akutní medicínu a dostupnost
zdravotnické péče i pro naši východní část kraje. 

ZPRÁVA 3: PIARISTÉ SI POŽÁDALI O KOSTEL
A LITOMYŠL BUDE VRACET 60 MIL. NA DOTA-
CÍCH. Fakta: Piaristé opravdu o vrácení kostela
požádali. Můj komentář: S piaristy máme dlouho-
době pozitivní vztahy a vůbec si nemyslím, že by-
chom se na využívání kostela nedomluvili.
Mimochodem z dotace EU se na návrší opravují
jak nemovitosti města, tak památkového ústavu,
tak i piaristů. Vracení dotace je nesmysl! 
Závěr: Vážení přátelé, takto mohou vypadat ony
zaručené zprávy, jak se to či ono dělá špatně.
Život není černobílý, a i proto jistě není správné
ignorovat kritiku. Chtěl bych nás ale všechny po-
prosit, abychom v našem předvolebním jednání
neměli na mysli náš momentální prospěch, ale
především prospěch naší Litomyšle! A nám všem
Litomyšlanům přeji hodně zdravého rozumu!   

Radomil Kašpar, 1. místostarosta

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Nejenom obchodní centrum a referendum?
Na posledním jednání ZaM se otevřela diskuse,
jestli Litomyšl potřebuje další obchodní centrum
a zda do toho má město zasahovat. Je nutné
uvědomit si, že u nás nevznikne žádný hyper-
market, ale obdobný supermarket, jaké v Lito-
myšli již máme: Penny, Albert, Billa, Kubík.
Maximálně k němu přibude pár menších ob-
chodů, kde se objeví alternativy k již existujícím
obchodům, nebo se tam stávající, jako např.
Orion, DM drogerie, přesunou. Rozhodně vý-
stavbou nového obchodního centra nenastane
v Litomyšli „cenový ráj“ a bude se i nadále na-
kupovat za stejné ceny, ono totiž více obchod-
ních ploch vůbec neznamená nižší ceny. V ČR je
nejvíce ploch v m2 na obyvatele v EU. Přesto jsou
ceny v Rakousku a Německu nižší. Naopak jsem
rád, že se v Litomyšli drží obchody jako Večerka
Kasal a český řetězec Kubík, neboť u nich je je-
jich nabídka českých potravin výrazně vyšší. Ar-
gument, že tím vzniknou nová pracovní místa, je

možná částečně oprávněný, stejně jako ná-
mitka, že místa obsadí zaměstnanci s ruským
nebo slovenským přízvukem. Naopak pár míst-
ních o práci kvůli zvýšené konkurenci přijde.
Snahy některých místních politiků uspořádat na
toto téma referendum mně přijdou jako populis-
tické a jsou pravděpodobně zapříčiněny snahou
získat ve volebním roce hlasy voličů. Hlavně
v momentě, kdy je toto téma doprovázeno PR
o nižších cenách a nových pracovních místech.
Pokud k podobnému referendu dojde, jsem pro
to, aby se také udělalo referendum na téma za-
chování rozsahu zdravotní péče v naší nemoc-
nici, minimálně tak, jak tomu bývalo před 5 roky.
K dnešku jsme již přišli o oddělení  kožní, dětské,
porodnici a nahnuto to má (přes všechny opa-
kované sliby) gynekologie a RLP. Jsem přesvěd-
čen, a již se to dá i částečně doložit, že se jedná
o proces dávno připravený a domluvený. Přidám
pár informací, které se naše vedení města sna-
žilo zatajit. Jsou tomu cca 2 roky, kdy ředitel ne-

mocnice, v té době litomyšlský radní, informoval
na veřejném jednání  ZaM, že sám navrhl hejt-
manovi kraje (v té době Radko Martínek) zrušení
porodnice a dětského oddělení. Následně tuto
svoji slabou chvilku v Lilii popřel. Naši redaktoři
s vedením města k tomu mlčeli. Po dvou letech
a zrušení jmenovaných oddělení  přišlo naše ve-
dení města a naši redaktoři s pohádkou o tom,
jak nebyli doktoři a nešlo s tím nic dělat. Petici
6 tis. občanů nebrali jako důvod k tomu, aby se
pustili do skutečného boje s vedením kraje, který
je zřizovatelem nemocnice. Vyměnili nás za
dobré místo na krajských a senátních volebních
kandidátkách. Píši o tom do Lilie až nyní, protože
v té době by mně to nikdo nevěřil a neotisknul.
Situace se změnila a pravdu o rušení oddělení
se nyní dovídáme i z vyjádření primáře Haralda
Čadílka, u kterého si cením jeho osobní odvahy
informovat o věci, tak jak to učinil ve Svitavském
deníku. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

Českomoravské pomezí mezi vítězi
Velké ceny cestovního ruchu
Již posedmé byly v Brně v rámci veletrhu Regi-
ontour oceněny výjimečné a vysoce kvalitní po-
činy v oblasti cestovního ruchu. Soutěž „Velká
cena cestovního ruchu 2013/2014“ byla již tra-
dičně vyhlášena společnostmi Veletrhy Brno
a C.O.T. media s cílem přispět ke zkvalitnění na-
bídky a služeb cestovního ruchu v České repub-
lice. Ocenění byla předána v celkem šesti
kategoriích, např. Nejlepší jednotná kampaň,
Nejlepší turistický portál, Nejlepší cestovní kan-
celář či Nejlepší lázeňský a wellness balíček. Tu-
ristická oblast Českomoravské pomezí dosáhla
výrazného úspěchu, když v konkurenci mnoha
dalších krajů, regionů a destinačních manage-
mentů získala 3. místo v kategorii Nejlepší jed-
notná kampaň. Jako třetí nejkvalitnější
propagační kampaň byly pod sloganem „Česko-
moravské pomezí hraje všemi barvami“ oceněny
marketingové aktivity, mezi kterými nechyběla
prezentace pomocí tištěných materiálů, animo-
vaných filmů, mobilní aplikace, internetové i tiš-

těné inzerce, soutěží nebo sociální sítě Face-
book. V odborné porotě zasedli zástupci České
centrály cestovního ruchu – CzechTourism, Aso-
ciace krajů České republiky, Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Asociace českých cestovních
kanceláří a agentur, Svazu léčebných lázní ČR
a dalších subjektů.

Pro Českomoravské pomezí je to v poslední době
již třetí velký úspěch. Propagační aktivity obla-
stního destinačního managementu byly nedávno
oceněny také v rámci festivalu Tour Region Film
v Karlových Varech (3. místo v kategorii Multimé-
dia) a národní přehlídky propagačních materiálů
Tourpropag v Písku (2. místo v kategorii Tištěné
materiály a elektronická média).
Českomoravské pomezí se na brněnském vele-
trhu představilo v rámci expozice Pardubického
kraje. Na stánku byly odborníkům i návštěvní-
kům z řad veřejnosti k dispozici nejen nové ma-
teriály s vícedenními programy pro rodiny
s dětmi, seniory či zájemce o městskou turistiku,
ale také propagační tiskoviny jednotlivých měst
a zajímavých míst regionu.
Od 20. do 23. února bude atraktivní nabídka ob-
lasti vymezené městy Litomyšl, Moravská Tře-
bová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto
prezentována na největším českém veletrhu
cestovního ruchu Holiday World. Kromě již zmi-
ňovaných materiálů bude v Praze představena
také tiskovina pro všechny příznivce cyklistiky
nebo nové propagační DVD.

Jiří Zámečník, marketingový manažer,
foto archiv ČMP
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Na projektu obnovy zámeckého návrší od po-
čátku participujeme, protože je do něj zařazen
i sousední objekt piaristické koleje (mimocho-
dem ta byla v kooperaci s městem poskytnuta
do dlouhodobého užívání Fakultě restaurování
Univerzity Pardubice a část kolejních prostor
bude po rekonstrukci předána i přímo městu do
trvalého užívání, vznikající
nová přístavba bude vlastnic-
tvím města), takže pro nás to
není nic nového. V případě na-
vrácení kostela do vlastnictví
piaristů nastoupíme do posta-
vení právního předchůdce
(Národního památkového
ústavu) a ještě před eventuel-
ním vydáním bychom rádi měli
dlouhodobý smluvní vztah do-
jednán. Po drobném mediál-
ním nedorozumění, kdy byl
patrně zcela bez reálného zá-
kladu navozen dojem, že snad
je restituční žádostí piaristů
ohroženo poskytnutí evrop-
ských dotací, chci říci, že nic
takového nám není známo
a nehrozí. Abychom zcela od-
stranili veškeré pochybnosti,
uvažujeme dokonce o nabídce
městu v trvání 100 let, shoda
se musí nalézt na obou stra-
nách.“
V opraveném kostele město
počítá s pořádáním bohoslu-
žeb. Kulturní akce a výstavy
mají být pouze doplňkovou
činností a s církevním využitím
objektu se nijak nevylučují. „V
tuto chvíli je dokonce znám
termín znovuvysvěcení kos-
tela - neděle 15. června 2014,“ vysvětlila Micha-
ela Severová. „Doufáme, že podobně jako
v minulosti bude moci i nyní sloužit kostel Nale-
zení sv. Kříže k duchovním, pastoračním, vzdě-
lávacím a kulturním účelům. Každopádně ať již
bude v budoucnu evidován ve vlastnictví řádu
piaristů, nebo zůstane v majetku státu, lze se
spolehnout na jeho trvalé zpřístupnění veřej-
nosti. Chtějí to piaristé, aby do kostela chodili
lidé, chtít to bude diecézní muzeum královéhra-
decké diecéze, které by v objektu mohlo v brzké
době nalézt své působiště a zpřístupnit cenné

sbírky, a velmi tomu pomáhá i litomyšlská rad-
nice, která se rozhodujícím způsobem zasloužila
o obnovu památky,“ doplnil právní zástupce pi-
aristů. 
Vrácen do života bude kostel Nalezení sv. Kříže
přesně 300 let po položení základního kamene.
V této chvíli navíc běží veřejná sbírka na tři nové
zvony, které by se měly do chrámu po desítkách

let vrátit. „Už v tomto roce se
znovuzrozený kostel v plné
kráse jistě stane jedním
z magnetů pro návštěvníky
města a jakožto vhodný pro-
stor pro slavnostní příležitosti,
hudební a jiné kulturní akce
snad může být i místem čas-
tých návštěv zdejších obyva-
tel. Podstatné je, že kostel
nikam neodkráčí, piaristé chtějí
být v Litomyšli doma a chtějí
zde být dobrými sousedy,“ řekl
na závěr Martin Piškula. 
Litomyšl byla v minulosti jed-
ním z působišť piaristických
kněží a pedagogů, přičemž je-
jich kostel, klášter a škola tvo-
řily jeden funkční celek. Když
byly v dubnu 1950 v rámci akce
„Klášter" organizované Státní
bezpečností zlikvidovány
všechny mužské řeholní domy
a internována či sekularizo-
vána většina řádových bratří,
ztratila Českomoravská pro-
vincie Řádu zbožných škol - pi-
aristů svůj domov i své oficiální
představitele. Zásahem stát-
ních orgánů byl řád zbaven
obytných budov i hospodář-
ského zázemí a dalšími majet-
kovými převody, které

prováděla státem řízená Náboženská matice (ja-
kožto samozvaný správce majetkových podstat
zakázaných řádů), přišel i o kostel. Mobiliář byl
tehdy zřejmě částečně předán jiným institucím
a podudržovaný kostel v onom období bohužel
neuvěřitelně zchátral. Budova koleje byla v první
polovině devadesátých let historickému vlastní-
kovi již navrácena. Nyní tedy na základě zákona
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s cír-
kvemi a náboženskými společnostmi, piaristé
využili možnosti požádat i o vydání kostela. 

Jana Bisová, foto Jiří Mělnický

JUDr. Martin Piškula, právní zá-
stupce Českomoravské provincie
Řádu zbožných škol – piaristů:
„Mohu potvrdit, že v závěru roku
piaristé předali Národnímu památ-
kovému ústavu oficiální výzvu
k vydání věcí z majetku státu týka-
jící se právě kostela Nalezení sv.
Kříže (a také zastavěného po-
zemku a památného mobiliáře
kostela). V tomto okamžiku nic-
méně ještě nelze předjímat bu-
doucí události. Zatím jsme se
pouze z naší strany snažili splnit
všechny zákonné předpoklady, ale
o samotném vydání či nevydání
budou až v příštích měsících roz-
hodovat příslušné státní orgány.
Přijímáme s pochopením, že je
třeba nejprve ověřit správnost
protokolární výzvy, zejména zda
jsou správně přiloženy všechny
zákonem předepsané náležitosti,
a budeme tedy patrně ještě několik
měsíců čekat na výsledek. V opti-
málním případě by nám dosavadní
správce mohl předložit návrh vy-
dávací smlouvy, po jejímž sjednání
a finálním podpisu teprve bude
moci příslušný katastrální úřad
provést změnu zápisu v katastru
nemovitostí, a až tehdy by byl kos-
tel definitivně předán.“

Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek
nevalovou masku,“ zamýšlí se organizátor Petr
Kovář a slibuje: „Děti i rodiče, kteří přijdou
v maskách, obdrží speciální odměnu. Nebude
chybět občerstvení, bohatá tombola, soutěže,
kde každý soutěžící vyhrává, kapela Mix se
spoustou písniček a dětské návštěvníky čeká
jako vždy i nějaké překvapení.“ 
Od 20 hodin vymění dětské tanečníky dospělí
a propukne Maškarní bál pro dospělé. K dobré zá-
bavě bude hrát skupina Mix, o veselé scénky se
postará improvizační divadlo Paleťáci. Připravena
bude nejen bohatá tombola, ale i soutěž o nejlepší
masku. Chybět nebude, stejně jako před 190 lety,
ani paní sládková Smetanová a František Sme-
tana. Masky budou mít vstup zdarma.

Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek
Veselice se zabíjačkovými hody, tradičním maso-
pustním pečivem a pivem Bedřichova jedenáctka
bude zahájena na I. nádvoří Státního zámku Lito-
myšl ve 14 hodin. K dobré náladě bude hrát Ven-

caband, vystoupí improvizační divadlo Paleťáci
a zdarma bude přístupný Rodný byt B. Smetany.
Od 16 hodin bude v zámecké jízdárně slavnostní
odpoledne s názvem Vivat Smetana: Pocta Bedři-
chu Smetanovi. Promítneme si dokument Život
žitý zaživa scenáristky Šárky Horákové-Maixne-
rové a režiséra Pavla P. Riese, který netradičně
popisuje poslední léta života Bedřicha Smetany.
Film získal hlavní cenu Grand Prix Vojtěcha Jas-
ného na festivalu Arts&film v Telči. „Zároveň bude
promítnut dokument o Zvelebení hrobu Bedřicha
Smetany se záběry z odběru prsti z míst význam-
ných pro jeho život včetně Litomyšle,“ láká Jan
Pikna, ředitel Smetanovy Litomyšle a dodává: „Po
projekcích obou filmů nás čeká ještě beseda
s protagonisty - herečkou Jitkou Molavcovou, in-
iciátorkou obnovení náhrobku Marií Hakenovou,
režisérem Pavlem P. Riesem a sochařem Petrem
Císařovským.“ Regionální muzeum v Litomyšli zde
také představí pamětní knihu Vivat Smetana!, ur-
čenou všem, kteří by chtěli B. Smetanovi zanechat
osobní vzkaz či vyznání. „Vzkazy bude možno do
knihy zapisovat po celý letošní rok v Rodném bytě
B. Smetany,“ vysvětluje ředitel René Klimeš a do-
dává: „Poté se kniha uschová do muzejního ar-
chivu a opět otevře nejdříve za pět let, při dalších
významných příležitostech.“
Oslavy narození Bedřicha Smetany jsou první dů-
ležitou akcí v litomyšlském Hvězdném roku 2014.
Věříme, že si oslavy užijete spolu s organizátory,
kterými jsou kromě města Litomyšle také obecně
prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl a Ev-
ropské školicí centrum a příspěvkové organizace
Smetanův dům, Zámecké návrší a Regionální mu-
zeum v Litomyšli. Za spolupráci děkujeme i 1. ma-
teřské škole, Rodinnému centru, IC Litomyšl
a Petru Kovářovi s jeho kamarády.     

Michaela Severová, 
tisková mluvčí města Litomyšl
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Vrkoč se vám bude hodit na odpolední dětský či
večerní maškarní bál, kde si o něj můžete zatan-
čit tzv. tanec o vrkoč.“ V období masopustu bý-
valo zvykem, že dívky pro své tanečníky
vytvářely vrkoče - celý večer stál na stole a do-
stal ho vždy ten mladý muž, který s dívkou ten
večer nejvíc tančil. Ani tanečnice nezůstávaly
bez odměny. Od svého věrného tanečníka do-
stávaly malý dárek - šátek, pamlsek či hračku. 
Chybět nebude ani tradiční dětský průvod ma-
sopustních masek i masek věnovaných Bedřichu
Smetanovi a postavám z jeho oper. Patronát
nad touto akcí má 1. mateřská škola a Rodinné
centrum Litomyšl. Průvod vychází ve 13 hodin od
sochy Bedřicha Smetany tak, aby již od 13.30
hodin mohl v zámeckém pivovaru vypuknout
Dětský maškarní bál, tentokrát s podtitulem
Pojďte s námi za Smetanou. „Téma - Smetana
aneb vše, co se Smetanou spojeno jest - nabízí
dostatek možností, jak netradičně pojmout kar-

Zámku se vloni
zvýšila návštěvnost
Důvod k radosti jistě mají na litomyšlském
zámku. Podle statistiky Národního památkového
ústavu se loňská návštěvnost památky UNESCO
zvedla oproti roku 2012 o 10 614 na 36 690 osob.
Přispěla k tomu především druhá polovina roku
2013, zajímavá nabídka prohlídek, ale i vstu-
penky pro návštěvníky festivalu Smetanova Li-
tomyšl. 
„Druhá polovina sezóny byla příznivá, a to jak
obdobím prázdnin, tak s tím související pestřejší
nabídkou objektů, kde byly pořádány prohlídky
uzpůsobené věku dětí,“ uvádí Lucie Bidlasová,
pracovnice vztahů k veřejnosti Národního pa-
mátkového ústavu (NPÚ). V Litomyšli se k tomu
přidaly také stavebně-historické prohlídky, které
objekty ukazovaly doslova „od sklepa po půdu“,
kostýmované, noční či jinak oživené prohlídky.
Významnými akcemi se také staly Dny evrop-
ského dědictví a Hradozámecká noc. „Oproti
slabé návštěvnosti při zahájení sezóny 2013 za-
znamenaly naopak adventní a vánoční akce na
objektech NPÚ nebývalý zájem, a to vlivem pří-
znivého počasí,“ doplnila Lucie Bidlasová. Zájem
zaznamenala rovněž správa zámku Litomyšl. 
I přes příznivé počasí začátku letošního roku zů-
stal zámek v Litomyšli uzavřený, stejně jako
další památky. Možné jsou však individuální pro-
hlídky skupin alespoň 10 návštěvníků. Tyto pro-
hlídky je však třeba objednat telefonicky či
písemně u správy zámku. „Na zavřených objek-
tech probíhá v tuto chvíli generální úklid a také
drobné stavební úpravy, např. technického zá-
zemí apod. Celoročně zůstává otevřen zámek
Sychrov a Betlém Hlinecko,“ dodala pracovnice
NPÚ. Zámek v Litomyšli se však již nyní připra-
vuje na sezónu 2014, vyhlásil konkurz na nové
průvodce.                                                         -red-
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Český rozhlas Pardubice mediálním
partnerem akcí v Litomyšli
Také v letošním roce, stejně jako v loňském,
bude mediálním partnerem mnoha akcí v Lito-
myšli Český rozhlas Pardubice. Slavnosti Mag-
daleny Dobromily Rettigové, Smetanova
Litomyšl a mnoho dalších akcí Hvězdné Lito-
myšle 2014 – to všechno budou příležitosti po-
tkat pardubický rozhlas. Ten zůstává našemu
městu věrný i přesto, že mediální spolupráce si
v roce 2014 vybírá podle daleko přísnějších pra-
videl. Od 2. ledna navíc vysílá pardubický rozhlas

podle zbrusu nového programového schématu,
ve kterém nabízí oproti minulým letům více
hudby, zábavy i setkávání se zajímavými osob-
nostmi. Prioritou samozřejmě zůstává informo-
vat o tom, co se děje v regionu, a tak se Litomyšl
ve vysílání pardubického rozhlasu objevuje velmi
často.  V Litomyšli a okolí můžete vysílání Če-
ského rozhlasu Pardubice naladit na frekvencích
104,7 FM nebo 102,4 FM.

Radim Jelínek

Krátce
 V roce 2013 kino Sokol navštívilo 12 717 di-

váků. Celkem bylo promítnuto 466 filmů. Výnosy
z tržeb kina za rok 2013 činí 1 239 252 Kč, což je
o 100 % více než před digitalizací.

 V historické budově Regionálního muzea v Li-
tomyšli bylo zprovozněno plynové topení a za-
číná pokládka dubových parketových podlah.
Probíhá zde řada drobnějších zednických a ze-
jména elektroinstalačních prací. Na bývalém
dvorečku čajovny stojí hrubá stavba nového
vstupního objektu. Před muzeem směrem
k zámku vyrostl ochranný suterénní objekt pro
archeologicky odkryté pozůstatky horního
města. V současné době je již jeho horní plocha
(střecha) zadlážděna. V exteriéru se tak tento
objekt bude projevovat pouze malým pochozím
oknem a třemi malými větracími otvory.

 V lednu přijel do Litomyšle Václav Kotek z Di-
vadla Járy Cimrmana, aby s přípravným výborem
ladil program letošního ročníku lázní ducha.

 Společnost Saint-Gobain ADFORS CZ před-
stavila výrobu speciální geomříže ze skelných
vláken, jejíž instalace mezi vrstvy asfaltu zabra-
ňuje vzniku provozních trhlin. Samolepicí sklo-
vláknitá mříž svou tuhou konstrukcí prodlouží
životnost asfaltových povrchů až trojnásobně
a významně ušetří náklady na dlouhodobou
údržbu. Výroba je v litomyšlském závodě naplá-
nována na začátek letošního roku a bude záso-
bovat celý evropský trh. 

Smetanova 
Litomyšl chystá
v předprodeji změny

Program letošní Smetanovy Lito-
myšle už je téměř kompletní,
v březnu se začnou prodávat
vstupenky. „Tradičně zahajujeme
prodej vstupenek vždy první
středu v březnu v 10.00 hodin. Je
to tak trochu vázáno k připome-

nutí Bedřicha Smetany, který se 2. března roku
1824 v 10.00 hodin v zámeckém pivovaru naro-
dil,“ uvedl ředitel festivalu Jan Pikna. Pro letošek
ale dojde ke změnám, které mají usnadnit
nákup. „Už od 1. března bude po internetu
a v prodejních místech sítě Ticketportal možné
zakoupit tzv. víkendové balíčky, obsahující vstu-
penky na tři velké pořady každého víkendu na-
jednou, a to s celkovou slevou 20 %,“ dodal
Pikna. Kromě celkově nižší ceny získá kupující
jistotu svého stálého místa bez složité rezervace
v náporu prvního předprodejního dne. Nabídka
balíčků bude časově omezená, v prodeji budou
pouze do 4. března. Ve středu 5. března v 10.00
hodin už bude spuštěn klasický prodej tak, jak
jej známe z předchozích let. Další novinkou je
pořadník na vyprodané vstupenky. „Pokud při
online nákupu zjistíte, že na vámi zvolený pořad
již nejsou volná místa, budete se moci ‚zapsat
do pořadníku‘. Dojde-li k uvolnění rezervovaných
vstupenek, automaticky bude první v pořadí
upozorněn a bude mu vytvořena rezervace vstu-
penek s 48 hodinovou platností. Do té doby je
nutné vstupenky zakoupit, jinak připadnou dal-
šímu v pořadí.“ Pro úplnost je třeba dodat, že
jako první budou moci vstupenky rezervovat
sponzoři a mecenáši, a to ještě před uvedenými
termíny. „Mecenášům tak děkujeme za jejich fi-
nanční příspěvek festivalu. Je to projev velké dů-
věry v organizátory a hluboké podpory festivalu,
když sáhne člověk do vlastní kapsy. Velmi si toho
vážíme.“
Kompletní program Smetanovy Litomyšle bude
jako každoročně doručen všem Litomyšlanům
do schránek v druhé polovině února. Podrobné
informace naleznete na www.smetanovalito-
mysl.cz.

Městská galerie rekapituluje
rok 2014 a láká na letošní akce
V uplynulém roce navštívil dům U Rytířů re-
kordní počet návštěvníků – téměř 5000. Rádi
bychom jim touto cestou poděkovali za přízeň
a těšíme se na další milá setkávání i v dalším
roce. Největší ohlas laické i odborné veřejnosti
sklidila výstava Maxe Švabinského. Na ni navá-
zala právě probíhající výstava české ilustrace
(otevřená ještě do 2. 2. 2014). Úspěšné byly ale
také výstavy současných žijících umělců, napří-
klad Jiřího Příhody či výtvarníků podílející se na
výuce výtvarné přípravy na fakultě restaurování,
což ukazuje, že oblíbené jsou výstavy obracející
se do minulosti, ale i ty, které reflektují současné
výtvarné dění. Rádi bychom také poskytli náhled
do roku následujícího, který, doufáme, bude
stejně pestrý a pro budoucí návštěvníky atrak-
tivní jako byl rok 2013.
Současnou tvorbu jak regionálních výtvarníků,
tak i výtvarníků přesahující hranice Litomyšlska

budou prezentovat výstavy Patchwork, Unie vý-
tvarných umělců pardubického regionu, tolik ob-
líbený zářijový Salon, do kterého se mohou stále
hlásit výtvarníci provázaní s Litomyšlí či „la-
hůdka“ v osobě etablované současné výtvarnice
Veroniky (Šrek) Bromové. K Archimyšli se připo-
jíme výstavou jednoho z nejvýznamnějších ar-
chitektů současnosti Josefa Pleskota, jehož
výstava rozdělená do dvou částí bude probíhat
současně i v nově otevřené budově Regionál-
ního muzea v Litomyšli.  
Pro letní měsíce jsme připravili 2 reprezentativní
výstavy připomínající dva významné umělce -
Josefa Váchala, jehož 130. výročí narození v roce
2014 slavíme, a Josefa Matičky, umělce, jehož
tvorba, ale i mimořádný dar obohatil Litomyšl.
Závěr roku bude vzpomínkový - na fotografa Jo-
sefa Hýbla a Litomyšl na jeho fotografiích.

Zuzana Tomanová

Ochrana a péče o Nedošínský háj 
a zásahy do porostů
Nedošínský háj patří bezesporu k historicky,
kulturně i přírodně zajímavým lokalitám blíz-
kého okolí Litomyšle. Do povědomí  českého
národa se dostal díky románu Filosofská histo-
rie  Aloise Jiráska. Z historických pramenů lze
vyčíst, že toto území bylo ve 14. století oborou,
v 17. stol. pařezinou, sloužící k těžbě palivového
dřeva, a od začátku 19. století se začíná psát
jeho nejslavnější historie. Z vůle majitele pan-
ství hraběte Jiřího Josefa z Valdštejna-Vartem-
berka došlo k úpravám háje do parkové podoby
s rozmanitými romantickými stavbami, pavi-
lony a chrámky. Ty byly bohužel většinou
v druhé polovině 19. století zbořeny, čímž zes-
lábl rekreační význam háje a ten začal být vy-
užíván opět především pro těžbu dřeva.   
V roce 1933 háj koupila osada města Litomyšle
s cílem ochrany přírodních hodnot a historic-
kých památek.  Po bouřlivých válečných letech
byl  NH v roce 1949 vyhlášen přírodní rezervací.
V následujících letech hospodařil v háji stát
a jeho prioritou bohužel nebyla ochrana přírod-
ních a historických hodnot tohoto území.
Od roku 1992 je opět ve vlastnictví města a ve
stejném roce byl prohlášen za přírodní pa-
mátku ve smyslu zákona o ochraně přírody
a krajiny. Předmětem ochrany zde jsou dubo-
habřiny na opukovém podkladě a lužní porosty
se starými duby v údolí Loučné se svojí typic-
kou flórou i faunou. V háji jsou určitým fenomé-
nem i prameny, v kterých se vyskytuje
praménka rakouská, což je náš nejmenší plž vá-
zaný na čisté prameny. Ruku v ruce s vyhláše-
ním přírodní památky jdou zákonem nařízená
opatření jako plán péče či zákazy některých
činností, jako jsou například volné venčení psů,
zákaz vjezdu motorových vozidel, chodit po ne-

značených trasách, odhazování odpadků, ru-
šení ticha a klidu apod. Samotný plán péče řeší
managementová opatření tohoto chráněného
území především z hlediska předmětu ochrany,
tedy dubohabřin a lužního lesa. Protože je háj
také lesem zvláštního určení, je pro něj zpraco-
vaný lesní hospodářský plán (LHP) určující hos-
podaření v lese, který zohledňuje i zájmy
ochrany přírody.
V souladu s těmito zásadními dokumenty byly
navrženy i zásahy do porostů kolem naučné
stezky, kde se předpokládá zvýšený pohyb lidí.
Cílem prováděných opatření je z pohledu města
jako vlastníka především zajistit odpovídající
bezpečnost osob pohybujících se po naučné
stezce. 
Na to, aby provedenými zásahy, kde mimo ká-
cení dřevin bylo provedeno i ošetření několika
desítek jedinců dřevin, bylo co nejméně zasa-
ženo do předmětu ochrany přírody, dohlíželi
pracovníci KÚ Pardubice zajišťující agendu
ochrany přírody, kteří tyto zásahy také museli
schválit.
Město Litomyšl tedy provedenými zásahy plní
svou povinnost danou mu občanským zákoní-
kem předcházet škodám. Na to, aby došlo k nu-
lovému či pouze minimálního zásahu do
přírodního rázu Nedošínského háje, dohlíželi
fundovaní pracovníci ochrany přírody z KÚ Par-
dubice, za odbornou veřejnost pan L. Urbánek
-  ZO ČSOP Litomyšl. Bez jejich souhlasu by ne-
bylo možné městem navržená opatření pro-
vést.  Zároveň podotýkáme, že zásahy jsou
navrženy pouze v rozsahu, který považujeme za
nezbytně nutný.

Vratislav Laška, Petr Novák, Jana Foltová,
Městský úřad Litomyšl



8

O stavu zdravotní péče v nemocnicích Pardubic-
kého kraje a také v Litomyšlské nemocnici jsem
si přečetl a slyšel mnohé. Patřím mezi lidi, kteří
potřebují zdravotní péči, navíc akutní, zatím ve-
lice zřídka. 
Proto, když jsem špatně došlápl na schod (na-
štěstí poslední dole) a absolvoval krkolomně vy-
padající pád a projela mi ostrá bolest v rameni,
velice jsem zvažoval, kde mám hledat pomoc.
Na základě řady veřejně uváděných informací
jsem očekával v nemocnici nejedno příkoří.
Znáte to jistě také, vždyť jak všude čteme a sly-
šíme, řada věcí je špatných, oddělení se rozpa-
dávají, lékaři odcházejí…
Po noci v bolestech, jsem se rozhodl vyhledat
zdravotní péči v Litomyšlské nemocnici. Vyhle-
dal jsem chirurgickou ambulanci a hned na mě
příjemně zapůsobil přehledný organizační sy-
stém postupu ošetření. Na recepci byly milé
a vstřícně se chovající pracovnice. Stačilo před-
ložit průkaz zdravotního pojištění, odpovědět na
otázku, co potřebuji, a popsat, co se mi stalo.

Litomyšlská nemocnice z pohledu obyčejného pacienta
V čekárně během několika málo minut zaznělo
moje jméno s pozváním od sestry a již jsem byl
v ambulanci. Tam mě přivítal mile, vstřícně a cit-
livě se chovající pan doktor (jak jsem později zjis-
til, MUDr. Vlach), který zjistil vše potřebné,
prohlédl moje rameno, vysvětlil mi kudy jít na
rentgen s tím, že se mám po zrentgenování ra-
mene vrátit zpět. Na recepci rentgenu jsem
pouze ohlásil, odkud přicházím, své jméno a po
několika minutách jsem byl zrentgenován pro-
fesionálně a příjemně se chovající paní (jméno
jsem nepostřehl, tak to bylo rychlé) a již byl zpět
v ambulanci. Tam mi zmíněný pan doktor, kte-
rému mezitím již přišel zdigitalizovaný rentge-
nový snímek mého ramene, sdělil diagnózu
(naštěstí nic zlomeného), seznámil mě s dopo-
ručenou léčbou, s předpokládanou dobou, po
jakou mě to asi bude trápit, poradil mi, jak se
mám k rameni chovat a jak o něj pečovat, aby
vše bylo co nejrychleji v pořádku, a také kdy
mám přijít na kontrolu. Vše klidné, rychlé,
účelné, profesionální za 40 minut.

Proč to vše píšu? Vždyť je to možná pro vás nor-
mální, běžná návštěva lékaře.
Jednoduše mám pocit, že jsme zapomněli děko-
vat a více než pozitivní příklady vnímáme ty
„průšvihy“ kolem nás. I na zdravotní péči slyším
mnoho záporných informací. Kladné ohlasy
v tisku a veřejných sdělovacích prostředcích ne-
zaznamenávám skoro žádné. Já jsem při svém
kontaktu se zdravotníky, a to i se zdravotníky
v Litomyšlské nemocnici, nikdy neměl špatnou
zkušenost. Je to zkušenost nejenom moje, ale
i řady mých příbuzných a známých. Vždy jsem
měl štěstí na ochotné, vstřícné, odborně zdatné
zdravotníky, kteří se ke mně chovali velice dobře
a pozorně. Chtěl bych jim alespoň tímto způso-
bem za jejich vstřícné, milé a odborné chování
velice moc poděkovat, a to i přesto nebo právě
proto, že se to dnes „nenosí“. 
V zájmu naší Litomyšlské nemocnice i nás paci-
entů vyzývám ke zveřejňování podobných pří-
padů, jako je ten můj.

František Pechanec

Nové parkovné
Také jste si položili otázku, proč vznikl nový sy-
stém parkovného? Dle MÚ s cílem zvýšit obrát-
kovost aut na náměstí, zvýšit náš komfort a tak
dále, bude to príma! – No, podívejte se do pro-
sincové Lilie. Já říkám: „Nebude to príma, bude
to stejné nebo spíš horší.“  Auta budou na ná-
městí dál, protože v současné Litomyšli prostě
nemají kde jinde být. Regulační funkce parkov-
ného je u nás blízká nule. Dosud lidé na placení
parkovného zhusta kašlali, protože jim přišlo
drahé. Tudíž bylo třeba vymyslet způsob, jak
parkovné opticky zvýhodnit, ale zároveň utržit
stejně nebo raději víc. Tři stovky přece vypadají
lépe než tisíc. V té prosincové Lilii nechybí ani
lehce mrazivé varování, že zpoplatněné zóny
jsou pod dohledem kamer a o pohybu aut exis-
tuje přehled, takže, bacha, víme o vás.
Napadla mě otázka, proč platit zrovna na ná-
městí? A vlastně proč VŮBEC platit? Jsem obča-
nem města a spoluvlastníkem RD a ze zákona
tak platím městu daň z nemovitosti. Co za ni do-
stávám? Jeden zastupitel mi odpověděl, že
právo bydlet v krásné Litomyšli. Pardon, kdy-
bych bydlel v ošklivých Svitavách, budu jim tam
platit taky. Elektřinu platím, vodu a splašky pla-
tím (zprostředkovaně městu), odvoz odpadků
platím (taky městu), takže co? Prý třeba odklí-
zení sněhu. Ouha, zrovna ten chodník za mým
domem se rozhodnutím Rady uklízet nebude.
Tedy chodník, myslím tu kamenito-blátivou roz-
bitou stezku za špitální zahradou, na jejíž vyas-
faltování jaksi nezbylo. Nebo prý třeba veřejné
osvětlení. Tedy pokud u nás Na Řetízku zrovna
svítí, že. Nebo bezpečnost – no to bude ono,

městská policie. Ta se zabývá, kromě jiného,
např. kontrolou placení parkovného, které je
v rozpočtu města jejím příjmem, ale pokryje jen
asi polovinu jejích nákladů. A jsme doma.
Na webu města dnes (9. 1.) visí oznámení, že
nové parkovací známky došly. Cituji: „Na základě
časově neočekávaného enormního zájmu v prv-
ních dnech měsíce ledna o jejich nákup byly
v současné době plně vyprodány.“ Kdo by to
čekal, viďte, to je sranda. Znamená to, že parko-
vání na náměstí si koupil kdekdo (psychologie
300 vs. 1000 funguje), a tím se vracím na začá-
tek článku. S auty to bude stejné nebo horší než
dřív, ale bude za to víc peněz v kase. Parkovací
kotoučky budou lidé přetáčet, kamery neka-
mery, což napadlo každého, dokonce i tvůrce sy-
stému. Kontrolovat to nebo tomu zabránit
nebude v silách MP ani náhodou, to by nedělala
nic jiného. Jak to jde dohromady s vyhlašovaným
účelem nového systému, je mi záhadou.
Parkovné neplatím a platit nebudu. Ne kvůli
třem stovkám, ale z principu, mám totiž bohatě
předplaceno. Platím ne zrovna malou daň z ne-
movitosti a to je víc než dost na to, abych na ná-
městí zaparkoval, kdy budu chtít. Že to je
sobecké? Ale není. Např. do bazénu nechodím
a nikdy chodit nebudu, nechtěl jsem ho. Každý
jednotlivý vstup je z městské kasy dotován asi
stokorunou (z rozpočtu hrazená ztráta 6 mil.
Kč/60 tis. návštěvníků/rok). Každý Litomyšlan
tam tedy zajde průměrně 6x za rok neboli do-
stane 600 Kč. To je cena dvou parkovacích zná-
mek. Městský úřade, dej mi je. Děkuji.

Robert Pikna

Klášterní zahrady
Dobrý den pane starosto,
dlouho jsem se rozmýšlela, zda Vám napsat či
nikoliv, ale po nedávné návštěvě Vašeho krás-
ného města jsem usoudila, že bych měla.
Žijeme na Slovensku a v Anglii a do Litomyšle
jezdíváme pravidelně již mnoho let nejen za ro-
dinou, ale prostě proto, že nám Vaše město uča-
rovalo. Chvíle strávené v Klášterních zahradách
BYLY vždy nezapomenutelným zážitkem. Minulý
čas u slůvka „BYLY“ není velkým písmem napsán
náhodou! Posledních pár let s mým mužem, váš-
nivým zahrádkářem, sledujeme (a to jsme vždy
jen obdivovali a sbírali inspiraci), jak Váš skvost
rok od roku chřadne.
Byli jsme před téměř 14 lety na Slavnostním ote-
vření Klášterních zahrad a při pohledu na každý
kout, každý záhonek srdce zaplesalo. Co se ale
s Vaší chloubou děje v posledních letech, je
k pláči. Velký smutek a úzkost v nás vyvolal o le-
tošních vánočních svátcích pohled na naprosto
neupravené plochy tlejícího, suchého, hnědoreza-
vého roští! Dříve byly záhonky před zimou oše-
třeny, příkladně přikryty větvovím proti mrazu
a my jsme se sem jezdili učit, jak se o naši za-
hrádku postarat. Mezi trvalkami neprorůstal ple-
vel a vše bylo hezky upraveno v každém ročním
období a ne pouze před Smetanovou Litomyšlí!
A není to pouze zeleň, jež nás trápí. Kovové la-
vičky už jsou natolik oloupané a rezavé, že by se
na ně dáma ve světlých šatech ani posadit ne-
mohla, aby se neumazala. To stejné platí i o od-
padkových koších. Dřevěné lavičky jsou odřené
a snad i prohnilé, mezi kostkami prorůstá mech
a tráva. No, po letošní zimní procházce v naší
milované oáze klidu jsme velmi smutní.
Byla bych moc ráda, kdyby Vás má slova přiměla
se v zahradách pořádně rozhlédnout a pak učinit
nějaká opatření, aby se za pár let tak nádherné
místo nevrátilo do původní podoby, kterou
známe už jen z fotografií. Byla by to ohromná
škoda. Važte si, prosím, Vašeho drahokamu
a pečujte o něj s láskou. Moc Vám děkuji za za-
myšlení a přeji Vám mnoho zdraví! Ze Slovenska
zdraví                      Zuzana a Peter Kohúcikovi

z dopisů čtenářů

Chvála gynekologii v Litomyšlské nemocnici  
Ve dnech 5. až 9. prosince 2013 jsem měla tu
čest být hospitalizována na gynekologickém od-
dělení Litomyšlské nemocnice, a.s. Bez nad-
sázky píšu, že jsem měla tu čest, neboť s tak
úžasným přístupem – jak lékařů, tak zdravotního
personálu, ať už se jednalo o profesionálně, ale
i lidsky úžasné asistentky, anebo anesteziology
na operačním sále - jsem se doposud nikdy
v žádné nemocnici nesetkala. Po celou dobu
svého pobytu jsem tam zakoušela opravdu pro-
fesionální přístup všech, s nimiž jsem se tam se-
tkala. Veškerá péče mi připadala naprosto
nadstandardní a výjimečná.     
Na toto oddělení by se měly chodit dívat budoucí
sestry, ale i jiní lidé, kteří pracují s nemocnými, aby

zakusili, že vlídnost a laskavost je možno přidat k
profesi jako nadstavbu, a to i při velkém pracovním
vytížení a maximální zodpovědnosti. 
Ne nadarmo je Litomyšlská nemocnice nositelkou
Certifikátu systému řízení kvality 2010 a právem
získala ocenění 2. nejlepší nemocnice Pardubic-
kého kraje v roce 2011 očima pacientů a první nej-
lepší nemocnice v Pardubickém kraji očima
zaměstnanců. Všichni dokázali, že si zaslouží cer-
tifikáty, a já bych ještě navíc přidala certifikát za
laskavost, profesionalitu, vstřícnost a pohodovost.
A Etický kodex zaměstnance, jehož znění zde visí,
je do puntíku dodržován, ba  ještě překračován.
Poté, co renomovaná Litomyšlská nemocnice
přišla o porodnici a dětské oddělení, doufám, že

toto oddělení nepotká stejný osud a toto výji-
mečné  oddělení bude do budoucna zachováno
ke spokojenosti všech žen, které je budou potře-
bovat.                                     Ludmila Rašnerová
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z dopisů čtenářů

Jak to vidím já
Vážení čtenáři,
po přečtení článků o problematice RLP (Rychlé
lékařské pomoci) v Litomyšli musím na tato
sdělení reagovat. Pracuji v posádce RLP již 22
let, nikdy jsme personální problémy neměli
(lékař, zdravotní sestra, řidič). Problém vznikl
1. 1. 2014, kdy vedení ZZS PaK odvolalo našeho
erudovaného perspektivního vedoucího kme-
nového lékaře. Byl přesunut (nevím proč) do
posádky ve Vysokém Mýtě. V důsledku tohoto
rozhodnutí je naše posádka v pracovní dny bez
lékaře. V odpoledních hodinách, v noci, v so-
botu, neděli a ve svátek je naše výjezdová sku-
pina RLP kompletně obsazena (lékař, zdrav.
sestra, řidič).
Na naší straně opravdu popisované problémy
nejsou. Přeji všem hodně zdraví v roce 2014. 

Ivana Nováková

Ryby v Loučné zabil zřejmě amoniak
strana 1 >
Otázkou ale nyní je, jak se do Loučné dostal.
Jeho koncentrace totiž nebyla nikterak nízká.
V řece uhynuly metráky ryb, zejména pstruzi
a také lipani.
Od začátku případ převzala Česká inspekce ži-
votního prostředí, a protože se zřejmě jedná
o trestný čin, celou záležitost vyšetřuje zejména
Policie ČR. Havárií se zabývá odbor životního
prostředí a samozřejmě vedení města Litomyšle.
„Strašně mě to mrzí, jako rybáře trojnásob. Mys-
lím, že na rekonstrukci čističky je nejvyšší čas.
Díky tomu, že si projekt děláme sami, můžeme
při plánování technologií vycházet z těch nověj-
ších. Chceme, aby čistírna v budoucnu zvládla
podobné havárie," uvedl starosta Michal Kortyš. 
Zasažená řeka Loučná v Nedošíně přišla o ryby,
které zde žily několik let. „V úseku nezůstal ani
jeden pstruh. Nyní hledáme místa, odkud se
látka do vody dostala. Možností je více. Nejspíše
bude problém u čistírny odpadních vod, ale
třeba i dešťové kanalizace nebo chemické čis-
tírny," vysvětlil Jiří Randák, vedoucí odboru ži-
votního prostředí v Litomyšli. Podle Vratislava
Lašky z odboru životního prostředí přišla Loučná
v zasaženém místě také o chrá-
něný druh vranky obecné nebo
mihuli potoční. „Jsme v kon-
taktu s provozovatelem kanali-
zace. Prvotní pro nás bude, až
nám dá inspekce výsledky," po-
dotkl Pavel Jiráň, vedoucí od-
boru místního hospodářství
litomyšlské radnice.
Únik amoniaku do Loučné nej-
více bolí rybáře. Až k Cerekvici
nad Loučnou totiž všechny ryby uhynuly a řeka
se bude do stavu před havárií vracet několik let.
„Koncentrace látky musela být vysoká, protože to
nenaředila ani voda v řece, ryby amoniak hned
zadusil. Nepomohl ani přítok ze sádek ani soutok
s Desinkou. Snad to zachránil až Končinský potok,
který má teď dost vody, protože tam už uhynulé
ryby nejsou," sdělil Zdeněk Kmošek, předseda li-
tomyšlského rybářského svazu. Finanční škodu
vyčíslí rybářům soudní znalec, ale tu skutečnou
stanovit snad ani nelze. „Tak masivní úhyn nepa-
matuji. Do řeky Loučné znovu vysadíme ryby, ale
mladé. Začneme s tím, až se oteplí, počítám tak
asi za čtyři až šest měsíců. Šlo ovšem o generační
ryby a řeka se bude do stavu před otravou vracet
až pět let," míní rybář Zdeněk Kmošek.
Ekologickou havárií na Loučné se zabývají také
v podniku Saint-Gobain Adfors, který je provo-
zovatelem čistírny odpadních vod. Ekolog spo-
lečnosti Michal Škoda potvrdil, že celou situaci
průběžně sledují a čekají na výsledky analýz

odebraných vzorků vody. „Požádali jsme odbor-
ného garanta vysokou školu technologickou
o komplexní posouzení události a o to, jaké kroky
dále podniknout," řekl Michal Škoda. Zda mohly
jedovaté látky do řeky uniknout právě z podniku
Saint-Gobain Adfors se nechtěl ekolog Michal
Škoda zatím vyjadřovat. „Na závěry je brzo, ne-
máme ještě výsledky analýz," dodal ekolog.
Únik nebezpečné látky do řeky Loučné vyšetřuje
Policie České republiky. Má už policie stopy, které

povedou k odhalení zdroje,
odkud látky do řeky unikly?
„Na objasnění případu inten-
zivně pracujeme. Z taktického
hlediska ovšem nebudeme
bližší informace poskytovat.
Mohu sdělit, že ve věci činíme
potřebná šetření a opatření
směrující k zajištění dalších
okolností tak, bychom mohli
věc objektivně posoudit," sdě-

lila Anna Štegnerová, tisková mluvčí svitavské
policie. V souvislosti s úhynem ryb policisté za-
hájili úkony trestního řízení pro podezření ze spá-
chání přečinu „poškození a ohrožení životního
prostředí z nedbalosti". Za ten pachateli v pří-
padě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody
až na šest měsíců nebo lze uložit zákaz činnosti.
Není ovšem vyloučeno, že se právní kvalifikace
může s upřesněním škody ještě změnit.     -red-

Amoniak, neboli běžně čpavek, je
bezbarvý velmi štiplavý plyn.
Amoniak je toxická, nebezpečná
látka zásadité povahy. Při vde-
chování poškozuje sliznici. Je lehčí
než vzduch. Amoniak se velmi
dobře rozpouští ve vodě, a to při
0 °C  1 148 cm³ ve 100 ml vody, za
vzniku zásaditého roztoku. 

Snímek pořízený hasiči při zásahu 11. ledna.

Dotace není ohrožena

Otázka redakce Lilie: Proč se ještě nezačala
stavět přístavba piaristické koleje? Nebude to
mít vliv na plnění podmínek dotace?
Odpověď starosty Litomyšle Michala Kortyše:
Během archeologického průzkumu byly v místě,
kde bude v budoucnu stát přístavba piaristické
koleje, odhaleny konstrukce zaniklého Kostkov-
ského města. Ty ovlivnily původní projekt, který
musel být upraven. Oproti původnímu plánu
musíme jít výš. Změna projektu je ale minimální.
Knihovna i obřadní síň zůstává, jak bylo pláno-
váno. Tento upravený projekt jsme však museli
obhájit před Akademií věd, protože ta musela
souhlasit s částečným odstraněním nálezů.

Tento souhlas jsme získali a v prosinci se pod
dozorem archeologů přistoupilo k jejich odbou-
rání. Zbytek nálezů pak byl staticky zajištěn –
dovnitř se nasypal písek a nad vším se vytvořila
betonová krusta. Všechny nálezy byly zdoku-
mentovány.
V současné době se hloubí základy. Nyní musí
ještě doběhnout administrativní kolečko přes
ministerstvo pro místní rozvoj a stavba může
začít. Přístavba by měla být dokončena podle
předpokládaného termínu. Pokud se nezasek-
neme na administrativních překážkách a vše
půjde, jak má, bude objekt dokončen na podzim
letošního roku. Posunutí termínu dokončení ani
úprava projektu nemá na dotaci vliv. Dotace není
ohrožena.

zeptali jsme se za vás

Litomyšlské RLP
stále chybí lékař
Rychlé lékařské pomoci v Litomyšli stále chybí
lékař. Ten má být dočasně na základně ve Vy-
sokém Mýtě. Z Litomyšle tak „rychlá“ v pra-
covní dny vyjíždí bez doktora. Vedení Zdravotní
záchranné služby Pardubického kraje (ZZS PAK)
ani kraj, který je zřizovatelem záchranky, zatím
nemají řešení. 
„Personální situace v celé oblasti výjezdových
základen Litomyšle a okolí se zkomplikovala
vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti
lékaře na jiné výjezdové základně. Řešíme ji
přesuny s ohledem na celokrajské zajištění
služby,“ řekl ředitel ZZS PAK MUDr. Pavel Svo-
boda a dodal: „Výjezdy současné posádky
Rychlé záchranné pomoci Litomyšl, a nejen její
jsou od 1. ledna 2014 podrobovány kontinuální
analýze a i díky tomu je objektivně zdokumen-
továno, že nedošlo, díky trvale špičkové práci
místních záchranářů a ve spolupráci s lékař-
skými posádkami z okolních základen, k sebe-
menšímu narušení poskytování zákonem
garantované péče.“ Starosta Litomyšle Michal
Kortyš se však obává, že tento stav bude platit
jen do chvíle, než se něco přihodí. A to může
být cokoli, třeba na silnici R35. „To, že se nic ne-
stalo, neznamená, že vše funguje. Máme tady
specializované iktové centrum, kam by měl být
pacient dopraven do určitého času, aby to bylo
smysluplné. Tímto ohrožujeme i tuto službu.
Nesmí platit za dobrotu na žebrotu. To, že lékař
z Litomyšle pomohl řešit dočasný výpadek lé-
kaře v sousedním městě, nesmí být zneužito
k trvalé změně naší posádky z RLP na RZP
(tedy posádky bez lékaře). Byl by to jen další
důkaz neustálého omezování rozsahu a do-
stupnosti poskytované zdravotní péče na Lito-
myšlsku, “ reagoval Kortyš.  
Vedoucí lékař, který je nyní ve Vysokém Mýtě,
má být údajně přeložen. Zůstane tedy v sou-
sedním městě nastálo? Ředitel záchranky se
vyjádřil vyhýbavě: „Konkrétní personální situaci
nemůžeme s ohledem na zákonné normy blíže
komentovat. Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje aktivně hledá lékaře jak do
Litomyšle, tak na jiné základny v Pardubickém
kraji, zvláště s ohledem na zajištění denního
provozu. Ovšem zájem lékařů z privátní sféry,
nemocnic nebo sousedních záchranných slu-
žeb je minimální.“ 
Stejně jako v případě dětského oddělení i v pří-
padě rychlé lékařské pomoci nabídlo město Li-
tomyšl byt lékaři, který by měl zájem na zdejší
záchrance sloužit.  -bj-

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na internetových stránkách
www.cms-tv.cz. Podívejte se například na:
• Zápis do první třídy nanečisto
• Sbírka na zvony pro chrám piaristů
• Pstruhová řeka Loučná otrávena!
• Program Hvězdné Litomyšle 2014
• Z tiskové konference v lednu 2014

litomyšlská TV na internetu
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Žijí mezi námi

Mužský pěvecký sbor Litomyšl před vystoupením
v Obecním domě v 90. letech minulého století.

Ota Karlík (rodným jménem Otokar) patří k lito-
myšlské osvícené kulturní špičce. Není nosite-
lem žádného z městských ocenění, medailí
a titulů, zato však je obecně uznávaný za svoji
kulturní stopu, kterou zanechává v dějinách
města.

V roce 1987, od založení, se ujal Mužského pě-
veckého sboru Litomyšl. Postupně jej připravil
a s ním zrealizoval stovky vystoupení. Sbor kon-
certoval i s Filharmonií Hradec Králové, Orches-
trem G. Broma, vystupoval s E. Hakenem i pro 7
prezidentů, koncertoval v Obecním domě či ho-
telu Crowne Plaza v Praze i v zapadlých vesnič-
kách v regionu. Jen Rybových mší připravil od
roku 1999 přes šedesát.
Jubilant byl iniciátorem mnoha tematicky zamě-
řených koncertů (Fibich, To pivečko, Ach, vojna),
stál u zrodu nezapomenutelné inscenace Blod-
kovy opery „V studni“ a jiných významných akcí.
Otův vztah ke svým pěvcům a opačně nejlépe
charakterizuje 7. sloka Hymny zpěvavých bratrů:
„Můžem zpívat půl hodiny, můžem zpívat ho-
dinu, náš sbormistr Ota Karlík má sbor jako ro-
dinu.“
Po určitých zdravotních peripetiích byl již viděn
při dělené zkoušce mužů na litomyšlskou pěvec-
kou událost roku 2014 - Dvořákovu „Stabat
Mater“. Tentokrát jako zpěvák ve svém oblíbe-
ném hlase.
K 70. narozeninám přejí Otovi mnoho zdraví
a pěkných tónů jeho přátelé pěvci.

Josef Veverka, foto F. Kobylák

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

České Heřmanice – prodej zděného bytu 3+1 ve III. NP
v OV, s vlastní garáží v přízemí domu, v dobrém stavu,
plastová okna, vytápění je možné plynem i tuhými pa-
livy. Č.958. Cena: 1 205 000,- Kč
Svitavy – prodej družstevního bytu 3+1 v 8. NP v revi-
talizovaném panelovém domě v klidné okrajové části
města, nové zateplení, plastová okna, stoupačky,
výtah, zasklená lodžie, možný převod do OV.
Č.968. Cena: 1 000 000,- Kč
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

Litomyšl – prodej panel. bytu 1+1 (36 m2) v VI.NP v re-
vitalizovaném domě v centru města. Nová kuch. linka,
plast. okna, podlahy nové PVC. 
Č.964. Cena: 890 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 2+1 (56 m2 + sklep) v přízemí
ve zděném domě, vytápění vlastním plyn. kotlem,
starší koupelna, okna dřevěná, pokoje - parkety. Klidná
lokalita. Č.961. Cena: 1 250 000,- Kč
Moravská Třebová – prodej slunného bytu s lodžií
2+1 (59 m2). Byt se nachází v 2NP panelového domu,
je  po celkové rekonstrukci, bytové jádro zděné.
Č.947. Cena: 889 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 2+1 (66 m2) po rekon-
strukci v klidné lokalitě. Zděné byt.jádro, plast.okna,
nová kuch. linka, dům revitalizovaný, nový výtah. 
Č.935. Cena: 1 290 000,- Kč
Dolní Újezd – prodej novostavby přízemního RD 3+1
ve vyhledávané klidné lokalitě, nízké náklady na byd-
lení, vytápění ústřední plynové a krbovými kamny,
plastová okna, plovoucí podlahy, kolaudace 2010.
Č.932. SLEVA! Cena: 2 895 000,- Kč
Nyklovice – prodej většího rod. domu 4+1 v centru
obce se stodolou, chlévy a vnitřním dvorem, napojeno
na elektro, vodu i plyn. Plyn.kotel, Wavky, nová
kuch.linka. Č.925. Cena: 1 150 000,- 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
Litomyšl – prodej zainvestovaných stavebních parcel
pro stavbu rod. domů v lokalitě U Prokopa - II. etapa.
Inž.sítě jsou kompletně zainvestované.
Č.894. SLEVA! Cena: 950,- Kč/m2

Vračovice - prodej zemědělské usedlosti v centru
menší obce s uzavřeným dvorem, garáží, stájí a samo-
statnou stodolou, 7 km od Vysokého Mýta. Vlastní
studna a za stodolou zahrada s ovocnými stromy.
Č.898. Cena: 690 000,- Kč
Chotěnov – prodej zrekonstruované částečně rou-
bené chalupy 3+1 v oblíbené rekreační oblasti, ve vý-
borném stavu, s obytným podkrovím, udržovanou
zahradou a bazénem. Č.899. Cena: 1 100 000,- Kč
Litomyšl – prodej moderního nízkoenergetického RD
4+1 ve výstavbě v žádané lokalitě Záhraď. Předpoklad
dokončení 06/2014, výměra parcely 802 m2. Cena je
uvedena za dokončený RD vč. pozemku.
Č.867. Cena: 3 600 000,- Kč

Hledáme obraz Josefa Matičky:
Buďte zdráv, pane Zrzavý! 
Přípravy na velkou letní retrospektivní výstavu
Josefa Matičky jsou v Městské galerii Litomyšl
v plném proudu, probíhá archivní výzkum, který
odhalil nové poznatky ze života i tvorby tohoto
malíře, jehož život i dílo jsou neodmyslitelně
spjaty s Litomyšlí. Josef Matička ve své tvorbě
vstřebával podněty z českého i světového
umění, velmi si vážil tvorby Jana Zrzavého, jehož
zpodobnil v roce 1969 na obraze Buďte zdráv,
pane Zrzavý! Rádi bychom tento obraz vystavili,
bohužel se nám ho prozatím nepodařilo dohle-
dat. Obracíme se proto na každého, kdo by
o tomto díle měl jakékoliv informace, aby kon-
taktoval Městskou galerii Litomyšl. Majitelé ob-
razu zůstanou samozřejmě v anonymitě. Dále
bychom se rádi spojili se všemi, kdo vlastní Ma-
tičkovy obrazy, dokumenty, fotografie, zvukové
či video nahrávky a předměty týkající se Josefa
Matičky, ale i vzpomínky na tohoto umělce a člo-
věka, aby nás oslovili a pomohli nám zdokumen-
tovat život a rozsah tvorby Josefa Matičky.
Josef Matička (1893-1976) se narodil v Praze v ro-
dině tiskařského sazeče, v roce 1923 se oženil

s Annou Theinovou, která pocházela z litomyšl-
ské židovské rodiny. V Litomyšli společně hledali
ochranu před tlakem německé okupace, po
druhé světové válce se Litomyšl a nedaleká Bu-
dislav staly vedle Prahy druhým domovem man-
želů Matičkových. Anna Matičková po smrti
svého manžela věnovala rozsáhlou sbírku jeho
obrazů i dalších výrazných umělců, např. Emila
Filly, Václava Špály či Jana Zrzavého, městu Li-
tomyšli. Nejen tuto kolekci obrazů budete moci
zhlédnout na letní výstavě v Městské obrazárně
na Státním zámku v Litomyšli. 

Zuzana Tomanová

Josef Matička: Buďte zdráv, pane Zrzavý! (1969),
akvarel a tempera 

Zpěvem k srdci…
Ač toto úsloví pochází z dob minulých, je hlu-
boce pravdivé i dnes. My, členky Sboru paní
a dívek, to tak cítíme.
Vystoupily jsme spolu s členy Mužského sboru,
Vlastimilu i Lit. symfonického orchestru v době
adventní a vánoční na deseti koncertech v Lito-
myšli a okolí. Náš zpěv zněl v protestantských
i katolických kostelech, jednou i na litomyšlském
náměstí. 
O návštěvníky nebyla nouze. Prostory byly napl-
něny. Radost z koled a poselství, zvláště z Ry-
bovy České mše vánoční, proudila od nás
k vděčným posluchačům. Zpíváme s chutí
a zpěv milujeme. Totéž určitě cítili i ti, kteří nas-
louchali a posléze dlouze tleskali. Je tady oba-
polné propojení. 
Poetické období posledního měsíce roku za-
padlo do moře věčnosti. A my hledíme dopředu.
V nadcházejícím půlroce nás čekají vystoupení
na plesu veteránů, Litomyšli lázeňské i gurmán-
ské. A možná že zapějeme i jinde, například
v domově pro seniory. 
Zpěv – jako každá lidská práce – má svoje ná-
roky. Učíme se hlasové technice, občas lovíme
noty a podřizujeme se požadavkům naší
schopné sbormistryně. K tomu všemu je po-
třeba chuť, zodpovědnost, ale hlavně láska.
Takže opravdu – zpěvem k srdci – vlastnímu i ji-
nému!        Za Sbor paní a dívek Marie Paříková

• 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
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Slova moudrých: Etika úcty k životu
žádá, abychom vždy nějak a něčím byli
lidmi pro lidi. 

A. Schweitzer

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Josef Zapletal, Miroslav Pravec,
Karel Trávníček, Milada Hrdličková, Milada
Jůzová
85 let – Zdenka Könyüová, Růžena Hu-
dečková, Jana Cupalová
90 let – Bohumil Rejman
97 let – Milada Prokopová (Nová Ves)
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Janem Fellnerem (78 let), Irenou Myško-
vou (81 let), Lubomírem Jindrou (38 let),
Jaroslavem Dvořákem (72 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika 

Ovoce Božího Ducha: radost

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ti-
chost a sebeovládání.” List Galatským 5,22-23
Radost je jistě jedním ze základních projevů lid-
ské osobnosti. Jako lidé jsme stvořeni pro ra-
dost a chceme ji prožívat. Toužíme po radosti
a přirozeně, podvědomě také děláme vše pro
to, abychom radost prožívali. Řečeno jazykem
dnešní doby: jsme pro radost naprogramováni.
Však o čem by byl život, kdyby nebylo radosti?
Poznáváme tedy, že radost je dar. Je to dar od
Boha, který nás stvořil a který chce pro všechny
lidi to nejlepší – touží po tom, aby každý proží-
val radost v plnosti.
Člověk může mít radost z různých věcí. Všichni

víme, jak málo stačí k dětské radosti. Dospíva-
jící se někdy chechtají všemu možnému a na
druhé straně rozesmát některé dospělé je
přímo nadlidský výkon. Jaká je však opravdová
radost?  Radost přichází z různých podnětů
a mnohdy trvá jen krátce – my bychom si však
přáli, aby trvala déle. Jak to ale zařídit? Jak to
udělat, abychom mohli prožívat dlouhodobou,
stálou radost? 
Kvalita naší radosti bude záležet na zdroji, ze
kterého bude radost pocházet. Plytké a po-
vrchní zdroje vyústí v plytkou, povrchní a krát-
kodobou radost. Tedy dlouhodobá a trvalejší
radost musí vycházet z kvalitnějších zdrojů.
V listu Galatským apoštol Pavel píše o tom, že
radost je ovocem Božího Ducha. Žádné ovoce
na tomto světě nevznikne hned. Ovoce z ně-
čeho vyrůstá, a aby mohlo růst, potřebuje

k tomu dobré podmínky – výživu, vodu, světlo,
teplo a čas. Tak je to i s tou pravou radostí – při-
chází od Boha skrze jeho Ducha. Je to právě
Boží Duch, který vede člověka ke zdroji pravé,
trvalé radosti - k Ježíši Kristu. 
Ježíš Kristus může být pro každého člověka tím
nejkvalitnějším zdrojem radosti proto, že při-
náší vysvobození od sebestřednosti, nadutosti,
závisti, smrti a veškerého dalšího zla a tomu,
kdo v Něho věří, dává život věčný – řeknu Vám,
milí čtenáři, je to ta nejúžasnější radost na
světě, kdo ji prožil, jistě mi dá za pravdu. Je i pro
vás připravena, stačí jenom jediné: říci ano Je-
žíši Kristu, říci ano Jeho cestě, která vede k ži-
votu, říci ano Tomu, který zemřel za každého
člověka, aby všem mohl darovat opravdový
život – věčný život plný radosti. Člověk, který
naváže opravdový vztah se vzkříšeným, a tedy
stále živým Ježíšem Kristem, je napojen na nej-
lepší zdroj radosti a jeho radost mu už nikdo
nevezme. Jak Ježíš řekl: „Uvidím vás však opět
a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám
nikdo nevezme.” (Janovo evangelium 16,22) 
Ježíš vás zve k sobě, chce vám dát tu úžasnou

radost, kterou nelze nikde jinde získat - zkusíte
říci ano?                                     Čestmír Šťovíček, 

Církev adventistů sedmého dne

zamyšlení

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 V blahopřáních se

často píše, že dotyčný
se dožívá neskutečných
X let. Je to klišé, ale u
některých jubilantů se
skutečně zdá, že nutně
musí jít o omyl, že
někdo chybně – anebo
ze závisti – přidal 5 let
nebo rovnou desetiletí...
A to je přesně případ pana Vladimíra Novot-
ného, dlouholetého učitele, ředitele, zastupitele,
radního, emeritního místostarosty Litomyšle,
sportovce, trenéra, funkcionáře, ale také báječ-
ného kamaráda a správného chlapa, prostě na-
šeho Gazdy. V úterý 4. února oslaví neskutečnou
sedmdesátku a nám se zdá, že je právě v nejlep-
ších letech.
Milý Vláďo, přejeme Ti pevné zdraví, mnoho ra-
dosti a těšíme se, až za nějakých pět deset let
oslavíme Tvoji opravdovou sedmdesátku!
Michal Kortyš, Radomil Kašpar, Vojtěch Stříteský 

a přátelé z Městského úřadu Litomyšl
 V prosinci minulého roku jsme na operační

sály zakoupili vrtačku firmy Synthes. Jedná se
o přístroj určený pro kostní traumatologické
operace, prováděné na chirurgickém oddělení,
v hodnotě 300 000 korun, který byl plně hrazen

ze sponzorských darů. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem sponzorům, kteří na zakoupení
tohoto přístroje přispěli. Zejména pánům Hu-
bertu Stratílkovi a MUDr. Patriku Krpčiarovi, kteří
osobně největší měrou přispěli k shromáždění
uvedené částky.
Je dobré a potěšující, že se i v dnešní době na-
jdou lidé, kteří chápou význam zachování a pod-
pory nemocnice v Litomyšli.
Ještě jednou upřímné díky všem uvedeným
sponzorům: KN Truck servis, Faulhammer, T&T
Trade, Jitan s.r.o., p. MUDr. Patrik Krpčiar, p. Hu-
bert Stratílek, p. Marcel Hlouš, H.R.G., LBtech,
Kutur s.r.o., Story design, ORION.

MUDr. Marek Serbák, primář chirurgického 
oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s.

 Chtěla bych poděkovat Městské policii Lito-
myšl za ochotu při pomoci, kterou mi poskytli,
když jsem měla nehodu. Bez zaváhání mě za-
vezli do nemocnice a zavolali mi lékařskou
pomoc. Jsem jim moc vděčná a tímto velmi dě-
kuji.                                                   Marie Drbalová

 Ráda bych poděkovala lékařům a sestřičkám
z chirurgického oddělení A Litomyšlské nemoc-
nice, a.s., kteří se o mě během hospitalizace
vzorně starali a trpělivě snášeli moji každodenní
práci na přípravě Lilie, čímž přispěli k jejímu
vzniku.                         Jana Bisová, redaktorka Lilie

Výnos Tříkrálové sbírky je 372 778Kč
K+M+B 2014 „Ať Bůh požehná tomuto pří-
bytku“. Toto znamení psali první lednovou so-
botu koledníci Tříkrálové sbírky na dveře domů
a bytů, kde jim lidé otevřeli. Po dlouhé době ko-
ledníkům přálo i počasí a tak s koledou „My tři
králové …..“ na rtech, někteří za doprovodu hu-
debních nástrojů, vyrazili na tradiční Tříkrálo-
vou sbírku. V letošním ročníku se do sbírky
zapojilo celkem 81 skupinek. Přímo v Litomyšli
koledovalo 27 skupinek, v přidružených obcích
(Kornice, Nedošín, Nová Ves, Pazucha, Pohodlí)
6 a v okolních obcích 48. Oproti loňskému roku
byl nárůst o 7 skupinek.
Výtěžek, který tři králové nashromáždili do po-
kladniček, činí 372 778 Kč. Znamená to navýšení
proti loňskému výtěžku o 30 583Kč. Za čtrnáct
let pořádání sbírky na Litomyšlsku jsme takový
výnos ještě neměli. Děkujeme koledníkům i je-
jich vedoucím za čas, který nám věnovali. Děku-
jeme štědrým dárcům za jejich příspěvky.
Děkujeme pracovníkům MÚ Litomyšl a všem
starostům okolních obcí i jejich spolupracovní-
kům za trpělivost a čas, který nám nejprve při
pečetění pokladniček a následně při počítání vý-
nosu věnovali. Otci Františkovi a všem na faře
děkujeme za milé zázemí pro naše koledníky.
Z vybrané částky se 65 % vrátí litomyšlské cha-

ritě, která finanční prostředky použije na nákup
nového auta pro sestřičky z Charitní ošetřova-
telské služby. Auto bude označené logem Tříkrá-
lové sbírky 2014, takže všichni dárci jednoduše
rozpoznají, na který automobil letošní rok přispí-
vali. Dále bude část peněz použita na podporu
Dobrovolnického centra a na vytvoření fondu
pro sociálně slabé rodiny s dětmi. 
Jsme rádi, že je Tříkrálová sbírka úspěšně za
námi, a jsme vděčni za štědrost a přízeň, kterou
jste nám hned začátkem nového roku projevili. 

Lucie Šteflová, koordinátorka Tříkrálové
sbírky, foto Aneta Andršová

G. B. Shaw řekl: „Muž, kte-
rému není přes čtyřicet,
není k ničemu.“
Ve stejný den, tedy 10.
února, jako ten, který „roz-
množil i poškodil kulturu
českou“, slaví své naroze-
niny emeritní ředitel lito-
myšlského gymnázia pan

Otakar Karlík. Leč náš oslavenec na svoji mono-
grafii stále ještě čeká.
Přejeme panu řediteli k jeho 70. narozeninám
hodně „radostí života“ (F. Gellner), všechny
krásy světa (J. Seifert), hudbu (nejen) v duši (J.
Vrchlický), stále dobré ladění (F. Halas) a přede-
vším zdraví.             Za zaměstnance gymmnázia

Ivana Hynková, ředitelka, foto archiv GAJ 

Přejeme všechny
krásy světa
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Je „dominový efekt“ v souvislosti s Litomyšlskou
nemocnicí obehraná fráze, nebo reálně hrozí?

HARALD ČADÍLEK:
 Můžete potvrdit, že jste podal výpověď v Li-

tomyšlské nemocnici? Jaké důvody vás k tomu
vedly? Ke kterému dni v nemocnici končíte?
Bohužel výpověď jsem opravdu podal. Říci
stručně jeden důvod nelze, protože to bylo pro
mne i velmi složité rozhodnutí. Celá záležitost se
táhne již poměrně dlouho. Vše se vyhrotilo v po-
slední dny listopadu, kdy jsem uprostřed ope-
račního programu byl v ředitelně odvolán
z funkce vedoucího gynekologie – pro špatnou
komunikaci s ředitelstvím. Byly mi odejmuty
kompetence a bylo mi oznámeno, že svoji pra-
covní náplň dostanu do týdne. Nestalo se do 14
dní, ale na dalším jednání již v přítomnosti práv-
níků mi bylo sděleno, že tím, že jsem se postaral
v uvedených dnech o pacientky na oddělení (ko-
legyně měla dovolenou, a tak by tam nebyl jiný
lékař), jsem de facto akceptoval nové zařazení
a mám tedy smůlu. Pokud bych byl býval nepři-
šel do práce, byla by situace jiná. Pro mne ale
vždy byla kvalitní péče prioritou, takže nepřijít
a nechat odoperované ženy bez dozoru bylo ne-
představitelné. Proto tedy výpověď. Končím
tedy k poslednímu únoru a ve druhé polovině
února čerpám nevybranou dovolenou. 

 Budete pacientkám poskytovat péči jinde?
Dostal jsem několik nabídek v poslední době na
primariát. Prozatím jsem dohodnut, že na jaře
začnu opět operovat ve fakultní nemocnici, ve
které jsem již v minulosti pracoval. Budu se po-
dílet na výuce operativy mladších lékařů a sám
tam budu operovat své pacientky. Co bude dále,
ukáže život. Bez té něžné poloviny populace by
byl život smutný a bez dětí obzvláště, takže tu
budu i nadále. 

 Znamená váš odchod uzavření gynekologie?
Co by uzavření znamenalo pro ostatní oddělení?

V jednom z článků jste uváděl, cituji: „...pokud by
nebyla dostupná gynekologická péče včetně
konzilií či možnosti operačního zásahu, vznikl by
problém pro většinu oddělení."
Za citovanou větou, kterou jsem říkal již před ně-
kolika lety, si stále stojím. V nemocnici, kde se
zařízne některé ze základních oddělení, se za-
čnou problémy kupit, a jak to končí, víme
z mnoha míst republiky. Nerad bych strašil oby-
vatele Litomyšle, ale zajistit erudovanou péči na
gynekologii po 24 hodin a 365 dní v roce je ná-
ročné a může ji poskytovat jen ten, kdo je scho-
pen plnohodnotně operovat veškeré
komplikace. Zda tomu tak je nyní, to nebudu ra-
ději rozebírat. Určitě nechci spojovat další bytí
oddělení s mojí osobou. Pan ředitel již během
podzimu kolegům říkal, jak hledá někoho za
mne, a zda je o takové místo zájem, uvidíme. Já
mu věnoval posledních 8 let života a prvních 8
let života své dcery. 

 Je vůbec reálné, že by gynekologie zůstala
otevřená? Údajně je nedostatek lékařů.
Reálné to bylo. Po uzavření porodnice jsem na-
stavil koncept, který fungoval další měsíce. Ne-
jistota a přístup vedení nakonec vedl k dalšímu
ukončení svého působení atestované lékařky,
která i po návrzích pana ředitele odmítla s ním
dále spolupracovat, stejně jako atestovaný ex-
ternista, který již od ledna také s ním spolupra-
covat nechce. Nedostatek lékařů obecně je, ale
pokud se hledá, zvolí se určitý způsob přístupu
k podřízeným, tak jsou pracoviště, která toto ne-
musí řešit. Já považuji zajištění personálu, a tedy
i kvalitní zajištění fungování pracoviště za jednu
ze zásadních povinností vedoucích. Zda tomu
tak bylo v provedení současného ředitele a bude
i nadále navíc jako vedoucího gynekologie,  je
otázkou. Sám jsem třeba i dovolené volil tak, aby
vždy byl zajištěn chod pracoviště. Nejsem si jist,
zda pan ředitel to chápe stejně jako já.     

 Co bude s personálem, pokud se gynekolo-
gické oddělení zavře?
Otázka personálu je jednou z nejsmutnějších. Na
jaře jsem byl postaven vedením před Sophiinu
volbu. Vybrat přes víkend z personálu jen téměř
třetinu sester, která zůstane. Jelikož se povětši-
nou jednalo o personál, který jsem si sám již vy-
bíral, tak to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí,
které jsem kdy musel udělat. Nebyl nikdo, koho
bych se potřeboval zbavit, měl jsem je opravdu
rád a pracoval jsem s nimi v příjemné atmosféře.
Ostatní byly přeřazeny na jiná pracoviště. Na
„své“ ambulanci stále pod mým jménem si ale
pan ředitel nechal sestru v důchodovém věku
a nesměl jsem o ní rozhodnout, ačkoliv mladé

matky od rodin musely oddělení opustit. Ano,
o práci nepřišly, ale musely změnit odbornost
a řada z nich to neunesla a skončila následně
práci v nemocnici sama. Jak bude on dále pokra-
čovat v personální politice, nevím. Vím ale, že
kromě nejasného úvazku pana ředitele je zde již
jen 0,5 úvazku lékaře. 

LIBOR VYLÍČIL:
 Bude se gynekologické oddělení zavírat? Je

reálné, aby zůstalo otevřené, a pokud ano, jak
bude fungovat. Údajně není dostatek lékařů...
Jaké kroky podnikáte k jeho udržení?
Gynekologická péče v Litomyšlské nemocnici
bude i nadále zachována. O jejím rozsahu jed-
náme se zdravotními pojišťovnami tak, aby od-
povídala potřebám regionu Litomyšlska.

 Pokud se oddělení uzavře, co to bude zname-
nat pro oddělení ostatní. Nedočkáme se obáva-
ného dominového efektu? 
Odkazuji na mou předchozí odpověď, s tím, že
rozsah poskytované gynekologické péče je
a bude v souladu se strukturou výkonů ostat-
ních oddělení naší nemocnice. A ta má dlouho-
dobou perspektivu.

 Jste nyní současně primářem i ředitelem, čímž
se ale nemůžete jednomu či druhému věnovat
naplno. Navíc je vám vytýkáno, že jste léta ne-
operoval. Co na to říkáte?
Pro práci na gynekologii splňuji potřebné od-
borné vzdělání. Ještě před 2,5 roky jsem stan-
dardně sloužil na gynekologicko-porodnickém
oddělení nemocnice. Mám za sebou léta praxe.
Nemám problém se vrátit po tak krátké době ke
gynekologickým zákrokům a operacím.

 Můžete prozradit, proč byl pan doktor Čadílek
odvolán z funkce primáře?
Pro odvolání z funkce není nutné sdělovat důvody.
Jedná se o rozhodnutí ředitele v souladu s organi-
začním řádem nemocnice a zákoníkem práce.

 Může vůbec někdo s klidným srdcem říct, že
uzavření porodnice bylo posledním redukováním
v Litomyšlské nemocnici? 
Litomyšlská nemocnice zůstane zachována jako
jedna z pěti nemocnic poskytujících akutní lůž-
kovou péči v Pardubickém kraji. To je rozhodnutí
vlastníka - Pardubického kraje - a představen-
stvo naší nemocnice tuto vůli naplňuje. Nejsou
známy dlouhodobé podmínky pro úhrady po-
skytnuté zdravotní péče a navíc se zpřísňují ná-
roky na personální a technické vybavení léčby.
Struktura oborů a odborností je proto logicky
předmětem komplikovaných analýz, které pro-
vádíme s cílem nalézt model pro efektivní, kva-
litní a dostupnou akutní péči v regionu. 

Na konci listopadu byl z funkce primáře gynekologického oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s., odvolán MUDr. Harald Čadílek. Údajně z důvodu špatné
komunikace s vedením nemocnice. V prosinci podal doktor Čadílek výpověď a v současné době je na neschopence. Vyvstává tedy několik otázek, ale
jedna je zásadní: Bude se i toto oddělení zavírat? Oslovili jsme jak MUDr. Čadílka, tak ředitele nemocnice MUDr. Libora Vylíčila, který je nyní zároveň pri-
mářem gynekologického oddělení, aby odpověděli na několik otázek. 

Diagnostika a antibiotická terapie 
infekčních onemocnění
Spolek lékařů ČLS J. E. Purkyně pořádal ve
středu 15. 1. již 361. přednáškový večer, jehož té-
matem byla „Diagnostika a antibiotická terapie
infekčních onemocnění". Přednášející byla pri-
mářka Oddělení infekční diagnostiky Litomyšl-
ské nemocnice, a.s., MUDr. Jana Janečková. Akce
se zúčastnil rekordní počet lékařů. 
Zájem byl především o pokrokové moderní me-
tody diagnostiky a léčby infekčních onemocnění.
Prezentace ukázala, proč je důležité hledat pří-
činu infekčního onemocnění pomocí testů kulti-
vační bakteriologie s následnou identifikací
pomocí hmotnostní spektrometrie, dále vyše-
tření citlivosti k antibiotikům pomocí analyzá-

toru. Průkaz virů u virových onemocnění dýcha-
cích cest se provádí na přístrojích moderní mo-
lekulární genetiky. Pomocí precizní diagnostiky
a průkazu bakterií nebo virů je následná léčba
antibiotiky cílená a v případě virů se nepodávají
antibiotika vůbec. 
Diagnostika infekčních onemocnění je levnější
než špatná léčba. Používat laboratoř infekční
diagnostiky se vyplatí. Racionální postupy v dia-
gnostice infekčních onemocnění jsou nejlepší
službou pro obyvatele spádové oblasti Litomyšl-
ské nemocnice, a.s.

Adrián Nemšovský, tiskový mluvčí 
Litomyšlské nemocnice, a.s.

Vás v měsíci únoru
srdečně zve na tyto akce:

Speciální 3-chodové menu.

VALENTÝNSKÁ 
ROMANTICKÁ 

VEČEŘE

14. – 16. února

Zveme všechny gurmány, kteří ocení
jehněčí maso z přirozeného chovu.

Využijte příležitost vychutnat 
si naše speciality.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Rezervace na tel. 461 615 338. 

www.zlatahvezda.com

JEHNĚČÍ
SPECIALITY

21. – 23. února
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Rehabilitace vybavena novými přístroji
Rehabilitační oddělení Litomyšlské nemocnice,
a.s., bylo zřízeno jako součást přípravy nemoc-
nice k získání statutu iktového centra od 1. 1.
2012 v prostorách interního pavilonu (1. patro –
pod interním oddělením). Oddělení v současné
době disponuje 20 lůžky. Dle smluv se zdravot-
ními pojišťovnami je možno poskytovat zdra-
votní péči výhradně pro pacienty iktového
centra překladem pacientů z neurologického od-
dělení a neurologické JIP Litomyšlské nemoc-
nice, a.s., a dále pacienty po totálních
endoprotézách. O možnosti přijímání pacientů
s jinými diagnózami je stále intenzivně jednáno
se zdravotními pojišťovnami. Rehabilitační lůž-
kové oddělení v Litomyšlské nemocnici, a.s., fun-
guje vedle rehabilitačního lůžkového oddělení
v Pardubické krajské nemocnici jako jediné
v celém Pardubickém kraji. 
Koncem roku 2013 bylo oddělení dovybaveno
zcela novými moderními přístroji, které velmi
usnadní práci fyzioterapeutů, ale hlavně vý-
znamně zvýší šanci pacienta na rychlejší a kva-
litnější návrat po proběhlé mozkové příhodě
nebo po operaci totální endoprotézy do stavu
maximální soběstačnosti, kdy bude v co nej-
menší míře závislý na péči jiných osob. 
Jedná se o dynamický chodník, který slouží k ná-
cviku správného stereotypu chůze, a protože je
vybaven pneumatickým závěsným systémem, je
možné sem umístit i pacienty, kteří ještě plně
svoji chůzi neovládají a bez pomoci odlehčení by

chůze nebyli schopni. Ke zvýšení motivace pa-
cienta je součástí zařízení moderní software,
který umožňuje simulovat chůzi ve virtuálním
prostředí a tím tak cvičení pro pacienta udělat
zábavnější a tím i přínosnější vzhledem ke zvý-
šené spolupráci pacienta. Dalším je přístroj pro
cvičení s horními končetinami. U pacientů po
cévních mozkových příhodách velmi přispěje
k intenzivnějšímu nácviku běžných denních čin-
ností v součinnosti s prací ergoterapeuta, který
na našem oddělení také s pacienty pravidelně
pracuje. Poslední v této řadě „velkých“ přístrojů
je vertikalizační stůl, který umožňuje vertikalizaci
pacientů již ve velmi akutních fázích po cévních
mozkových příhodách a tím umožňuje urychlit
celkovou hybnost pacienta.
Další skupinou přístrojů jsou motodlahy na horní
končetinu, dolní končetinu a motomed, což jsou
přístroje, které mají uplatnění hlavně u stavů po
ortopedických operacích.
V blízké době ještě oddělení bude dovybaveno
novými vířivkami na horní a dolní končetinu.  
Závěrem musím sdělit, že já i celý personál reha-
bilitačního oddělení se na práci s těmito moderními
přístroji velmi těšíme a hlavně jsem rádi, že i zde
v Litomyšli můžeme pacientům poskytnout v rámci
rehabilitace tu nejmodernější terapii, která je v po-
sledních letech vůbec dostupná. Když uvedu pří-
klad, vertikalizační stůl v nejnovější variantě máme
jako druhé pracoviště v celé České republice.    

Prim. MUDr. Markéta Tušlová

Tento projekt - Litomyšlská nemocnice, a. s., „přístrojové vybavení iktového centra - iktové jednotky"
- je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 8. 2. MUDr. Sláma
Ne 9. 2. MUDr. Sláma
So 15. 2. MUDr. Mareš
Ne 16. 2. MUDr. Mareš
So 22. 2. MUDr. Bromová
Ne 23. 2. MUDr. Jindrová
So 1. 3. MUDr. Paseková
Ne 2. 3. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského oddě-
lení, tel. 461 655 269
So 8. 2. MUDr. Mareš
Ne 9. 2. MUDr. Pecinová
So 15. 2. MUDr. Filová
Ne 16. 2. MUDr. Filová
So 22. 2. MUDr. Švábová
Ne 23. 2. MUDr. Jílková
So 1. 3. MUDr. Beňová
Ne 2. 3. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 8. 2. U Slunce 461 612 678
Ne 9. 2. Ústavní lékárna 461 655 530
So 15. 2. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 16. 2. Ústavní lékárna 461 655 530
So 22. 2. Na Špitálku 461 615 034
Ne 23. 2. Ústavní lékárna 461 655 530
So 1. 3. U Nemocnice 461 615 617
Ne 2. 3. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8.-9. 2. MUDr. Ševčíková Pavla
Polička, 1. máje 607, 461 724 423
15.-16. 2. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
22.-23. 2. MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
1.-2. 3. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827

Rozpis služeb

V LITOMYŠLI
NOVĚ OTEVŘENO
Ochutnejte řízná piva českých 
malopivovarů ve stylovém 
prostředí na Smetanově nám. 131.
(bývalý Kebab vedle Mandaly)

Na výčepu Pegas, Harrach, Pšenice.
Pivo v těch nejlepších podmínkách,
akční drinky každý týden, 
občerstvení, alko i nealko, 
příjemná atmosféra a Wi-fi zdarma

Otevírací doba:
PO - ČT  18:00 -24:00
PA - SO  18:00 - 01:00
NE          zavřeno

tel. 702 389 509
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Po stopách let minulých - díl 26.
Stará radnice

seriál

Snímek přední části orloje je spojen s věžními ho-
dinami.

Dřevěné trámové schody v boční přístavbě věže.

Vnitřní část věže je vysoká s okny a hrubou omít-
kou.

Po straně vede vysoké dřevěné schodiště. Pohled na skříň s věžními hodinami.

Rozvod k ciferníkům do všech stran věže. Ciferníky jsou nyní průhledné a v noci osvětlené. Dva velké cimbály oznamují čtvrtiny hodin a celé
hodiny.

Výhled z věže k děkanskému kostelu. Pohled k poště je plný automobilů. Krásný výhled je k zámku a k muzeu.

Budova radnice s věží na Smetanově náměstí
pochází z roku 1418. Postavena je z budislav-
ského pískovce. Upravována byla několikrát,
změnila se její výška i podoba střechy. Od roku
1820 má věžní hodiny, začátkem 20. století je
v dolní části také umístěn orloj.
Radnice je dlouholetým svědkem historie města,
pamatuje požáry, povodně, velké trhy, slavné

události a přehlídky. Dnes je v barokní budově
umístěna městská knihovna, úřady radnice se
různě stěhovaly do jiných míst. U budovy končí
tak zvaná Máselná podsíň, směrem k řece stála
budova okresního soudu s věznicí, později sídlo
podniku Vertex. Věž není přístupná, protože vý-
stupje nesnadný a nebezpečný. 

Text a obrázky připravil Miroslav Škrdla

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

Pro své holandské přátele
sháním ke koupi zemědělskou 

usedlost. Tel. 734 313 232
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Buzan Tony - Rychlé čtení, Tajemství Grálu, Stei-
ner - Duchovní věda a terapie, Souček – Auto-
škola, Kopečná Helena - Šimonovy pracovní listy,
Knight India - Sexy vrásky a velké lásky, Slaugh-

ter – Démoni, Crouch Blake - Městečko Pines,
Cook Robin – Nano, Rollins David - Důvěra až za
hrob, McCarthy – Konzultant, Penman Sharon -
Lví srdce. Kniha 1, Kadlečková - Mycelium

únor 2014
kalendárium Litomyšle

2014 - Rok české hudby. Připomínáme si ku-
latá výročí narození (*) nebo úmrtí (+) některých
skladatelů, hudebníků a pěvců. ÚNOR: Jarmila
Novotná (+20), Jiří Šlitr (*90), B.M.Černohorský
(*330),Otakar Ostrčil (*135) Antonín Dvořák
(+110), Vilém Blodek (+140)
330 let - 25. 2. 1684 se narodil v Rakousku Ma-
tyáš Bernad BRAUN, barokní sochař, jehož díla
jsou uznávána. Jeho sochy jsou v litomyšlském
piaristickém chrámu a socha plastiky je také nad
zámeckou konírnou.
155 let - 4. 2. 1859 se narodil v Litomyšli Viktor
Kamil JEŘÁBEK, pozdější spisovatel. Učil
v Osíku, v Obřanech u Brna. Náměty pro své ro-
mány a povídky čerpal z Litomyšle a okolí.
155 let - 11. 2. 1859 se narodil na Chrudimsku
Josef ŽĎÁRSKÝ, majitel tabákového skladu,
muzejní pracovník z doby před 2. světovou vál-
kou, jehož zásluhou se tvořily řádné sbírky
muzea.
145 let - 5. 2. 1869 se narodil v Tržku u Litomyšle
František FIALA, učitel v Osíku, Budislavi a Ja-
rošově. Byl velkým propagátorem Budislavských
skal a funkcionářem klubu turistů. Napsal prů-
vodce Budislavskými skalami.
135 let - 2. 2. 1879 se narodil v Litomyšli Quido
HODURA, filolog, univerzitní profesor a ředitel
Slovníku českého jazyka. Zabýval se též lito-
myšlským nářečím. Pamětní deska je na rodném
domě v ulici Boženy Němcové.
125 let - 14. 2. 1889 se narodila Zdeňka JIRÁ-
SKOVÁ, dcera spisovatele Aloise Jiráska. Naro-
dila se brzo poté, co se rodina v roce 1888
odstěhovala do Prahy. 
95 let - 3. 2. 1919 zemřel v Praze František
KLAPÁLEK, studoval na gymnáziu v Litomyšli,
kde byl později profesorem. Byl uznávaným pří-
rodovědcem a entomologem, stál u zrodu České
společnosti entomologické.
75 let - 18. 2. 1939 zemřel v Praze Rudolf VEJ-
RYCH, český malíř a častý návštěvník našeho
města. V Litomyšli také vystavoval své obrazy,
dojížděl k rodičům a bratrovi do Kozlova.
70 let - 22. 2. 1944 zemřel v koncentračním tá-
boře v Terezíně Antonín LÁZNIČKA, občan Li-
tomyšle. Byl vězněn za odbojovou činnost ve 2.
světové válce. V témže roce zemřel také v kon-
centračním táboře v Hanfeldu Karel NOVOTNÝ,
rolník z Lánů.

45 let - Jako v jiných městech si studentská
mládež v Litomyšli začátkem února 1969 při-
pomněla smrt Jana Palacha a jeho pohřeb.
Sešli se u pomníku odboje před sokolovnou
a odtud odešli po projevu na místní hřbitov, kde
se v bývalé smuteční síni konala tryzna.
55 let - V roce 1959 vyšla péčí Krajského domu
osvěty v Pardubicích sbírka básní „Láska nej-
věrnější“ od Jarmily Pátové – Vrchotové.
Kresbami doplnila publikaci Ludvika Smrčková.
55 let - Z křižovatky u smutného mostu pod ná-
dražím ČSD byl k sokolovně  v roce 1959 pře-
místěn pomník padlých v první a druhé
světové válce. Před vstupem do Havlíčkovy ulice
byl od roku 1930. Důvodem přemístění byly do-
pravní důvody a vhodnější umístění. 

Připravil Vladimír Šauer

Co vy tam v té knihovně 
vlastně děláte?
Už mnohokrát jsem si ověřila, že pohled části ve-
řejnosti na práci knihovníků je poněkud zkreslený
a značně nepřesný. „Co vy tam pořád v té kni-
hovně děláte? Čtete si knihy, ne?“ slyšela snad
každá z nás, litomyšlských knihovnic. Skutečnost
se ale od těchto představ diametrálně liší. 
Málokdo si uvědomí, že knihy a časopisy před
nákupem a objednáním předplatného nejprve
pečlivě vybíráme. Jednak jich vychází spousta
(ročně kolem 15 000 titulů knih, my nakupujeme
cca 2 000) a naše prostory jsou téměř zaplněné,
jednak máme omezené finanční prostředky na
jejich nákup. Po objednání knih - dnes už téměř
výhradně přes e-shopy internetových knihku-
pectví - a jejich doručení každou knihu prohléd-
neme (jestli není defektní), orazítkujeme a pak
podle odborných pravidel vložíme do knihovnic-
kého počítačovém programu. Po označení
a obalení se kniha dostane do jednoho ze tří na-
šich oddělení. Duplikáty dětských knih putují na
pobočky, kde půjčujeme dvakrát týdně. Jedná se
o pobočku na 2. ZŠ a od října tohoto roku i na 3.
ZŠ. Jednou za měsíc dovážíme knihy i do Domu
s pečovatelskou službou. Tam všude si je naši
čtenáři mohou vybrat. Stane se, že knihu poža-
dovanou čtenářem nemáme. I pak můžeme za-
jistit její vypůjčení z jiné knihovny, a to v rámci
celé ČR. 
Knihy vybíráme, nakupujeme, zpracováváme
a obalujeme i pro dalších 16 obecních knihoven
našeho regionu a pobočku na Pohodlí. Koloběh
vracení a půjčování je občas narušen tím, že je
knihu třeba znova obalit, opravit menší defekty
nebo ji dát na převazbu. Někdy čtenář knihu
ztratí nebo mu ji třeba rozkouše pes a pak je
třeba zajistit náhradu a provést všechny úkony
s tím spojené.
Část naší pracovní doby zabere i úklid knih na
správné místo, kam je nezařadili čtenáři, a také
přesun méně čtených titulů do skladu. A když se
některá kniha „zatoulá“, pak ji hledáme všichni
a všude. Také evidence čtenářů a její aktualizace
nás stojí trochu času, stejně jako tisk upomínek,
různých seznamů a jiných potřebných věcí.

Další činnost, které se věnujeme, je vzdělávání -
dětí, mládeže, střední generace
i seniorů. Pro tyto věkové skupiny připravujeme
a organizujeme besedy se spisovateli, předná-
šky o literatuře, historii města a regionu, cesto-
pisné přednášky a přednášky o zdravém
životním stylu, už 7 let seniorům nabízíme Uni-
verzitu 3. věku a kurzy trénování paměti, 5 let
pořádáme kurzy práce s počítačem. Pro školy
z Litomyšle i okolí připravujeme exkurze s výkla-
dem o službách naší knihovny a odborné před-
nášky o literatuře a spisovatelích, ilustrátorech,
čtenářské gramotnosti nebo čtenářských prů-
zkumech.
V posledních 3 letech spolupracujeme i s obecně
prospěšnou společností Ruka pro život a stejně
dlouho i s Rodinným centrem. A je to víc než rok,
co jsme na dětském oddělení zahájili akci s ná-
zvem „Čtení babičky Aničky“, jehož součástí jsou
i výtvarné dílničky. Uf…
Snad jsem i po zkrácení mého článku dostatečně
odpověděla na otázku, která tvoří jeho nadpis. 

Jana Kroulíková

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.

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Hlas lidu nakonec
přeci jen hlasem božím? • Nový sborník pomezí
Čech, Moravy a Slezska • K zamyšlení • TECH-
NOhrátky – žáci v soutěžích zaostřili na řemesla
• Kraj Smetany a Martinů: město Polička se
představuje • Šachový zpravodaj

co se do Lilie nevešlo 
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Mateřské školy
o letních prázdninách
Po dobu celých letních prázdnin 2014 bude v Li-
tomyšli otevřena vždy jedna mateřská škola.
Dítě, které o prázdninách bude chodit do jiné,
než-li své kmenové školky, zaplatí denně 14 Kč
školné a 28 Kč stravné. Rodiče žádáme, aby své
dítě nahlásili „náhradní" školce včas.
Telefonní čísla na MŠ:
I. mateřská škola, Zámecká - 461 613 290
II. mateřská škola, 17. listopadu - 461 612 280
III. mateřská škola, Lidická - 461 615 161

Milada Nádvorníková, 
vedoucí odboru školství a sociální péče 

Poděkování 
ze ZŠ U Školek 
V předvánočním čase požádalo Ministerstvo
vnitra ČR hnutí Na vlastních nohou - Stonožku
o pomoc pro syrské uprchlíky v jordánském
uprchlickém táboře v Zaatarí. Nastalá zima
zhoršila jejich už tak těžké životní podmínky.
Hlavně pro děti v táboře bylo nutné sehnat teplé
zimní oblečení. Naše děti ze ZŠ U Školek spolu-
pracují se Stonožkou již dvacátým rokem, proto
neváhaly ani tentokrát pomoci potřebným. 
Výsledek předvánoční sbírky zimního šatstva
pro syrské uprchlíky v Jordánsku byl velkolepý.
Na výzvu Ministerstva vnitra ČR zareagovaly
kromě naší školy i ostatní stonožkové školy na-
šeho regionu - ZŠ Opatov, ZŠ Janov a ZŠ Dam-
níkov, sbírku podpořila i Farní charita Litomyšl
a ZŠ Morašice, přidalo se i mnoho občanů na-
šeho města. Všem patří veliké poděkování, pro-
tože i díky nim poletí letadlo do Jordánska zcela
plné! Celkově se v naší škole, která všem zmíně-
ným posloužila jako sběrné místo, shromáždily
162 pytle s oblečením. Z tohoto množství naplnili
žáci naší školy 82 veliké pytle a dokázali tak, že
jim osud jejich vrstevníků v daleké zemi není
lhostejný. Ještě jednou všem děkujeme.

Za hnutí Na vlastních nohou - Stonožka při 
ZŠ U Školek  text a foto Mgr. Ludmila Drobná

Předškoláci si vyzkoušeli zápis: Během ledna
se na všech třech litomyšlských školách uskuteč-
nily akce, během nichž se rodiče, ale hlavně před-
školáci mohli dozvědět více o zápisu do prvních
tříd. Na 1. základní škole Zámecké se budoucím
prvňáčkům věnovali celý den, na 2. základní škole
U Školek děti jejich úkoly provázel Krteček a na 3.
základní škole T. G. Masaryka pak předškolákům
dělaly společnost pohádkové bytosti. Jedno však
měly všechny tři akce společné, zábavnou a nená-
ročnou formou děti seznámily s úkoly, které je
budou čekat 6. února u zápisu. Rodiče se pak
mohli dozvědět více o školách a jejich fungování,
kroužcích, formě výuky či stravování. Více infor-
mací o školách i podmínky přijetí naleznou rodiče
na webových stránkách všech tří škol: 
www.litomysl.cz/1.zs,www.litomysl.cz/2.zs,
www.litomysl.cz/3.zs.
Jana Bisová, foto Jana Bisová a Tomáš Čermák

Zámeckou jízdárnou zněl Povijan: Večer 17.
ledna patřil v zámecké jízdárně kapele Povijan
s Františkem Černým. V první části koncertu se di-
váci dočkali čechomorovsky laděných písniček
v podání Franty Černého, kytaristy Petra Smékala
a baskytaristy Pavla Tichého. Poté již pódium opa-
noval legendární Povijan, který kromě písniček
z jejich jediného CD Sto cukrů vystřihl i dva songy
Jiřího Břenka. Vedle Františka Černého se k mikro-
fonu postavila také zpěvačka Eva Piknová.
Svitavská kapela má za sebou hodně úspěchů
a také hodně změn. V 90. letech natočila zmiňo-
vané CD Sto cukrů, pak její činnost pozvolna ustá-
vala z důvodu velkého vytížení frontmana
a hlavního autora Františka Černého, který se vě-
noval Čechomoru. 

Simonka a Tomášek prvními Litomyšlany
roku 2014: O titul první Litomyšlánek se v letoš-
ním roce dělí Simona Kančiová a Tomáš Jirsák.
Oba se narodili 6. ledna 2014, Simonka ve Svita-
vách, Tomášek v Hradci Králové. Od prvního
místostarosty Radomila Kašpara dostali oba Li-
tomyšlánci na památku zlatý přívěšek se zna-
mením kozoroha a kytičku. Na fotografii šťastná
maminka Simona s malou Simonkou a Radomil
Kašpar.                     Text a foto Michaela Severová

Události ve fotografiích

I. MŠ otevřeno: 21. 7. – 1. 8. a 18. 8. – 29. 8.
zavřeno: 30. 6. – 18. 7. a 4. 8. – 15. 8.

II. MŠ otevřeno: 30. 6. – 18. 7. a 25. 8. – 29. 8
zavřeno: 21. 7. – 22. 8.    
III. MŠ otevřeno: 4. 8. – 29. 8.
zavřeno: 30. 6. – 1. 8.

RESTAURACE
NA SÍDLIŠTI
Vás zve ve dnech
14. 2. – 16. 2. na
Bramborákové hody
22. 2. – 23. 2. na
Zabíjačkové hody
Těšíme se na Vaši návštěvu
www.restauracenasidlisti.cz
Tel. 461 613 261
www.facebook.com/RestauraceNaSidlisti

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 6. února od 19.00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio - koncert. 
• 24. února od 19.00 / Fabrika
Czech Virtuosi a Esther Yoo- koncert.
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 18. února od 19.30 / Tylův dům
Komici s.r.o. - divadelní podoba skvělé televizní
stand-up comedy show.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 8. února od 19.00 / kinosál muzea
Vztahy na úrovni - divadelní komedie ze zákulisí vy-
soké politiky. Divadelní společnost HÁTA O. Želenské.
• 18. února od 19.00 / dvorana muzea
Dan Bárta a Illustratophere - koncertní vystoupení
v rámci „Maratonikatour 2014“.
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
• do 16. února / regionální muzeum
Na stopě - unikátní interaktivní výstava věnovaná vě-
deckým metodám v kriminalistice.
Více na www.muzeum-myto.cz
• 8. února od 20.00 / Klubová scéna
Špejbl´s helprs – AC DC Revival
• 25. února od 19.30 / Šemberovo divadlo
Karel Plíhal - koncert

Českomoravské
pomezí zve
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BABY
FASHION

Nově 
otevřený 
obchod
s dětským 
oblečením

• dětské nové oblečení
• dětský second hand 
• dětský textil (polštářky,

povlečení,osušky,deky...)
• školní potřeby a další doplňky

pro Vaše děti

T. G. Masaryka 1204, Litomyšl  
(zezadu autobusového nádraží)

Po-Pá 9.00-12.00 a 13.00-17.00

Děti přinášejí radost seniorům
V pobytovém zařízení pro seniory, které nese
název „Respitní péče Jindra“, se po celý rok sta-
ráme o seniory, kteří jsou z důvodu nesoběstač-
nosti závislí na pomoci svých blízkých. Ke
krátkodobým pobytům přijímáme seniory v době,
kdy si pečující potřebuje odpočinout, odjet z do-
mova, vyřídit si osobní záležitosti a nabrat nové
síly k tomu, aby mohl v péči pokračovat.
V malém zařízení, které provozujeme v přízemí
„Jindrovy vily“ na Dukelské ulici v Litomyšli, se
snažíme pro seniory po celý rok vytvářet pří-
jemné prostředí podobné pobytu doma. Sna-
žíme se zachovávat jejich denní zvyklosti,
podporujeme je ve smysluplném trávení času při
zachování běžného denního režimu a v prožívání
běžných událostí, zvyků a svátků. 
Srdečné poděkování proto patří všem, kteří se
jakýmkoli způsobem v našem zařízení spolupo-
díleli na prožívání adventní doby a při přípravě
na Vánoce. Ke slavnostnímu prožívání tohoto
období přispělo nejen společné zdobení vánoč-
ního stromku, povídání o adventních a vánoč-
ních zvycích, ale i několik hudebních a tanečních

vystoupení dětí. Naše klienty velmi potěšilo hu-
dební vystoupení sester Štanclových, taneční
vystoupení Natálky Šimkové a Anitky Navráti-
lové, krásný program dětí z 1. i 2. mateřské
školky, ze 2. základní školy i dětské scholičky.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přicházeli
po celý rok dělat společnost našim klientům
a v prosinci jim zprostředkovali setkání se sv. Mi-
kulášem. 

ADFORS GRANT 2014
Společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. se
sídlem v Litomyšli vyhlásila 1. února 2014 gran-
tové řízení pro finanční podporu pro rok 2014.
Částku 250 000 Kč rozdělí do neziskového sek-
toru na základě výběrového řízení, které pro-
běhne v 1. dubnovém týdnu letošního roku.
O výsledku budou zástupci společnosti informo-
vat žadatele do konce měsíce dubna.  
Podmínkou přihlášení do grantového řízení je
vyplnění a zaslání žádosti a čestného prohlášení
do 25. března 2014. Žadatel musí splňovat pod-
mínku, že sídlí nebo působí v blízkosti Litomyšle
nebo Znojma, kde má společnost SAINT-GOBAIN
ADFORS CZ své výrobní závody, konkrétně jde
o okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí a Znojmo. 
Finanční podpora bude směrována do 4 oblastí.
Tou první je oblast sociální, kde mohou být ža-
dateli jak občanská sdružení, tak i fyzické osoby
se zdravotním hendikepem a cílovou skupinou
jsou zdravotně a mentálně postižené osoby,
traumatizované děti, opuštěné děti, senioři, lidé

v nouzi apod.  Získaný příspěvek může být po-
užit například na zdravotní pomůcky, vůz, léčbu,
akce pořádané pro zmiňovanou skupinu, sta-
vební úpravy například pro vozíčkáře nebo azy-
lové domy.  
Druhou oblastí je ekologie. Zde by měly být mezi
žadateli sdružení a spolky, které pomáhají udr-
žet naši krajinu v co největší přirozené rovno-
váze, ať už jde o floru, nebo o faunu. 
ADFORS  CZ chce přispět i na kulturu, která je
třetí podporovanou oblastí, a to na konkrétní
projekty nebo představení, které jsou organizo-
vány neziskovým sektorem. 
Poslední oblastí je sport, kde je příspěvek určen
na podporu mládeže ve všech výkonnostních tří-
dách. 
Bližší informace a potřebné formuláře jsou ke
stažení na stránkách www. sg-adfors.com/cz
v sekci O společnosti.  Kontakt pro ADFORS
GRANT 2014: dotazy@saint-gobain.com 

Jana Kalášková 

DDM vás zve 
Zázraky z papírových roliček a fimo hmoty
Na sobotu 22. února 2014 jsme pro vás připravili
dvě dílničky, které proběhnou současně od 9.00
do 16.00 hod. v budově DDM.
Pletení z papírových roliček - ukážeme vám jak
papírové roličky vyrábět. Naučíte se uplést košík,
zvládnete techniku točeného pletení a uděláte
si věneček.  Na závěr si pro radost můžete uplést
pomlázku. Máme nachystáno dostatek stoče-
ných roliček, aby vám šlo pletení rychleji. Cena
100 Kč. Vaše ruce povede Anna Kmošková.
Techniky Backfilling a Bargello z fimo hmoty jsou
jednoduché a mají efektní výsledek. Můžete si vy-
robit náušnice, přívěšky, brože, nebo sponky do
vlasů. Všechny vyrobené šperky vám pomůžeme
sketlovat. Základní komponenty máme k dispo-
zici. Zájemci si mohou přinést plechovou krabičku
a ozdobit jí jednou z technik. Kapacita dílny je
omezena na 10 účastníků! Cena je 200 Kč. Tech-
nikami fimo vás provede Tereza Skřivanová.
Na obě dílny je nutné se předem přihlásit na
adrese plihalova@ddm.litomysl.cz nebo telefo-
nicky na čísle 737 942 887.  
V DDM je pro vás k dispozici varná konvice, vařič
a mikrovlnná trouba. Doporučujeme si vzít
s sebou pohodlné oblečení, přezůvky a velkou
svačinu. Během dne si můžete vyzkoušet obě
techniky, cena kurzů vám bude upravena.

Anna Kmošková
Hlavolamy
V pondělí 24. února se od 15.00 do 17.00 hod.
uskuteční akce, která procvičí mozkové závity.
Ze všech stran slýcháte: „To je hlavolam, který
nejde vyřešit!“ Není čeho se obávat. Hlavolam je
pouze slovo, které označuje těžký a téměř neře-
šitelný problém. Zároveň ale hravou formou roz-
víjí logické myšlení, prostorové vnímání,
představivost a jemnou motoriku. Máme připra-
veny hlavolamy se vzestupnou obtížností pro
malé i velké koumáky. Přijďte mezi nás a otes-
tujte si své dovednosti.                      Petr Janda

Termíny letních táborů DDM 2014
Pobytové • v Řadově: 28. 6. - 11. 7. 
    • ve Svratouchu: 14.- 27. 7. 
    • Vltava na lodích: 14.- 20. 7. 

Příměstské • hudebně dramat.: 30. 6. - 4. 7. 
    • dramat. výletový: 7. - 11. 7. 
    • sportovní: 21.- 25. 7. 
    • keramický: 29. 7. - 1. 8. 

Jezdecké kurzy v Květné
    29. 6. - 5. 7., 6.-12. 7, 13.-19. 7.
    3.-9. 8., 10.-16. 8., 17.-23. 8.
Více informací na www.litomysl.cz/ddm.

Josef Štefl, ddm@litomysl.cz

Čerstvé úspěchy deváťáků 
Základní školy U Školek

Žáci devátých ročníků Zá-
kladní školy U Školek si již
tradičně zkoušejí testování
STONOŽKA společnosti SCIO,
v němž si prověří svoje zna-
losti a dovednosti. Tentokrát
měli možnost porovnat se
s mnoha dalšími školami
v matematice, českém jazyce

a obecných studijních předpokladech. Celkem se
testování zúčastnilo téměř 18 tisíc žáků. Vý-
sledky byly potěšující, v jejich souhrnu se lze do-
číst, že škola patří k velmi úspěšným školám, ve
všech třech oblastech žáci dosáhli nadprůměr-
ných výsledků. V matematice předstihli 80%
zúčastněných škol, v testech OSP 75% a v če-
ském jazyce 70% škol, přičemž někteří jednot-
livci předstihli až 97% ostatních žáků. Žákyně
Helena Pokorná byla dokonce nejúspěšnější
v Pardubickém kraji v testech z českého jazyka.
Týmu chlapců z 9. třídy Základní školy U Školek
ve složení: Dominik Voříšek, Pavel Zvěřina, Jan
Kašpar, Jiří Žák, Pavel Tmej, Štěpán Švec, Patrik
Petr, Pavel Kovář a Vojtěch Havlík se ve středu
15. 1. 2014 také dařilo. V Městské sportovní hale
ve Skutči porazili všechny své soupeře, tj. týmy

z Chocně, Skutče i Pardubic, a stali se vítězi kraj-
ského kola ve florbalu. Podali velmi hodnotný
výkon, ač mnoho svých šancí neproměnili. Dík
patří nejen střelcům: Jirkovi (5), Štěpánovi (2)
a Patrikovi (1), ale i dalším oporám týmu: Hon-
zovi a Dominikovi. Také chválíme brankáře Pavla
Zvěřinu, i ten si občas užil perné chvilky, a pustil
jenom jednu střelu!  Doufáme, že se jim bude
dařit i v Brně, v kvalifikaci na republikovém fi-
nále. Čekají je vítězné týmy z Jihomoravského
kraje a kraje Vysočina.  4. února jim všichni držte
palce! Ivana Ptáčková, 

foto Barbora Horáčková a Ivana Ptáčková

Je velmi krásné zažít radost ze vzájemného sdí-
lení mezi nejmladší a nejstarší generací. Roz-
hodně je pro obě strany obohacující. 
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Ludmila Chadimová a Dagmar Štanclová, 
Respitní péče Jindra Litomyšl, foto L. Chadimová
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pozvánky 

Cesty litomyšlského patchworku
Spolek patchworku v Litomyšli úspěšně funguje
již 9 let. Pokud máte zájem vidět tvorbu zdejších
„patchworkářek“ a také se sami z této techniky
něco naučit, budete mít jedinečnou možnost na
výstavě Cesty litomyšlského patchworku, která
bude probíhat od 8. 2. do 13. 4. v domě U Rytířů
v Litomyšli. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek
7. 2. od 17 hodin.
Na výstavě bude představena nejen tvorba členek
spolku, ale zúčastní se jí také šest holandských
autorek z partnerského Rodenu. Spolupráce s Ho-
lanďankami započala původně pod záštitou Lito-
myšl-Europe-Clubu v červnu 2001 výstavou
Patchwork-Quilty právě v domě U Rytířů. Po le-
tech přerostla v přátelské tvůrčí setkávání
s mnoha společnými výstavami, workshopy a dal-
šími společnými akcemi v Litomyšli i v Rodenu. 
Litomyšlský patchwork prošel vývojem, který byl
ve velké míře ovlivněn právě touto spoluprací.
I když Spolek patchworku Litomyšl slaví kulaté vý-
ročí až příští rok, má být tato výstava určitým bi-

lancováním, anebo alespoň ohlédnutím do minu-
lých let na cesty, kterými se ubíral. Těšit se tedy
můžete na jedinečné pečlivě vytvořené pokrývky,
závěsné tapiserie, bytové i oděvní doplňky, deko-
race, hračky zhotovené technikou patchworku,
která využívá tradičních i moderních vzorů, na zá-
věsné obrazy zhotovené metodou Artquilt, to vše
bude obohaceno o podrobné popisky vztahující
k jednotlivým technikám i historii spolku. 
Návštěvníci si také přímo na výstavě budou moci
techniku patchworku vyzkoušet. Pro děti je při-
pravena dílna „Navrhni si svoji patchworkovou
deku“. Dospělí návštěvníci se budou moci zapojit
do šití společné deky technikou šití přes papír –
vzor Padající kostky. Když každý zájemce přispěje
jen malým kouskem, může vzniknout velké dílo,
které se bude proměňovat během celé výstavy.
Po dobu trvání výstavy bude také probíhat dopro-
vodný program pro školy. 
Členky spolku by rády něco z toho, co se společně
naučily, předaly širší veřejnosti, proto uspořádají
v domě U Rytířů dvě šicí dílny: 
V sobotu 8. března se můžete naučit techniku Ta-
rantella. Tato technika je vhodná na polštářky, po-
krývky, nástěnné dekorace. Na kurzu si zhotovíte
blok velikosti 40 x 40 cm, který můžete použít na-
příklad na přední stranu polštáře. 
V sobotu 22. března si budete moci ušít aplikaci
Vitráž. Vitráž je strojově šitá aplikace – spoje jsou
překryty šikmým proužkem kontrastní barvy. Mů-
žete šít aplikaci podle připraveného vzoru anebo
si můžete vytvořit vlastní návrh. Hotovou aplikaci
např. barevného květu na podkladu 30 x 20 cm
můžete použít na obal na knihy, prostírání, jako
dekoraci na zeď, na polštářek, na tašku. 
Workshopy budou začínat v 9 hodin a jejich
předpokládaný konec je plánovaný na 16. ho-
dinu. Cena jednoho kurzu je 200 Kč, na oba
kurzy se můžete přihlásit v domě U Rytířů nebo
na e-mailu tomanova@galerie.litomysl.cz, kde
získáte i bližší informace o jednotlivých kurzech.

Marcela Franková a Zuzana Tomanová
Foto archiv spolku patchworku

V červenci 2012 navštívily některé členky Spolku
patchworku Litomyšl město Roden, kde se  se
svými holandskými kolegyněmi  zúčastnily spo-
lečné výstavy quiltů. Při loučení dostaly od Holan-
ďanek klubko ozdobné příze s tím, že  mají každá
zašít kousek této příze do bloku zhotoveného
v dané velikosti jakoukoliv technikou. Spojením
hotových bloků vznikl  tzv. Přátelský quilt, který na
výstavě také uvidíte. 

Malý princ 
v Husově sboru
V říjnu minulého roku byl naším hostem herec
Vítězslav Marčík starší s originálně pojatým Ko-
menského Labyrintem světa. Také Exupéryho
Malý princ patří mezi díla, která stále inspirují
a vybízejí i k novým dramatickým zpracováním.
To zatím asi poslední pochází z dílny Vítězslava
Marčíka mladšího. Jedná se o divadlo jednoho
herce, který s pomocí loutek a hudby vypráví
o svém setkání s Malým princem. Srdečně vás
na toto představení zveme do Husova sboru
v Litomyšli na Toulovcově náměstí v úterý 25.
února 2014 v 17.00 hod. Kromě samotného pří-
běhu, který poznáme v jeho nejnovější divadelní
podobě, bude jistě zajímavé 
i srovnání dvou hereckých generací Marčíků.
Vstupné na představení je dobrovolné. 
A ještě jednu důležitou informaci bychom chtěli
k tomuto pozvání připojit. Telefonické spojení na
litomyšlskou faru Církve československé husit-
ské bude od února jen na číslo 724 704 977. 

Za náboženskou obec CČSH 
Štěpán Klásek, farář

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

v Bobo Cafe
Chtěla bych vás pozvat na dvě zajímavé vý-
stavy. První výstava s názvem ENERGIE ŽI-
VOTA, která byla zahájena vernisáží 3. 2. 2014
v kavárně Bobo Cafe, je ukázkou dlouholeté
práce Evy Motyčkové, která se zabývá techni-
kou automatické kresby. Tuto techniku popsala
autorka i ve vlastní knize. Její obrazy vznikají in-
tuitivně, bez ovlivňování rozumem a bez pře-
dem stanoveného záměru. Obrazy jsou
meditační, uklidňující, energeticky působící. Vý-
stava potrvá do 30. 4. 2014.
Od 1. 5. 2014 bude svá keramická díla vystavo-
vat jeden z nejlepších hrnčířů v České republice
Michal Plíhal. Stálou výstavu váz vyrobených
japonskou technikou raku, kterou mohou hosté
po celý rok v naší kavárně obdivovat, doplní pan
Plíhal keramickými obrazy a dekorativní kera-
mikou.
Těším se na vaši návštěvu.

Hana Jirásková, provozní kavárny Bobo Cafe

Koncert
Tria Martinů
Srdečně vás zveme na koncert Tria Martinů,
který se bude konat v pondělí 17. února 2014
v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli
v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Trio Martinů vzniklo na Pražské konzervatoři
v roce 1990 pod názvem Academia Trio. V sou-
časném složení – Petr Jiříkovský – klavír, Pavel
Šafařík – housle a Jaroslav Matějka – violoncello
hraje od roku 1993. Již od počátku svého půso-
bení, kdy se na uměleckém růstu souboru vý-
znamně podílel vůdčí člen světově proslulého
Smetanova kvarteta Antonín Kohout, dosaho-
valo trio řadu úspěchů a získávalo významná
ocenění. Trio vystupovalo v mnoha hudebních
centrech v České republice a na několika kon-
certech České filharmonie, dále na festivalech
Pražské jaro, Concentus Moraviae, v zahraničí
na festivalech Schleswig - Holstein, Mitte Eu-
ropa, Ohridské léto v Makedonii, na festivalu Mu-
sica in Aulis v Bolzanu, absolvovalo několik
koncertních turné v Holandsku a také v Japon-
sku. Pořídilo řadu nahrávek pro Český rozhlas,
nahrálo řadu CD pro různá hudební vydavatel-
ství v ČR i v zahraničí.           Jiřina Macháčková

Znova Šibřinky
Tělocvičná jednota Sokol Litomyšl srdečně zve
na Šibřinky, které se letos nesou v duchu Cesty
kolem světa. Na ni se můžete vydat 8. března od
20.00 hod. v litomyšlské sokolovně. Čeká na vás
předtančení Sokola Čistá, sester sokolek z Lito-
myšle, imitátor Václav Faltus a chybět nebude
ani tombola. Masky jsou vítány. 
Lístky můžete zakoupit v předprodeji v Domě
barev (vedle hotelu Zlatá Hvězda) za 100 Kč
nebo na místě za 120 Kč.                   Stáňa Kusá

Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

AUTOŠKOLA, KTERÁ VÁS NAUČÍ ŘÍDIT
Provádí výcvik na všechny skupiny řidičského oprávnění

PŘIHLASTE SE VČAS DO JARNÍCH KURZŮ NA SKUPINY:
B – OSOBNÍ AUTOMOBIL, A – MOTOCYKLY

Levná autoškola s dobrými výsledky

Úřední den: čtvrtek 14.00 - 18.30 hod.
Kontakt: tel 602 462 175 • www.autoskolamikulecky.cz

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz
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V březnu přijede spisovatel 
Vlastimil Vondruška
Milovníkům historického a detektivního žánru
není třeba spisovatele Vlastimila Vondrušku
představovat. Autor má na svém kontě ale i řadu
odborných publikací, např. Život staré Šumavy,
Církevní rok a lidové obyčeje, Slavné bitvy če-
ských panovníků nebo Život ve staletích. Prav-
dou však je, že popularitu mezi čtenáři mu
zajistily jeho detektivní příběhy, zasazené do
Čech za vlády krále Přemysla Otakara II. Jejich
hrdinou jsou královský prokurátor Oldřich
z Chlumu a jeho panoš a přítel Ota ze Zástřizlí.
Nebezpečí, která na ně číhají při vyšetřování
vražd nebo krádeží, jsou různá, počínaje svůd-
nými ženami a konče vychytralými zločinci.
Ale ti dva hrdinové s pomocí svého důvtipu a od-
vahy a také přítele a zdatného vojáka Diviše

nakonec odhalí a většinou i potrestají ty, kteří za
zločinem stojí. Čtenář si zkrátka užije, než se do-
stane k rozuzlení zápletky a závěru knihy. A ještě
se i poučí, jak vypadal život ve středověku jak
mezi chudými, tak i bohatými obyvateli českého
království.
A tak jestli máte Vondruškovy příběhy rádi a ne-
cháváte se jimi unést od mnohdy neradostné re-
ality dnešní doby, určitě si nenecháte ujít besedu
s tímto spisovatelem. Přijede k nám 26. 3. na po-
zvání litomyšlské knihovny, kde jsou také k do-
stání vstupenky. A protože očekáváme velký
zájem veřejnosti, proběhne beseda v místním
kině Sokol. Spolupořadatel akce je Smetanův
dům.                                             Jana Kroulíková

pozvánky 

Benefiční dobový ples
- podruhé pro dobrou věc
I letos vás Sbor paní a dívek spolu s Veterán klu-
bem Litomyšl zvou na Benefiční dobový ples,
který se koná v sobotu 8. března v 19 hodin ve
Smetanově domě. Stejně jako v loni zahrají
orchestry ze ZUŠ Litomyšl: Bigband pod vede-
ním Libora Kazdy, Dechový orchestr pod vede-
ním Jana Kratochvíla a kapela Status Quo
revival. Repertoár doplní nově vzniklá litomyšl-
ská kapela Reflex. Program bude opět bohatý,
můžete se těšit na kabaretní vystoupení, před-
tančení, půlnoční překvapení, bohatou tombolu
aj. Pozvání na ples přijal pan Alfred Strejček,
který vám celý večer ještě více zpříjemní. 
Výzdobu sálu i sladké pohoštění opět připraví
Sbor paní a dívek. Výstavu z historie Litomyšle,
prohlídku historických vozidel a mnohé další za-
jímavosti nabídne Veterán klub. Občerstvení
vám nabídne obsluha několika barů a o dobrou

večeři se postará personál restaurace Karlov.
Budeme rádi, když stejně jako v loni oprášíte
šatníky a vystrojíte se do 30.-70. let minulého
století. Zakoupením vstupenky za 180 Kč do vel-
kého sálu, 150 Kč do malého sálu a 120 Kč na ga-
lerii podpoříte dobrou věc. Výtěžek z tohoto
plesu bude věnován na zakoupení pomůcek
Speciální škole Litomyšl a neziskové organizaci
Ruka pro život o.p.s.
Neváhejte, pozvěte své přátele, přijďte se poba-
vit a přitom udělat něco dobrého pro své spolu-
občany. 
Vstupenky budou v prodeji v IC Litomyšl a v re-
stauraci Karlov,  zbylé potom na místě v den ko-
nání.
Za Sbor paní a dívek a Veterán klub Litomyšl vás
srdečně zvou

Jindřiška Kubíčková a Vojtěch Vomočil

KAM DO OKOLÍ
Pá 7. 2. 20.00 Ples SDH • Kulturní dům Na Skalce, Lubná
      20.00 118. Hasičský ples • Kulturní dům, Telecí
So 8. 2. 11.00 Obecní mariáš - občerstvení zajištěno, bohatá tombola • Kulturní dům, Sebranice
      19.30 Rybářský ples - hraje Vepřo knedlo s Dádou, bohatý program, tombola, rybí speciality • Kulturní dům, Čistá
      20.00 Benefiční ples pro Oblastní charitu Chotovice - hraje skupina Chorus Jaroslava Bečky • Sokolovna, Makov
      20.00 Hasičský ples - hraje Rytmik, vystoupení taneční skupiny • Orlovna, Oldřiš
St 12. 2. 9.00 Výprava ke koním aneb poznáváme koně na vlastní kůži - vše o koních • Stáj Pucher, Janov
So 15. 2. 20.00 Hasičský ples - hraje Vepřo knedlo s Dádou • Sokolovna, Dolní Újezd
      20.00 Maškarní merenda • Sokolovna, Borová u Poličky
Po 17. 2. 17.00 Kosmické raketoplány včera, dnes i zítra - přednáška Ing. Tomáše Přibyla • Komunitní sál MFD, Bystré
St 19. 2. 9.00 Cestou necestou - budeme hledat naše stopy a stopy zvířat nejenom v lese, ale i na celé planetě • Lesní klub pro děti, Brlenka
Čt 20. 2. 18.00 Nemoci pocházejí z emocí - přednáška Z. Blechové , vstupné 200 Kč v předprodeji (tel. 604 672 854) a 250 Kč na místě • Dům Hasičů, Nová Ves U Litomyšle
Pá 21. 2. 20.00 Obecní ples - hraje Melodie Trpín, bohatá tombola, výborná kuchyně • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
      20.00 Babský bál - hraje Radek Klusoň • Kulturní dům Na Rychtě, Janov
So 22. 2. 13.30 Dětský karneval - dětské soutěže, každá maska získá cenu • Sokolovna, Bystré
      14.00 Dětský karneval - pořádá Mamaklub Poříčí • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
      14.00 Sportovní dětský karneval • Kulturní dům Na Skalce, Lubná
      19.00 Společenský ples A-klubu - hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům, Pohodlí u Litomyšle
      20.00 Diskoples • Sokolovna, Sloupnice
      20.00 Hasičský ples - hraje Medium • Kulturní dům, Sebranice
      20.00 Hasičský maškarní ples - masky vstup zdarma • Kulturní dům, Jedlová
St 26. 2. 9.00 Život ve městě II aneb „Až já budu velká" - profese a povolání současné i minulé • Lesní klub pro děti, Brlenka
So 1. 3. 11.00 Masopustní hody •  na návsi u kapličky v Sebranicích, od 11 hod. zabijačkové dobroty, od 13.30 hod. maškarní rej s venkovskou kapelou
      13.30 Karneval pro děti • Kulturní dům Na Rychtě, Janov
      14.00 Dětský maškarní karneval • Orlovna, Oldřiš
      14.00 Masopust - začátek ve 14.00 v hospodě „Sajdlův mlýn" • Trstěnice
      19.30 Obecní ples - hraje Medium • Kulturní dům Na Rychtě, Morašice
      20.00 Divadelní bál - hraje Uši music band z Hradce Králové • Sokolovna, Sloupnice
      20.00 Maškarní ples • Kulturní dům Na Rychtě, Janov
      20.00 Tradiční maškarní rejdění - na téma „Komiksové postavy", hraje Normal 03 • Orlovna, Oldřiš
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 23. 2. - 6. 4. 2014 / 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Salon Východočeské fotografie - vernisáž proběhne
v sobotu 22. 2. od 14 hodin

CHEB
• do 1. 3. 2014 / Galerie G4 - galerie fotografie Cheb
KontAKTfoto 2014 - výstava výsledků 18. ročníku fo-
tografického workshopu portrétu a aktu s meziná-
rodní účastí pod vedením německého fotografa
Thomase Brennera

JINDŘICHŮV HRADEC
• 19. 2. 2014 od 19.00 / v sále KD Střelnice
Jaroslav Svěcený a Pavel Větrovec - koncert

KUTNÁ HORA
• do 12. 3. 2014 / Čajovna Káča, Komenského nám. 38
ANDĚLÍČCI, ANDĚLÉ... A ANDĚLKY - efemérní,
něžné i pohádkové bytosti se představí ve všech for-
mách.

POLIČKA
• do 6. 4. 2014 / Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Slavné vily Pardubického kraje - výstava o slavných
i veřejností opomenutých vilách v téměř třiceti měs-
tech a obcích Pardubického kraje.

TELČ
• 7. 2. 2014 / Kulturní dům v Krahulčí u Telče
Horácký bál - folklorní soubor Podjavořičan zve na
tradiční Horácký bál s cimbálovou muzikou Rathan
a krojovaným předtančením.

TŘEBOŇ
• 20. 2. 2014 od 19.00 / Divadlo J. K. Tyla
Zimní Třeboňská nocturna - koncert violoncellisty
Eduarda Šístka a klavíristy Miroslava Sekery. 

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

Inspirace
z České inspirace 

restaurace a penzion
Zveme vás na:

VALENTÝNSKÉ MENU
13. a 14. 2.

STEAKOVÉ VEČERY
21. a 22. 2. • 28. 2. a 1. 3.

Informace i rezervace: 
461 619 115, 734 838 997

Těšíme se na vás

www.umedveda.cz

NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK…

OLYMPIÁDA ,,U MEDVĚDA“
PŘÍMÉ PŘENOSY PO CELÝ DEN V  „CAFÉČKU“

VYLEPŠENÉ RECEPTURY VAŠICH OBLÍBENÝCH POKRMŮ A NOVINKY
Rezervace do Restaurace 461 616 726

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)

Rezervace do Café 724 255 905.

PRO FIRMY A ZAMĚSTNANCE
Každý den PO-PÁ výběr ze 3 polévek a 8 hlavních chodů

Poctivé porce domácích jídel bez chemie.
Žádné polotovary. Vývary pouze z masa a kostí.

Více informací na tel: 724 228 797
(popř. na mail: hanc.martin@centrum.cz)

ROZVOZ OBĚDŮ

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)

HC Stiga Benátky informuje
Závěr uplynulého roku byl v soutěžích pořáda-
ných klubem Stiga HC Benátky v DDM Litomyšl
nesmírně dramatický. V sobotu 21. 12. šel do zá-
věrečného kola Litomyšlského poháru 2013 Ro-
bert Jež s náskokem pouhého bodu před
Michalem Boštíkem a oba byli dost nervózní,
protože dosud tento seriál nevyhráli. Až do
čtvrtfinále měli vše pod kontrolou, pak však Ro-
bert Jež narazil na Zdeňka Lopaura, kterému
podlehl 0:3 na zápasy. Vzhledem k vydřenému
vítězství Michala Boštíka nad Tomášem Jedlič-
kou (VC Stiga Brno) 3:2 a následné finálové
výhře nad Zdeňkem Lopaurem 3:1 má tento se-
riál po 4 letech vlády Patrika Petra nového – čer-
stvě plnoletého – vítěze. 
Konečné pořadí LP 2013: 1. Michal Boštík 380 b.,
2. Robert Jež (Česká Třebová) 371, 3. Zdeněk Lo-
paur 336, 4. Patrik Petr (THC Stiga Elites) 240, 5.
Jindřich Petr 221, 6. Jiří Junek 176, 7. Ladislav Ca-
fourek 138 (všichni Stiga HC Benátky) a dalších
18 účastníků.
V úterý 30. 12. pak vyvrcholil každotýdenní ma-
ratón soubojů Litomyšlské Stiga Ligy, ve které
byl závěr dokonce ještě vyrovnanější. Poslední
turnaj vyhrál občasný účastník Patrik Petr, po-
slední měsíc však těsně Michal Boštík a tak
došlo k rovnosti bodů na 1. – 2. místě. O vítězi
pak rozhodl až lepší závěrečný měsíc, takže Mi-
chal Boštík oslavil dokonce double! 
Závěrečné pořadí LSL 2013: 1. Michal Boštík
380b, 2. Zdeněk Lopaur 380, 3. Jindřich Petr 293,

4. Josef Sedláček 256, 5. Barbora Petrová 217, 6.
Ladislav Cafourek 191, 7. Petr Vohralík 175 (cel-
kem 34 účastníků).
V sobotu 11. 1. byl za účasti 15 hráčů zahájen Li-
tomyšlský pohár 2014. Některé nečekané vý-
sledky v základních skupinách přispěly
k vyrovnaným bojům ve vyřazovací části, které
však vždy nakonec ovládli favorité. Z vítězství se
tak radoval Patrik Petr, který ve finále porazil Ro-
berta Ježe 3:1, 3. příčka patří Michalu Boštíkovi
po vítězství 3:0 nad Tomášem Halamou. Sku-
pinu o 5. místo vyhrál Zdeněk Lopaur a skupinu
o 9. místo Ladislav Cafourek. 
Mile nás potěšila zejména nadšená hra litomyšl-
ského „potěru“, a máme proto důvod těšit se na
2. kolo.

Text a foto Jindřich Petr

CVIČENÍ PILÁTES
pondělí a středa 19.30–20.30 hod 
aula III. ZŠ Litomyšl 
tel. 724 731 366 (Hájková)
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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. +420 731 434 758.
• Ádečko - nové kurzy plavání kojenců, batolat a malých
dětí (6 měsíců až 4 roky) začínají v sobotu 15. 2.2014
v dopoledních hodinách.
Bližší informace a přihlášky na www.adecko.cz.
facebook.com/adecko.cz.

 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. 
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

 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

 III. ZŠ Litomyšl - T. G. Masaryka - aula
Cvičení pilates
Po a St 19.30-20.30
Tel. 724 731 366 - p. Hájková

Sport, cvičení

Inzerce
Hledám pronájem garáže v Litomyšli, ale ne
v lokalitě u cihelny směr Osík. Podmínkou je,
aby garáž byla připojena na el. energii. Kon-
taktní tel.: 777 741 641. • Prodám mrazák Sam-
sung (4 šuplíkový), zachovalý. Cena 1000 Kč.
Tel.: 775 084 189. • Prodám málo používaný roz-
kládací gauč čalouněný s úložným prostorem.
Cena: dohodou. Tel.: 732 688 037. •  Prodám
plotové rámy 20 ks + sloupky + úchytky, cihly
cca 200 ks, bitagit (asfaltová lepenka), kratina.
Tel.: 607 744 568.• Nabízím výběr - gramofo-
nové desky 60 ks malé i velké, populární hudba
60.-80. léta. Kus za 5-10 Kč. Dále nabízím menší
soubor starých odznaků, levně, cena dohodou.
Tel.: 739 307 646. • Nabídněte do sbírky staré
spony, brože či jiné doplňky z dob našich babi-
ček a prababiček. Sháním také do malého bytu
menší dobovou, prosklenou vitrínu, skleníček,
příboreček z 50.-60. let. Za rozumnou cenu. Tel.:
739 307 646. • Koupím Škodu Fabia od roku vý-
roby 2004. Tel.: 736 275 567. • Prodám dlažbu
betonovou 50 na 50 cm, použitou, pěknou, kus
40 Kč, celkem 85 ks a fólii na fóliovník, 1 m
40 Kč. Tel.: 736 275 567.

KMtronic s.r.o.
Na Vyšehradě 1094, Polička  

hledá pracovníky 
na následující pozice:

Technolog 
• SŠ, nebo VŠ vzdělání technického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• zpracování TPV 

Vedoucí pracovník ve výrobě
• SŠ nebo SOU vzdělání elektrotechnické,

popř. strojní
• realizace a kontrola výrobních zakázek
• vedení pracovního kolektivu
• požadavek na manuální zručnost 

a organizační schopnosti
• práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost AJ výhodou

Pracovník(ce) ve výrobě
• práce ve výrobě elektroniky
• požadavek na manuální zručnost
• orientace ve výkresové dokumentaci
• obsluha jednoúčelových strojů

Strukturovaný životopis zašlete na:
info@kmtronic.cz 
www.kmtronic.cz
popř. volejte 468 008 927, p. Merglová

je vaší novou pracovní příležitostí 
v Litomyšli v místě vašeho bydliště 
a s kancelářemi v České Třebové, 

Svitavách a Hradci Králové.
Renomovaná bankovní skupina 

s tradicí 90 let v zemích EU nabízí 
uplatnění aktivním zájemcům 

bez ohledu na věk s podmínkou
úplného středoškolského vzdělání.

Progresivní systém vzdělávání, 
odměňování a osobního růstu 

s možností specializace na vybrané
bankovní produkty. Dlouhodobá 
perspektiva uplatnění v oboru!

Zájemci pište na: 
martin.hatka@obchod.wuestenrot.cz

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

ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ JoBo

"poctivá práce z masivu"

Letecké modely na SŠZaT Litomyšl
Ve dnech 14. až 16. prosince 2013 proběhly ve
Střední škole zahradnické a technické dny ote-
vřených dveří v rámci tradiční vánoční výstavy. 
V letošním školním roce byly expozice rozšířeny
o malou přehlídku leteckých modelů, které lá-
kavě přitahovaly návštěvníky z řad studentů, ro-
dičů a dětí. Radiem řízený model víceúčelového
letounu Storch pana Ing. Hýbla zaplnil svým roz-
pětím 4 m téměř polovinu výstavní plochy
učebny. Dalším vystavujícím byl pan Oldřich
Češka, člen Spolku leteckých modelářů Litomyšl,
který se svým modelem Bohemia z dob raného
rozvoje letectví s rozpětím křídel 3,4 m působil
velmi impozantně. Také motor tohoto letounu
řadový dvouválec o objemu 80 cm3 mohli náv-
štěvníci obdivovat. Bojový letoun z 2. světové
války Corsair, startující z letadlových lodí v Pa-
cifiku, o rozpětí 2 m patřil členu modelářského
týmu Aircombat, imitujícího tehdejší letecké
souboje. Nemalou pozornost si zasloužil menší
model stíhačky z 2. světové války Spitfire žáka
2. ročníku naší školy Františka Jílka, který je čle-
nem Letecko-modelářského klubu Litomyšl. Se-
strojením letounu s rozpětím křídel 1,1 m
a radiem řízeným elektropohonem prokazuje
náš žák své dovednosti. Další dva větroně o roz-
pětí 2 m patřily spoluaktérovi expozice panu

Krčmářovi. Velmi sledovanou expozicí byla vi-
trína s letecko-modelářskými spalovacími mo-
tory o objemu od 1,8 cm3 až po hvězdicový
sedmiválec o objemu 90 m3. Tato přesná ná-
ročná tvůrčí práce patří osmdesátiletému mo-
deláři panu Janu Krátkému z Dolního Újezdu.
Dva zavěšené modely v aule školy patřily učiteli
naší školy Ing. Ladislavu Knapčokovi, třímetrový
modrý Corsair a bílý akrobat zaujaly každého
návštěvníka hned při vstupu do školy. 
Výstava prokázala i dalšími částmi expozic, že
žáci naší školy s různými zájmy mohou být po
absolvování studia platnými odborníky ve svém
oboru.                                          Ing. Josef Štancl, 
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
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Mezi nejúspěšnějšími sportovci regionu Svitavska
za rok 2013 byli i zástupci Litomyšle

Jednotlivci dorost: 4. Jáchym KOVÁŘ (atletika,
TJ Jiskra Litomyšl). Patří mezi výrazné běžecké ta-
lenty. V roce 2013 získal bronzovou medaili na ha-
lovém mistrovství ČR dorostu v běhu na 3000
metrů. Na letním šampionátu byl na stejné trati
čtvrtý a přidal i čtvrté místo na 2000 metrů pře-
kážek. Ve své kategorii zvítězil v celoročním seri-
álu běžeckých závodů Iscarex Cup
Jednotlivci dorost: 5. Veronika JANDOVÁ (ka-
rate, TJ Jiskra Litomyšl). Úspěšná závodnice se
zúčastnila prestižních turnajů doma i v zahraničí.
Z největšího turnaje roku, Grand Prix v Hradci
Králové, si odvezla třetí místo v kumite juniorek
i žen a v kumite bez rozdílu hmotnosti. Úspěšně
startovala i na turnajích North Bohemia a Hara-
suto Cup v polské Lodži.

Kolektivy dospělých: TJ Jiskra Litomyšl (at-
letika muži). Rok od roku se litomyšlští atleti
v první lize družstev mužů, tedy ve druhé nej-
vyšší české soutěži, zlepšují. V roce 2013 ob-
sadili celkové druhé místo a to je výsledek,
jaký okresní atletika doposud nezažila. Soutěž
se skládala ze čtyř kol a Jiskra dvě z nich vy-
hrála.
Kolektivy žáci: VK LITOMYŠL (volejbal starší
žáci). Ve své kategorii se zařadili mezi českou
špičku pod vysokou sítí. Vyhráli krajský přebor,
čtvrtí skončili na mistrovství ČR, pátí v českém
poháru. Dva členové družstva jsou reprezen-
tanty ČR.

Kolektivy dorost: TJ JISKRA LITOMYŠL (ba-
sketbal juniorky). Tým patří do špičky v rámci
východních Čech a sezona 2012/2013 mu vyšla
tak dobře, že v konečném pořadí oblastního pře-
boru obsadil první místo.

Jednotlivci dospělí: 5. Tomáš KABRHEL (triat-
lon, DTC Litomyšl). Bronzový medailista
z mistrovství ČR do 23 let a z akademického
mistrovství ČR, třetí místo obsadil také v hodno-
cení českého poháru do 23 let. V kategorii do 23
let zvítězil v prestižním triatlonu v rakouském
Kremsu. V absolutním pořadí byl na mistrovství
ČR šestý a v českém poháru sedmý, když ho
o lepší umístění připravilo zranění v závěru se-
zony. Reprezentoval ČR v závodech evropského
poháru.                      -red-, foto Petr Šilar, Deník

Trenéři: Zdeněk KABRHEL (triatlon, DTC Lito-
myšl a reprezentace ČR). Dlouholetý úspěšný
trenér triatlonu působí jako hlavní trenér u české
reprezentace mužů a žen do 23 let a se svými
svěřenci dosáhl řady úspěšných výsledků na
mezinárodních závodech. Svého syna Tomáše
přivedl od žákovských začátků až do absolutní
české špičky.

V úterý 21. ledna byly v poličském Tylově domě
vyhlášeny výsledky ankety o Nejúspěšnějšího
sportovce regionu Svitavska za rok 2013. Ze 17
litomyšlských nominací se nakonec podařilo
proměnit krásný devět. 
Anketu spolupořádá Svitavský deník, agentura
ČOK CZ, Regionální sdružení sportů a města Svi-
tavy, Moravská Třebová, Polička, Litomyšl, Bře-
zová nad Svitavou a Jevíčko.
Zde jsou jednotlivá ocenění: 

Jednotlivci dospělí: 2. František SMOLA (mo-
tokros, Orion Litomyšl – RS Petrol Team). Na me-
dailové pozice dosáhl v roce 2013 na domácích
tratích, když byl třetí v celkové klasifikaci mezi-
národního mistrovství ČR ve třídě MX1 i v šam-
pionátu družstev. V mistrovství světa třídy MX3
obsadil konečné páté místo, zvítězil ve Velké
ceně Slovenska a druhý byl ve Velké ceně Slo-
vinska. Reprezentoval ČR na Motokrosu národů
v Německu.
Jednotlivci dospělí: 4. Jiří SKŘIVAN (jezdectví,
Stáj Manon Litomyšl). Dlouhodobě patří se svou
klisnou Kallisto ke špičce českého parkurového
sportu. V roce 2013 to prokázal v nejprestižněj-
ším seriálu zvaném Skokový pohár České pojiš-
ťovny, když zvítězil ve Velkých cenách Frenštátu
a Plzně a ve finálové soutěži pro čtyři nejlepší
jezdce byl druhý. Stal se mistrem východočeské
oblasti a reprezentoval ČR na mistrovství Evropy
v Dánsku.

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

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

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

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

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

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Ne 9. 2. 9.00 a 10.30 TJ Jiskra Litomyšl x Botas Skuteč - utkání mladších žáků U14 v basketbale • Hala TJ Jiskra
So 15. 2. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
Ne 16. 2. 9.00 a 11.00 TJ Jiskra Litomyšl x BK Studánka Pardubice - utkání juniorky U19 v basketbale • Hala TJ Jiskra
So-Ne 21.-23. 2. Víkendový pobyt s výukou jízdy na koni + DVT • Jízdárna Suchá
So 22. 2. 13.00 Drezurní veřejný trénink - Z-L + pony • Jízdárna Suchá
Ne 23. 2. 9.00 Skokové soustředění SCM • Jízdárna Suchá
So 1. 3. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
Ne 2. 3. 9.00 Skokové soustředění SCM • Jízdárna Suchá
So 8. 3. 14.00 Litomyšlský pohár 2014 ve Stiga hokeji - 3. kolo • dům dětí a mládeže

KAM ZA SPORTEM

Závody poštovních holubů 
Chovatelé ze Základní organizace Českomorav-
ského svazu chovatelů poštovních holubů Lito-
myšl se zúčastnili v roce 2013 jednadvaceti
závodů s poštovními holuby, pořádanými Obla-
stním sdružením (OS) chovatelů poštovních ho-
lubů Pardubice. Samotné závody se rozdělují do
několika kategorií dle výkonnostních propozic.
Závodní plán je sestaven z 25 závodů na různě
dlouhých distancích. Starty závodů na krátké
tratě se uskutečňují z měst Chomutov, Karlovy
Vary, Cheb při středních vzdálenostech 212, 238,
288km. Střední tratě začínají na 394, 406,
432 km z Bambergu, Gothy, Schweinfurtu v Ně-
mecku. V plánu jsou i závody na dlouhých tratích
z měst Koblenz,Landen a Oostende na průměr-
ných vzdálenostech 592 až 925 km, zde jsme
obsadili pouze jeden závod, který pro nás nebyl
úspěšný.
Doba příletu na holubník se zaznamenává v kon-
statovacích hodinách či elektronickém konsta-
tovacím systému. Závod Chomutov na
kilometráži 219 km dokázal zdolat holub J. Ko-
váře z Řetové za 2:19:31 hod. při rychlosti
1573,80 m/min. Ze závodu Karlovy Vary na vzdá-

lenosti 239 km přilétl jako první holub V. Částka
z Vidlaté Seče za 2:38:09 rychlostí 1512,08
m/min. Závod Cheb 294 km zdolal holub J. Ko-
váře za 3:56:08 při rychlosti 1248,86 m/min.
Z vypouštěcího místa Gotha vzdáleného na ho-
lubník J. Kováře 414 km přilétl jako první holub
v čase 5:54:31 rychlostí 1169 m/min. Další střední
trat Schweinfurt zdolal holub J. Abraháma z Ce-
rekvice při 423 km časem 6:56:28 rychlostí 1017
m/min. Celkem bylo na závody vysláno 1 657 ho-
lubů, z nichž jsme umístili 183 závodníků. V cel-
kovém pořadí OS byl nejlepší J. Abrahám na 28.
místě, následován J. Kovářem 30. místo
a S. Trinklem na 63. místě. 
V podzimní a zimní části sezony začínají výstavy,
kde se ukazují ti nejlepší holubi po stránce vý-
konu, ale i po stránce exteriéru tvz. standardu.
Zde si dobře vedl náš člen J. Šejnoha, který na
Oblastní výstavě OS Pardubice v Dříteči obdržel
1. a 2. místo v Standardu holoubat a 1. a 2. místo
v Standardu holoubat – kolekce, dále v únoro-
vém NOP poháru v Podbřezí získal se svými svě-
řenci 3. místo.    

Zdeněk Jetmar, ZO ČMSCHPH Litomyšl

RK Evropa Cup 
vyhrála Litomyšl

Na sklonku loňského roku uspořádal Hokejový
klub Litomyšl turnaj starších žáků RK Evropa
Cup. Ze čtyř zúčastněných týmů si nejlépe vedla
Litomyšl. 
„Několik let se na zimním stadionu nic nedělo,
tak jsme se rozhodli zorganizovat vánoční tur-
naj,“ řekl k nápadu místopředseda oddílu Rado-
van Skalník a dodal: „Pozvali jsme sousední
Poličku. Chtěli jsme také někoho z Královéhra-
deckého kraje a přijel sám Hradec. Třetím
týmem byly Boskovice a samozřejmě nechyběla
Litomyšl.“ Turnaj starších žáků se hrál systé-
mem každý s každým 2x 16 minut, a jak vysvětlil
Radovan Skalník, každá polovina se počítala bo-
dově zvlášť. V součtu se pak nejlépe umístila Li-
tomyšl, za ní skončil Hradec Králové a se
stříbrem odjížděla Polička. 
Podle Radovana Skalníka by hokejisté rádi turnaj
zorganizoval také v příštích letech. V jednání je
možný sponzor.              Text a foto Jana Bisová

Atletické okénko
Protože v našem kraji není žádná atletická hala,
naši atleti musí závodit jinde, halová sezona je
pro ně spíše doplňková. Přesto již na začátku
roku dosáhli pozoruhodných úspěchů.
Akademické mistrovství ČR v Praze na Strahově
(6. 1.): Akademickým mistrem v kouli se stal
Tomáš Kozák (16,81), 2. místo v kouli patří D. Bar-
tůňkovi (13,71), oba VUT Brno. Deváté místo na
60 metrů překážek vybojoval Jiří Jakoubek (8,95),
FTVS UK Praha. 
Přebor Libereckého kraje ve vícebojích – Jablo-
nec nad Nisou (11.-12. 1.): Zajímavé je, že mezi de-
seti nejlepšími ani jeden nebyl z tohoto kraje. 1.
Pavel Baar, Litomyšl (5116 bodů), 60 m 7,25 –
dálka 635 – koule 13,44 – výška 187 – 60 př. 8,48
– tyč 430 – 1 km 2:59,3. Druhé místo: Doležal,
Hradec Králové (4 978), třetí Čásenský, Slávia
Praha (4902).
Štěpánský kros ve Svitavách (7,8 km – 26. 12.
2013): Jáchym Kovář vyhrál poslední přespolní
běh v minulém roce. Dorostenec Kovář a druž-
stvo mužů byli nominováni do ankety o nej-
úspěšnější sportovce Svitavska za minulý rok. 

Petr Jonáš

Basketbalistky Jiskry 
mezi oceněnými za rok 2013
Anketa Sportovec roku okresu Svitavy za rok
2013 zná již své vítěze. Předávání cen se usku-
tečnilo na galavečeru v poličském Tylově domě
v úterý 21. ledna a hned několik ocenění si od-
nesli i litomyšlští sportovci. V kategorii dorostu
se mezi sportovními kolektivy vyhlašovala tro-
jice nejlepších družstev bez rozlišení pořadí.
A právě jedno z těchto tří míst obsadily juniorky
basketbalového oddílu TJ Jiskra Litomyšl. Vděčí
za to především loňské obhajobě prvního místa
ve východočeském přeboru juniorek U19. Na
předávání zastupovala družstvo osmička nej-
starších hráček, kterým patří za toto mimořádné
umístění velká gratulace. Jedná se konkrétně
o Báru Křapovou, Aničku a Lucku Jeřábkovy,
Anetu Voříškovou, Katku Burešovou, Kláru Cha-
dimovou, Janu Žákovou a Janu Horáčkovou.
I letos bojují naše děvčata, která pro tuto sezonu
doplnila pětice nadějných žákyň, o nejvyšší pří-
čky. V průběžné tabulce se nacházíme na dru-
hém místě a vše nasvědčuje tomu, že se o zlato

porveme v Havlíčkově Brodě, kde bude místní
klub pořádat v polovině března finálový turnaj
nejlepších čtyř celků. Budeme holkám držet
palce, aby se podařil zlatý hattrick.

Martin Šorf, 
předseda basketbalového oddílu, foto Jiří Křap

Klub stolních deskových her Litomyšl
Od roku 2006 funguje v Litomyšli Klub stolních
deskových her. Klubovna se nachází v městské
sportovní hale a je pro všechny hráče otevřena
každý čtvrtek vždy od 16.00 hod. K dispozici
máme více jak 200 moderních společenských
her různých žánrů. Klub je určen především pro
hráče do 18 let, ale rádi přivítáme i „starší“
hráče. Důležitá je chuť si zahrát. Co klub připra-
vuje v nejbližší době? V únoru proběhnou dva
tematické deskoherní víkendy na Budislavi
s názvem 44 hodin hraní. V sobotu 15. března
klub pořádá turnaj ve hře Dominion, tento tur-
naj je zařazen do celorepublikové série turnajů
s názvem Dominiontour. V dubnu (sobota 19.
dubna) pořádáme jeden z kvalifikačních turnajů
na mistrovství České republiky ve vláčkové hře
Ticket to Ride. Obě hry mají snadná pravidla,
která během pár chvil zvládnou i úplní nováčci,
a mohou se pak pokusit vyhrát zajímavé ceny.

Pokud rádi hrajete stolní a deskové hry a ne-
máte je s kým hrát, přijďte mezi nás.  Více in-
formací o klubu a připravovaných akcí
naleznete na www.ksdhlitomysl.ic.cz.

Jan Coufal


