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Akustické opatření do piaristického
kostela? Město o něm uvažuje
Město Litomyšl uvažuje o instalaci akustického
opatření v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže.
Jednou z možností je instalace akustického reflek-
toru (zesilovače zvuku), který by měl být umístěn
před oltářem. V chrámu byla sice provedena ur-
čitá akustická opatření již v rámci revitalizace, ale
v prostoru je stále dlouhá doba dozvuku. Návrh
akustického reflektoru zpracoval arch. Marek Ště-
pán, autor projektu rekonstrukce chrámu. Radnice
ovšem zvažuje i další opatření. 
V původním projektu Revitalizace zámeckého
návrší bylo naplánováno také řešení akustiky
v piaristickém kostele. Jak však částky v jednot-
livých objektech naskakovaly, ukázalo se, že

bude třeba škrtat. „Akustika v chrámu se nako-
nec udělala jen částečně. Po odehraných kon-
certech jsme tak znovu otevřeli otázku vylepšení
akustiky,” vysvětluje místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš. Kostel byl totiž postaven tak, aby
dobře zněly varhany. „Zvuk ze shora dolů je
v pořádku, ale horší je to v případě, kdy se zvuk
šíří spodní částí kostela, tedy dopředu,” popsal
problém vedoucí oddělení Odboru rozvoje a in-
vestic Městského úřadu Litomyšl Antonín Do-
koupil. Akustický reflektor by mohl přispět
k dokonalejšímu hudebnímu zážitku při koncer-
tech nebo zřetelnějšímu poslechu mluveného
slova při různých akcích.                     strana 5 >

Pochutnat si můžete i na akcích, kterých bude
v Litomyšli v letošním roce opět pořádně dlouhá
řada. Zde přinášíme ochutnávku alespoň někte-
rých, jistě si vybere každý podle své chuti.
V lednu se v hotelu Zlatá Hvězda opět sejde
Stará garda a ve znamení pohádek se bude nést
program v Regionálním muzeu v Litomyšli. Do
roku 2015 nás totiž přenesly výstavy Večerníček
Chaloupka na vršku a O panence Járince, Měst-
ská galerie zve na výstavu fotografií Josefa
Hýbla, který v 60. až 90. letech zachycoval udá-
losti v Litomyšli. Na konci ledna bude zpřístup-

něna společná expozice obou zmiňovaných
institucí. Půjde o výtvarnou výstavu Šárka
Hrouzková a její žáci. V únoru nás čekají tradiční
masopustní dílny, zabíjačky a restaurace lákají
také na valentýnské menu. V Antik Hotelu Sofia,
Galerii Sofia bude zahájena výstava Yvetta Ba-
chová: Perličky štěstí. V březnu se můžeme těšit
na Veselé jarní tvoření v regionálním muzeu.
Městská galerie nás pak zve na výstavu Jaroslav
J. Alt: obrazy, kresby, grafiky. Litomyšlskou turis-
tickou sezónu zahájí koncem března květinová
výstava na Státním zámku Litomyšl doprovo-

zená vyhlášením fotografické soutěže pro náv-
štěvníky zámku. Poslední dubnový víkend bude
patřit zahájení lázeňské sezóny, v dubnu nás
čeká i jarmark ke Dni Země, Víťa Marčík zahraje
v Husově sboru Robinsona Crusoe a v muzeu
začne výstava Laus archaelogiae, která před-
staví archeologické poklady Pardubického kraje.
Koncem dubna budou nejen studenti místních
škol slavit Majáles. Ten se přehoupne až do
května, kde naše chuťové pohárky zaměstnají
Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové s oblí-
benou soutěží ve vaření kotlíkového guláše na
Toulovcově náměstí. Jinými smysly můžeme vy-
chutnávat Noc kostelů či Operu pod májovým
nebem. Chybět nebudou Májové odpolední čaje
pro dříve narozené a již teď se všichni těšíme na
koncert Ondřeje Brzobohatého. Na To nejlepší
z depozitáře Městské galerie v Litomyšli se mů-
žeme těšit také v květnu. Regionální muzeum
chystá pro malé i velké výstavu s názvem Feno-
mén Merkur, která bude přístupná od května do
září.                                                       strana 12 >

Zpravodaj města Litomyšle

Litomyšl stojí za to ochutnat

6. ledna 2015
Ročník XXV.

Soutěžte s Lilií
Vážení čtenáři,
je to neuvěřitelné,
ale je to tak, Lilii je
letos 25 let. Za ta
léta prošla řadou
změn. Měnila se
periodicita, grafika
i redaktoři. Stále je tu však Lilie pro vás,
čtenáře. A právě pro vás jsme pro letošní
narozeninový rok připravili soutěž či an-
ketu, nazvat se to dá různě. Nejenže se
z výsledku dozvíte určitý žebříček popu-
larity, ale zároveň můžete vyhrát různé
ceny. 
Nebudeme vás dále napínat. Vyhlašujeme
soutěž o nejoblíbenější místo v Litomyšli.
Pravidla jsou jednoduchá. Od ledna do
konce května 2015 nám můžete předávat
tipy na nejoblíbenější místo ve Smetanově
rodišti. Může to být místo oblíbené vámi
nebo místo, o němž se domníváte, že je
lidmi oblíbené. Ke svému tipu také připojte
krátké zdůvodnění oblíbenosti onoho
místa. Své tipy můžete zasílat buď e-mai-
lem na lilie@litomysl.cz, přes online for-
mulář na www.litomysl.cz (sekce O městě
/ Aktuality / Městský zpravodaj Lilie / ze
sloupečku na pravé straně vyberte online
formulář), poštou na adresu Městský úřad
Litomyšl, redakce Lilie, Bří Šťastných
1000, 570 20 Litomyšl nebo je přineste
osobně na recepci městského úřadu na ul.
Bří Šťastných 1000. Vždy uveďte své
jméno a kontakt na vás. Z předaných ná-
vrhů totiž vylosujeme několik výherců,
kteří budou oceněni. strana 22 >
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Hlavním komunikačním tématem pro rok 2015 je: Litomyšl stojí za to ochutnat. Na svém posled-
ním zasedání před komunálními volbami se na tom shodla komise pro kulturu, cestovní ruch
a spolkový život. Téma bylo zvoleno především v souvislosti s výročím narození M. D. Rettigové,
v roce 2015 si budeme připomínat již 230 let od této události. Nezanedbatelné však nejsou ani
jiné roviny ochutnávání – ochutnávat můžete nejen dobré jídlo či pití, ale také historii, kulturu,
atmosféru místa… prostě téměř cokoli.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí se snížením ceny měsíčního žá-

kovského jízdného MHD ze 100 Kč na 50 Kč.
 RaM souhlasí, aby občané Litomyšle starší 70

let měli možnost zakoupení celoroční jízdenky
za cenu 200 Kč pro MHD v Litomyšli. 

 RaM vzala na vědomí žádost Ing. Františka
Fialy a nesouhlasí s pořádání pravidelných pro-
dejních trhů v centru Litomyšle v roce 2015. 

 RaM se seznámila se záměrem vybudování
fotbalgolfového hřiště v Litomyšli a pověřuje
starostu dalším jednáním v této záležitosti. 

 RaM zřizuje pro volební období 2014-2018
tyto komise rady: Dopravní komise, Komise pro
sport a tělovýchovu, Komise pro kulturu, spol-
kový život a cestovní ruch, Komise pro výchovu,
vzdělávání a komunitní plánování, Komise pro
rozvoj města, plánování a investice, Likvidační
komise, Komise prevence kriminality a Komise
pro občanské záležitosti.

 RaM zřizuje pro volební období 2014-2018
tyto odborné pracovní skupiny: pro oblast sta-
vební, pro oblast životního prostředí, pro oblast
sociální, pro oblast bytové politiky, pro regene-
raci památek a správu památkových hrobů.

 RaM bere na vědomí zřízení Komise pro soci-
álně právní ochranu dětí jako zvláštní orgán obce.

Zastupitelstvo schválilo programové prohlášení, 

Programové prohlášení
Možné vybudování Domu pro seniory vázané na
získání dotace, výstavba cyklostezek, přemístění
Domu dětí a mládeže Litomyšl, zvýšení počtu
parkovacích míst, na základě finančních mož-
ností vybudování nového dětského dopravního
hřiště, dokončení Revitalizace zámeckého ná-
vrší, realizace úprav nábřeží řeky Loučné, navý-
šení peněz na opravy a údržbu obecního
majetku, dobudování chodníků a místních ko-
munikací, oprava osvětlení, podpora podnika-
telů, příprava podmínek pro vznik nové
průmyslové zóny, usilování o rozvoj Litomyšlské
nemocnice, a.s., zachování dostupnosti sociál-
ních služeb, podpora stavby R35 a urychlení vy-
budování obchvatu města, zapojení veřejnosti
prostřednictvím veřejných projednávání, anket
a dotazníkových šetření a další body jsou obsa-
ženy v Programovém prohlášení pro roky 2014
až 2018. Jeho text vznikl jako průnik volebních
programů politických stran a hnutí zastoupe-
ných v zastupitelstvu. Přesto s ním nebyli
všichni zastupitelé spokojeni, ale nakonec ho,
s výjimkou ČSSD, všichni podpořili. 
Nejčastější výtkou se stala obecnost doku-
mentu, a tedy nemožnost kontroly plnění jed-
notlivých bodů. „Programové prohlášení jsme si
podrobně prostudovali a musím říct, že není
v rozporu s naším programem, ale musím kon-
statovat, že v některých místech je obecné a de-
klaratorní povahy. Před volbami jsme byli
Svitavským deníkem osloveni anketou, kde byla
například položena otázka, jak bychom řešili
otázku parkovacích míst. V programovém pro-
hlášení se můžeme dočíst jen to, že budou na-
výšena parkovací místa. Ten směr by měl být
jasný. Měli jsme například v programu vybudo-
vání sociálního zařízení na hřbitově, tady se
o tom nic nepíše. Navrhuji, abychom progra-
mové prohlášení odložili do příštího zastupitel-
stva a sepsali konkrétnější body, jak bude vedení
města a rada města postupovat, aby i subjekty

nezastoupené v radě mohly jasně vyhodnotit,
zda vedení své závazky plní,” prohlásil Marek
Novohradský (ČSSD). Vítězslav Hanzl (KSČM) pak
řekl: „Myslím si, že bychom se kromě toho, co
tady máme předloženo, měli k programovému
prohlášení v budoucnu vrátit a kolektivně do-
plnit. Za rok dva tři vyvstanou další otázky.” Da-
niel Brýdl (SNK Generace 89) k materiálu řekl:
„Kdyby bylo vyhozeno těch pět konkrétních věcí,
tak toto programové prohlášení můžou pode-
psat třeba v Lanškrouně. Mělo by být konkrétní,
aby mohlo být kontrolováno jeho dodržení.” Mi-
roslav Nádvorník (TOP 09) nakonec vystoupil
s konkrétními změnami, které se týkaly dopravy,
nemocnice a Revitalizace zámeckého návrší.
První dvě zastupitelé odsouhlasili, v případě zá-
meckého návrší úspěšný nebyl. 
„Jde o průnik 9 volebních programů. Těžko jsme
mohli vypisovat všechno. Vnímám ale pozitivně,
že se o tom diskutovalo. Nebráníme se tomu,
abychom každý rok přinášeli zprávu, co jsme slí-
bili a splnili,” reagoval starosta Litomyšle Rado-
mil Kašpar (KDU-ČSL) a místostarosta města
Michal Kortyš dodal: „Pamatuji si na dobu, kdy
jsme měli konkrétní body v programovém pro-
hlášení a z různých důvodů je nebylo možné do-
držet. Pak jsme byli dotazováni, proč
nedodržujeme programové prohlášení.”

Bod týkající se nadačního fondu stažen
z jednání
Na programu jednání bylo také schválení nadační
listiny a statutu Nadačního fondu pro zdravotnic-
tví Litomyšlska. Tento fond byl založen ještě mi-
nulým zastupitelstvem a to nové nyní mělo za
úkol schválit potřebné dokumenty. V nich byly
zapracovány dřívější připomínky, například k od-
měňování členů správní rady. Ovšem nakonec byl
tento bod z jednání stažen. 
„S komplexností a dostupností péče jistě souvisí
původní idea založení fondu. Tato podpora bude
součástí komplexní péče, tedy ambulancí a do-

mácí péče. U zřizovací listiny to ale uvedeno není.
Jistě stojíme o to, aby péče fungovala jako celek,”
prohlásila Renata Rothscheinová (SNK FOL),
která chtěla, aby bylo zřejmé, že peníze nebudou
poskytovány pouze nemocnici. „Tři z navržených
členů správní rady jsou z nemocnice. Je toto
vhodné při rozhodování a rozdělování finančních
prostředků?” tázala se zastupitelka. Radek Pul-
krábek (Patriot SNK) přidal další připomínky:
„Může se stát, že nám budou finanční prostředky
unikat prostřednictvím platů. Jasně by mělo být
napsáno, že tak jako správní rada pracuje
zdarma, tak i revizor. Jmenujeme správní radu,
která na svém prvním jednání může měnit
všechno, co je ve statutu, tedy i své odměňování.”
Podle jeho slov by bylo správné, aby správní rada
musela nejdříve navržené změny statutu předlo-
žit zastupitelstvu. „Upozornil bych ještě na jednu
věc. Doplnil bych do materiálu, že z jednání
správní rady se pořizuje zápis. Pokud by se šláplo
vedle a chytnou se toho média, znevážilo by to
celou věc. Vše by takto bylo doložitelné, byly by
písemné zápisy. Byl bych pro to, aby výroční
zpráva byla zasílána všem zastupitelům,” žádal
Radek Pulkrábek.  
Ačkoli předložené dokumenty akceptovaly
všechny dřívější připomínky, nakonec byly sta-
ženy z jednání zastupitelstva. Během projedná-
vání totiž vzešly další požadavky na jeho úpravu.
Texty tam budou zastupitelům předloženy znovu. 

Zastupitelé trvají na vypuštění mimoúrov-
ňové křižovatky
Zastupitelé přijali další z řady usnesení týkajících
se výstavby R35. Tentokrát požadují změnu
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.
V plánech se totiž objevila mimoúrovňová křižo-
vatka, která by měla sloužit k připojení České
Třebové na R35. V případě její realizace by za-
sáhla do lokality Na Lánech. Směrem od České
Třebové by pak doprava ovlivnila třeba Němčice.
„Vždy jsme zdůrazňovali, že nám stačí jeden při-
vaděč u Tržku a u Janova. Nyní je v plánech při-
vaděč od České Třebové v místě našeho
Hlavňova (pozn. red.: lokalita Na Lánech). Náš
územní plán počítal v těchto místech s bytovou
výstavbou. Jsme proto domluveni s Pardubic-
kým krajem, že budeme přijímat usnesení, vyvo-

Ze zastupitelstva
 ZaM schvaluje pravidla rozpočtového provizo-

ria na rok 2015. Rozpočtové hospodaření města
se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku
do schválení rozpočtu obce na rok 2015 objemem
výdajů (nákladů) schváleného rozpočtu (plánu) na
rok 2014 ve výši 95 % z 1/12 celkové rozpočtované
(plánované) částky v každém měsíci. Toto ome-
zení se nevztahuje na mandatorní výdaje stano-
vené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic
u akcí zahájených v roce 2014.

 ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšle č. 04/2014, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. Výše poplatku od 1. 1. 2015 je
564 Kč na poplatníka. 

 ZaM zřizuje mediální výbor zastupitelstva.
 ZaM zřizuje: 

a) 5členný osadní výbor Kornice, určuje jeho
členy a z těchto členů volí předsedu: Zora Lim-
berská (předseda), Miroslav Süsser, Karel Backa,
Ilona Vacková, Jitka Novotná 
b) 5členný osadní výbor Nová Ves, určuje jeho
členy a z těchto členů volí předsedu: Josef Fengl
(předseda), Ing. Milan Glänzner, Aleš Husák,
Zdeňka Svatošová, Božena Klofandová

c) 7členný osadní výbor Pohodlí, určuje jeho
členy a z těchto členů volí předsedu: Lenka Vac-
ková (předseda), Martin Kopecký, Eva Abraha-
mová, Hana Boštíková, Václav Kopecký, Jindřich
Klička, Vladimír Krátký
d) 5členný osadní výbor Suchá, určuje jeho členy
a z těchto členů volí předsedu: Milena Švábová
(předseda), Jiří Brůna, Dana Brůnová, Irena Bár-
tová, Daniel Bis
e) 5členný osadní výbor Nedošín, určuje jeho
členy a z těchto členů volí předsedu: Ing. Pavel
Kopecký (předseda), Petr Voříšek, Jana Flídrová,
Marcel Kult, Jaroslav Kocourek.
f) 6členný osadní výbor Pazucha, určuje jeho
členy a z těchto členů volí předsedu: Mgr. Mar-
kéta Šmídová (předseda), Petr Kočí, Mgr. Eva
Šmídová, Jaroslav Novotný, Petra Vytlačilová,
Eva Štyndlová.

 ZaM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční
dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné
dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek,
spol. s.r.o. na provozování MHD v roce 2015. Zá-
lohová dotace je 2 968 Kč/provozní den MHD.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
50 000 Kč Gymnáziu Aloise Jiráska Litomyšl na
podporu rekonstrukce auly. 

V úterý 9. prosince se sešlo poslední zastupitelstvo roku 2014. Během téměř čtyřhodinového
jednání zastupitelé mimo jiné přijali programové prohlášení pro nové volební období 2014-2018,
vydali vyhlášku o komunálních odpadech, jednomyslně se postavili proti mimoúrovňové křižo-
vatce plánované v rámci rychlostní komunikace R35, zřídili mediální výbor a jednali o petici za
zrušení hazardu. Jednotlivá usnesení zastupitelstva i zápis z jednání najdete na www.litomysl.cz.
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ale vrátilo se také k problematice hazardu
lávat jednání na kraji i Ředitelství silnic a dálnic,
že tento přivaděč od Třebové nechceme,” uvedl
Radomil Kašpar. „Ten sjezd nikdo nechce, přesto
je krajem zpracován. Vedl jsem hodinové di-
skuze na kraji i na ŘSD, přesto jsme nebyli
schopni identifikovat autora tohoto plánu. Je to
nesmyslný projekt, který přivede dopravu do
centra České Třebové. Přivede ji k Limesu
v Němčicích. Začala by tam téct doprava z okolí,”
prohlásil Miroslav Nádvorník a dodal: „Připravme
se na to, že ten boj za zrušení přivaděče ne-
skončí přijetím usnesení. Všechny strany musí
vyvinout úsilí na kraji i ministerstvu.” Místosta-
rosta Michal Kortyš, který se problematice vý-
stavby R35 věnuje už řadu let, k tomu doplnil:
„Už před třemi lety jsme k tomu napsali vyjá-
dření. V předstihu jsme zadali územní studii
kolem Litomyšle, pozvali jsme zemědělce
a obce, kterých se týká, životní prostředí… Na
posledním jednání bylo dokonce potvrzeno, že
přístupové komunikace pro zemědělce budou
z obou stran R35. Tento přivaděč od začátku ne-
chceme a ve studii, kterou právě dokončujeme,
to jasně uvádíme. Chceme zalesnění, protizvu-
kové zábrany…” 
Zastupitelstvo usnesení jednohlasně přijalo. 

Petice za zrušení vyhlášky zakazující hazard
Závěrečným, ale rozhodně ne nejkratším bodem
prosincového zastupitelstva byla petice za zru-
šení obecně závazné vyhlášky města o zákazu
provozování loterií a jiných podobných her. Tu
město obdrželo koncem listopadu 2014. Zastu-
pitelé ji podle formulace usnesení měli vzít
pouze na vědomí, ale rozpoutala se debata,
a dokonce padl návrh na přijetí vyhlášky nové.
Pod zaslanou peticí je 158 podpisů z toho 95
osob uvedlo bydliště v Litomyšli. 
„Měl jsem představu, že dnes vezmeme petici
pouze na vědomí, připravíme seminář, vybavíme
zastupitele informacemi a vrátíme se k tomu na
únorovém zasedání. Události nás trochu před-
cházely, a tak seminář proběhl včera. Zazněly na
něm názory jak zleva, tak zprava. Otevřeme tedy
rozpravu, zda zrušit vyhlášku, vzít petici pouze
na vědomí nebo přijmout něco jiného,” řekl Ra-
domil Kašpar. „Po včerejším kulatém stolu jsem
se rozhodl navrhnout hlasování o obecně zá-

vazné vyhlášce, kterou jste na dnešní zasedání
obdrželi. Pro nové zastupitele jde o vyhlášku,
o které jsme rozhodovali už v dubnu,” navrhl Mi-
roslav Bárta (ODS). Tento návrh vyhlášky vychá-
zel ze zastupiteli nepřijaté varianty, která
umožňovala podnikatelům provozovat loterie
a podobné hry do doby, než jim vyprší vydaná
povolení. „My, když jsme hlasovali na dubnovém
jednání zastupitelstva o návrhu vyhlášky zaka-
zující hazard, tak jsem podpořil vyhlášku s po-
stupnou účinností dle vydaných povolení. Vedly
mě k tomu dva důvody. Pokud by byla přijata,
tak každoroční ztráta v rozpočtu by se zvyšovala
postupně, jak by končila jednotlivá zařízení. Dru-
hým důvodem je, že pokud dochází ke změně
pravidel hry, tak by měl být dán prostor subjek-
tům, kterých se změna týká, aby měly možnost
se na změnu připravit. Nejsem zastáncem ha-
zardu, nic pozitivního pro společnost nepřináší,
negativa jsou zřejmá, ale byl by to vyvážený pří-
stup, i s ohledem na to, že se připravuje nový lo-
terijní zákon,” prohlásil Marek Novohradský. „Od
doby, kdy byla přijata vyhláška o zákazu ha-
zardu, už ministerstvo financí vystavilo řadu do-
kumentů našim hernám. My bychom vstupovali
do legislativního procesu,” reagoval Vojtěch Stří-
teský (SNK FOL). 
Návrh Miroslava Bárty nakonec přijat nebyl.
Ovšem diskuze na téma hazard rozhodně ukon-
čena nebyla. „Jsem zklamán, že jsem nikdy nebyl
přizván k debatě o mé provozovně. Podnikám
zde, odvádím zde daně, zaměstnávám mnoho
lidí – dohromady sto,” vystoupil před zastupitele
Jan Faulhammer, provozovatel jedné z litomyšl-
ských heren a pokračoval: „Nyní jste mi řekli, že
nemám možnost podnikat. Vyslovili jste mi
100% zákaz, bude to mít v Litomyšli vliv na 40
zaměstnanců, kteří budou propuštěni. Ne čistě
mých zaměstnanců, bude to více provozoven,
které budou muset být uzavřeny. V době Vánoc
určitě úředníci na ministerstvu financí pracovat
nebudou, ale v lednu nám zákaz pošlou. V tu
chvíli my musíme provozovny uzavřít. Dnes jsme
chtěli jednat o tom, abyste nám umožnili podni-
kání prodloužit, abychom se na to mohli připra-
vit a odvrátit škody v nejbližší možné míře.
Dneska jste se rozhodli, že nám nedáte prostor
ani v diskuzi, ani si to obhájit, ani projevit vlastní

názor. Takto si demokracii vůbec nepředstavuji.”
Jana Faulhammera podpořil svým vystoupením
také Petr Vrzáň, prezident Sdružení provozova-
telů centrálních loterních systémů a dalších her
(SPELOS). „Petice je logickým důsledkem toho
prohibičního zákazu – vydání vyhlášky. My to re-
spektujeme, ale chceme diskutovat o modifikaci
do budoucna. Chceme, abyste za tím viděli kon-
krétní zájem, konkrétní zaměstnance, provozo-
vatele, pronajimatele… Vycítil jsem, že není
prostor k reaktivaci těch pěti adres v Litomyšli.
Chtěli jsme vás ale poprosit o kompromis,
abyste nechali dojet povolení ministerstva fi-
nancí do platnosti nového zákona, což může být
1. ledna 2016 nebo 1. ledna 2017,” řekl president
sdružení. Emil Ladič pak prohlásil, že je pro něj
platná vyhláška likvidační. „Nemám rád herny
a nemám rád také cigaretový dým v restaura-
cích. Jsem ale zastáncem soukromého podni-
kání. Ve chvíli, kdy omezujeme ve jménu dobra
nějaké podnikání a podnikatelé do toho dali ur-
čité investice, oni pak v budoucnosti přijdou, že
jsme jim způsobili škody, já budu ten, kdo bude
říkat ano, to město musí hradit. Pokud to budou
prokazatelné škody,” prohlásil Miroslav Nádvor-
ník. Nakonec diskuze vyvrcholila návrhem Mi-
chala Kortyše, který chtěl hlasovat o zrušení
vydané vyhlášky zakazující hazard. Na únoro-
vém zastupitelstvu by podobný krok byl již bez-
předmětný, protože provozovny by v té době
byly zřejmě uzavřené. Vedení radnice se shodlo,
že o znění nové vyhlášky je možné jednat na
dalším zastupitelstvu. Po drobných zádrhelech
s výkladem jednacího řádu nebyl návrh ani přijat
mezi jednací body. 
Na podporu zákazu hazardu nakonec vystoupil
Radek Pulkrábek. Mimo jiné řekl: „Budeme čekat
na nový zákon a podle toho se přizpůsobíme. Ne-
pohybně město vybralo určité peníze z hazardu.
Jako zastupitelé bychom měli zvážit, že bychom
určitou část těchto peněz uvolnili pro rekvalifikaci
a pro podporu podnikání v těch provozovnách,
kdo nebude chtít čekat na nový zákon.”
Petici tedy zastupitelstvo pouze vzalo na vě-
domí. Ovšem všichni si byli vědomi, že téma ha-
zardu se bude v budoucnosti vracet.
Příští zasedání zastupitelstva města se usku-
teční v únoru 2015.                                           -bj-

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

pro rok 2015 pět okruhů pro přidělování dotací
v oblasti vzdělávání: 1. zapojení rodičů a širší ko-
munity do života školy, 2. podpora mezigenerač-
ního soužití, 3. ekologie a příroda v našem
městě, 4. objevování historie Litomyšle a za 5.
podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
při účasti na aktivitách školy, které jsou spojené
s úplatou. Zvláštní pravidla pro přidělování do-
tací byla vydána i v oblasti sportu (podrobněji na
webu www.litomysl.cz).       
Formuláře žádostí o poskytnutí dotace na rok
2015 na podporu činnosti a provozu nebo na
podporu konání jednorázové akce jsou k dispo-
zici na podatelně městského úřadu nebo na
www.litomysl.cz. Také pro tento rok jsou stano-
veny dvě uzávěrky přijímání žádostí – konec
ledna a konec května. Agendu příspěvků kultur-
ním organizacím a spolkům vede odbor kultury
a cestovního ruchu (vedoucí Michaela Severová),
agendu sportu, výchovy a vzdělávání odbor
školství a sociální péče (vedoucí Milada Nádvor-
níková).                                  Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Na webu města
budou zveřejňovány 
ankety 
Zlepšení komunikace s občany. To je slib, který
před časem dal nový starosta města Radomil
Kašpar. První vlaštovkou v jeho naplňování je
anketa na webu města. Aktuálně radnici zajímá,
co si lidé myslí o uskutečněném rozsvícení vá-
nočního stromu na zámeckém návrší. 
Na www.litomysl.cz v pravé části úvodní strany
najdou lidé anketu, jejíž téma se bude měnit
podle potřeby. Impuls může přijít i od občanů.
„Sliboval jsem, že budeme komunikovat s ob-
čany, takže jsme na webu vytvořili anketu. Chtěli
bychom tak začít více komunikovat s občany,
abychom měli zpětnou vazbu,” říká starosta Li-
tomyšl Radomil Kašpar. 
Dalším krokem k lepší komunikaci s občany by
měla být posila Odboru kultury a cestovního
ruchu Městského úřadu Litomyšl. „Chceme při-
jmout nového tiskového mluvčího a redaktora
v jedné osobě, který bude mít tuto oblast na sta-
rosti,” informuje Radomil Kašpar. Výběrové ří-
zení bylo již vypsáno.                                        -bj-
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Milí sousedé,  
srdečně vám tímto přejeme šťastné zahájení
roku 2015 a hodně osobních úspěchů. Práci v za-
stupitelstvu jsme zahájili předložením třech poz-
měňovacích návrhů programového prohlášení
zastupitelstva, které vycházely z našeho voleb-
ního programu. Za největší úspěch považujeme

to, že se nám podařilo prosadit závazek k úsilí
o návrat porodnice a dětského oddělení do Lito-
myšle. Zastupitelstvo dále schválilo náš návrh
na zrušení plánovaného sjezdu z R35 u Kornic.
Bohužel naše snaha o zahájení široké a ote-
vřené diskuze nad použitím laminátu a dalších
nepovedených prvků na zámeckém návrší byla

koalicí zamítnuta. Škoda. Slibujeme vám, že se
budeme k těmto a i k dalším tématům nadále
vracet a sledovat, zda koalice plní závazky vy-
plývající z programového prohlášení. Vaši dů-
věru nezklameme.  
Litomyšl především...                        Jiří Lammel  

Mirek Nádvorník  

TOP 09

Vážení a milí Litomyšlané a čtenáři Lilie,
v rámci Litomyšlských hudebních večerů v říjnu
loňského roku se Smetanův dům rozezněl filmo-
vými melodiemi 30. a 40. let minulého století.
Aleš Cibulka, který koncertní program modero-
val, připomněl při této příležitosti také filmovou
a divadelní herečku Stellu Májovou (princeznu
Zpěvanku z pohádky Byl jednou jeden král). Ci-
toval z jejího desatera, kterým radila svým ka-
marádům a kamarádkám, jak se vypořádávat se

stárnutím. Stárneme všichni. Rok 2014 jsme
právě uzavřeli a posunujeme se do roku dalšího.
Co si do nového roku přát? Třeba právě k dal-
šímu stárnutí desátou radu Stelly Májové: Ra-
dujme se ze všeho, co je krásné a dobré, a pokud
možno odhánějme od sebe starosti a trápení.
Měli bychom mít nějaké životní heslo. Já mám:
„Ó”. Ráno se v bolesti vyškrábu z postele, s bo-
lestí dolezu k oknu a řeknu: „Ó, to je krásné
ráno.” „Ó, to je dobře, že prší, už bylo moc

sucho.” „Ó, ta káva tak krásně voní …”  Každé to
„Ó” překryje trochu bolesti. Někdo řekne „Ó, to
je blbost,” ale „Ó” je pořád lepší než „Au”. A jestli
se vám moje desatero bude líbit – Ó, to bych byla
šťastná!!! 
Přejeme Vám všem dobrý rok 2015! 

zastupitelé města Litomyšl za KDU-ČSL
Terezie Šmolíková, Radomil Kašpar, 

Josef Štefl, Pavel Chadima

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku a mnozí z nás,
možná většina, k němu jistě vzhlížíme s určitými
nadějemi, přáními a cíli. Ale snad ze zkušenosti,
či z obav nenaplnění si již tak často nedáváme
novoroční předsevzetí. Možná však existuje do-
cela chytrý návod, jak naše budoucí činy a cho-
vání pozitivně ovlivnit. Vychází totiž z reálných
možností každého z nás a nevyžaduje ani příliš
fantazie. V jedné ze svých knih jej popisuje

slavný americký pastor Robert Fulghum: „Sepsal
jsem si jednou, co jsem v uplynulém roce udělal
dobrého. Potom jsem položky přeformuloval
jako předsevzetí a seznam jsem antedatoval. Byl
to pěkný pocit.” Pokusme se tedy i my začít
každý u sebe, jako lidé i občané, volební strany,
rada města i jeho zastupitelstvo. Programové
prohlášení pro léta 2014–2018, které jsme v pro-
sinci přijali, může být takovým krokem správ-
ným směrem. Má podporu naprosté většiny

zastupitelů a vychází realisticky z naší situace
i možností. A pokud se jej podaří naplňovat, pro
což uděláme maximum, může se nám všem
skutečně v Litomyšli a přidružených obcích žít
lépe. A právě to Vám, vážení spoluobčané, záro-
veň s přáním pevného zdraví a osobní spokoje-
nosti ze srdce přejeme.

MUDr. Renata Rothscheinová
Vojtěch Stříteský

Fórum občanů Litomyšle

Realizace přístavby piaristické koleje zahájena

To nakonec vyhrála firma PKS stavby a.s. ze
Žďáru nad Sázavou s celkovou cenou zakázky
23 147 175 Kč včetně DPH. Firma PKS stavby pře-
vzala staveniště ve středu 3. prosince. Přístavba
musí být hotová do konce června 2015.

Nový projekt je kompromisním řešením
„Po dlouhých diskusích a pečlivé obhajobě
bylo odsouhlaseno kompromisní řešení. Oproti
původnímu plánu musíme jít výš. Knihovna
i obřadní síň zůstává, jak bylo plánováno.
Tento upravený projekt jsme museli obhájit
před Akademií věd ČR, protože byl nutný její
souhlas s částečným odstraněním nálezů,”
popsal vývoj místostarosta Litomyšle Michal
Kortyš. Přístavba piaristické koleje bude čás-
tečně zapuštěná dvoupodlažní stavba

s malým pavilonem v úrovni podkroví, která
pomůže urbanisticky dořešit a ukončit vztahy
v území a poskytne fakultě restaurování po-
třebné prostory. Dostavba respektuje původní
stavební čáru i stávající výšku sousedních
říms. Úroveň podlahy přízemí objektu (obřadní
síně) bude prodloužena k nároží a výškový
rozdíl mezi stávajícím terénem vyrovnán ven-
kovním schodištěm. Vznikne tak komorní ná-
dvoří na klíčovém místě celého návrší, které
může sloužit různým společenským událos-
tem, relaxaci i k venkovním výstavám. Přízemí
dostavby bude využíváno jako multifunkční
místnost – nová obřadní síň města i aula fa-
kulty restaurování. Z tohoto důvodu bude pů-
vodně zásobovací vstup do koleje z nároží
Jiráskovy a Zámecké upraven bezbariérově

a příležitostně může poskytnout i propojení
zámeckého návrší s Klášterními zahradami.
Sociální zařízení navržené v přízemí historické
záchodové věže bude sloužit jak účastníkům
obřadů, tak i návštěvníkům Klášterních za-
hrad. Ve zbývajících prostorách najdeme zá-
zemí obřadní síně a chodby. V patře přístavby
budou prostory pobočky univerzitní knihovny
s vloženou galerií, sociálním zařízením, které
bude sloužit jak návštěvníkům knihovny, tak
studentům a pracovníkům fakulty. V mezi-
patře pak najdeme strojovnu vzduchotechniky
s jednotkami sloužícími přístavbě. Přístavbu
bude tvořit rovněž střešní pavilon a střešní te-
rasy. V pavilonu bude jedna chodba se scho-
dištěm tvořícím chráněnou únikovou cestu
z přístavby i z krovu kláštera a dále jedna
místnost sloužící fakultě. Může být využívána
pro ateliérovou výuku či jako zasedací či kan-
celářská místnost. V rámci realizace dostavby
budou dokončeny i prostory sociálního zaří-
zení, skladu a šatny uklízeček, které jsou umís-
těny v krovu záchodové věže a nachází se
v rozestavěném stavu. Na každém sociálním
zařízení bude toaleta pro osoby se sníženou
pohyblivostí, a to zvlášť pro ženy a pro muže.
Pro přístup do univerzitní knihovny povede
bezbariérová cesta přes prostory fakulty re-
staurování. 

Archeologické nálezy v místě přístavby piaristické koleje měly za následek značné zdržení sa-
motné stavby. Odkrytí konstrukce zaniklého Kostkovského města vedlo dokonce ke změně pro-
jektu architekta Aleše Buriana. Přístavbu měla původně realizovat firma Hochtief CZ a.s., která
vyhrála výběrové řízení na celý projekt Revitalizace zámeckého návrší. Ovšem větší množství
změn v plánech přístavby již podle pravidel čerpání evropských dotací nedovolovalo Hochtiefu
stavební práce zahájit. Radnice tak vyhlásila po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj nové
výběrové řízení na dodavatele. 
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Kontejnery na bioodpad do litomyšlských
ulic!
V roce 1989 si mnozí obyvatelé Československa
přáli co nejdříve dohnat „Západ”. Bohužel i 25
let poté je stále spousta věcí, které u nás děláme
spíš jako v Sovětském svazu než jako v civilizo-
vané Evropě. Jednou z nich je nakládání s od-
pady. Podle dat Ministerstva životního prostředí
končí stále více než polovina komunálního od-
padu na skládkách. Náš (litomyšlský) komunální
odpad se vozí na skládku u Velkých Opatovic.
Změní se to někdy?
Možná pomůže vyhláška o nakládání s komunál-

ním odpadem, kterou ministerstvo nedávno při-
jalo. Ukládá všem obcím od 1. 1. 2015 povinně za-
jistit místo pro sběr bioodpadu. Tím se myslí
odpad ze zahrady (tráva, listí), ale také z ku-
chyně (zbytky ovoce a zeleniny, potraviny živo-
čišného původu).  Bioodpad dnes tvoří cca 40 %
komunálního odpadu. Je přitom nevhodné, aby
končil na skládce. Lze jej totiž využít pro tvorbu
bioplynu a následně pro výrobu elektřiny nebo
pro kompostování (možná by kompost využily
městské služby, zahradnická škola nebo farmáři
z okolí?). Navíc na skládce zbytečně zabírá místo
a jeho přeprava do Opatovic také není zadarmo.

A teď co s tím? Pro vyhovění vyhlášce Lito-
myšli postačí přijímat bioodpad ve sběrném
dvoře. Tam ale zřejmě moc lidí vozit slupky od
brambor nebude. Přimlouváme se proto za to,
aby Litomyšl pořídila a rozmístila hnědé kon-
tejnery na bioodpad, které možná znáte z ji-
ných českých nebo zahraničních měst. Navíc
Evropská unie jejich rozmisťování finančně
podporuje (Operační program Životní pro-
středí). Posuňme Litomyšl dál a udělejme další
krok do vyspělého světa tříděním bioodpadu.
Šanci je třeba využít!

Za Generaci 89 Jeník Pikna

SNK Generace 89

Komise pro životní prostředí, nebo pracovní
skupina pro údržbu zeleně? Na posledním jed-
nání ZaM jsem vznesl prosbu k našim radním,
aby přehodnotili zřízení pracovní skupiny pro
údržbu zeleně místo doposud fungující komise
pro životní prostředí, která pracovala velice
dobře a byla obsazena odborníky. Poslední mě-
ření kvality ovzduší v Litomyšli nám ukázalo
vyšší znečištění způsobené automobilovou do-
pravou. Určitě by bylo na místě provést další
jedno až dvě měření pro potvrzení zdroje tohoto
znečištění. Nejpravděpodobnějším zdrojem je
provoz na průtahu městem, kde projede až 25
tis. aut denně, ale v médiích, a to nejenom měst-
ských, se objevil i názor, že jsou zdrojem znečiš-
tění auta parkující a pohybující se v centru
města. Tipuji, že se na cca šesti stech parkova-
cích místech (Smetanovo nám., Vodní vale, Tou-
lavcovo náměstí a přilehlé ulice, parkoviště na
Zahajské ul.) vystřídá cca 2 tis. aut denně. Ko-
mise pro životní prostředí a odborníci, kteří v ní
doposud působili, by mohli občanům nejenom

v této problematice odvést kus potřebné práce.
Nezřídí-li RaM komisi pro životní prostředí a us-
tanoví místo ní pracovní skupinu, mající na sta-
rosti zatím nejasně definované pravomoci
ohledně zeleně, ztratí tím občané možnost efek-
tivně přispívat k vzniku příznivějších podmínek
pro život v našem městě. Další témata, kterým
by se komise měla věnovat,  je kvalita vod v pří-
rodních zdrojích samosprávy, výsadba a správná
údržba zeleně a samozřejmě i starost o dobré
podmínky pro život fauny, která k našemu městu
neoddělitelně patří. Změny v městských mé-
diích Posledních 6 let upozorňovali Patrioti na
potřebu provedení změn v činnosti městských
médií (především v Lilii) a v obsahu jimi přináše-
ných informací. Konečně se blýská na lepší časy
a systém, kdy úzké vedení města (RaM 7 členů)
ovlivňovalo a někdy i přímo rozhodovalo o ob-
sahu městského zpravodaje, se snad zřízením
mediálního výboru zastupitelstva (23 členů)
změní na systém podobný chodu veřejnopráv-
ních médií. Mediální výbor by měl mít na starosti

připravení jednoduchých pravidel pro objektivní
a vyvážené informování občanů naší samo-
správy. Za tento počin děkuji všem zastupite-
lům, kteří zřízení mediálního výboru ZaM
podpořili, a novým radním, kteří tento bod na
jednání ZaM předložili. Konečně mohou peníze
z hazardu sloužit něčemu prospěšnému. Na
posledním jednání ZaM jsem vznesl požadavek,
aby byla v případě potřeby nebo zájmu část
peněz z příjmu z hazardu roku 2014 použita na
rekvalifikaci zaměstnanců těchto provozoven
a popřípadě i na podporu rozjezdu nového ji-
ného podnikání v objektech, ve kterých se ha-
zard již nebude provozovat a to i v budoucnu.
S příchodem nového loterijního zákona (od
2016), který vyloučí ze hry lidi závislé (gamblery),
pobírající sociální dávky, v registrech dlužníků
a v exekucích, se bude moci uvažovat o jeho
opětovném povolení na území města. Všem ob-
čanům přeji šťastné vykročení do roku 2015. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

Stavbaře tlačí termín
Přístavba piaristické koleje musí být hotová do
30. června 2015. Stavební firmě tak zbývá půl
roku. „Konstrukce stavby nám nahrává, protože
je to betonový základ a betonová konstrukce,”
říká starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Ovšem
stále se nabízí otázka: Co se stane, pokud ne-
bude stavba do termínu hotová? Práce jsou fi-
nancované z evropské dotace a oblíbeným
strašákem některých lidí je šíření informací
o vracení těchto peněz v případě, že se termíny
nedodrží. „Některé projekty financované stej-
ným způsobem jsou na tom ještě hůř než Revi-
talizace zámeckého návrší v Litomyšli. Např.
Kladruby už vyjednávají o prodloužení termínu.
Pokud Ministerstvo pro místní rozvoj vyjedná
prodloužení, mohlo by platit i pro ostatní
stavby. My ovšem zatím posunutí nevyjedná-
váme,” uvedla tisková mluvčí radnice Michaela
Severová. 
V rámci projektu Revitalizace zámeckého ná-
vrší byl doposud obnoven zámecký pivovar, jíz-
dárna, kočárovna, konírna, stáj, piaristická
kolej, chrám Nalezení sv. Kříže, park, I. a horní
nádvoří, předzámčí. Objekty budou využity pro
programy jako Škola na zámku, Centrum pro
restaurování, Dětský program, Andělé na návrší
– diecézní muzeum.          

-red-

Akustické opatření do piaristického
kostela? Město o něm uvažuje
strana 1 >
„Jedná se o akustický reflektor odrážející zvuk
správným směrem od zdroje (např. orchestru)
k posluchači. Je založen na podobném principu
jako optický reflektor, odrážející světlo chtěným
směrem. Pokud budete v jeho ohnisku, můžete
klidně šeptat a bude vás slyšet ve velké vzdále-
nosti,” vysvětluje architekt Marek Štěpán, který
reflektor zpracoval na základě studie firmy Son-
ning. Tato společnost se podílela také na řešení
akustiky v zámecké jízdárně. „Budeme samo-
zřejmě zvažovat i další návrhy reflektoru, třeba

sestaveného z několika dílů,” reaguje Michal
Kortyš. Navržený zesilovač by totiž z velké části
zakryl hlavní oltář. Diváci by dobře slyšeli, ale vi-
zuální dojem by byl narušen. Jeho konstrukce je
závislá také na tom, zdali by byl po přemístění
v interiéru nebo v exteriéru (např. na parkánu
vedle kostela).
Kromě různých zpracování akustického reflek-
toru radnice také oprašuje původní „osekaný”
projekt. V něm je akustika řešena prostřednic-
tvím jakýchsi „rolet” stažených z empor, které
by zamezily odrazu zvuku od stěn.                 -bj-

Vyšel leták o systému parkování v Litomyšli
V prosinci vyšel nový informační leták, který má
řidičům pomoci se zorientovat v systému parko-
vání v Litomyšli. „Při nákupu parkovacích známek
musí pracovníci informačního centra odpovídat
na řadu dotazů. Iniciovali jsme proto vydání ma-
teriálu, který obsahuje veškeré informace,” říká
vedoucí Odboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. V le-
táku jsou například popsány druhy parkovacích
známek, použití parkovacího kotouče, ale i pře-
hled zpoplatněných parkovacích ploch a parkovišť
s časově omezeným nezpoplatněným stáním.
Právě rozlišení placeného a časově omezeného

nezpoplatněného parkování dělá řidičům největší
problém. Tuto skutečnost potvrzuje i Pavel Jiráň,
který zároveň doplňuje: „Obsah materiálu jsme
konzultovali nejen s odbornou veřejností, ale
i s laiky.” 
Leták najdete v informačním centru, kde se pro-
dávají základní a abonentní parkovací známky
a na služebně městské policie. Tam jsou v prodeji
rezidenční parkovací známky a parkovací lístky
pro provozovatele ubytovacích zařízení. Navíc
leták získáte také na městském úřadě na ul. Bří
Šťastných přímo na odboru místního a silničního
hospodářství nebo na recepci ve vestibulu.     -bj-
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Smluvní oprávněná organizace
Na www.litomysl.cz je v plném znění zveřejněna
platná vyhláška města „O systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů včetně jejich
biologické složky a nakládaní se stavebním od-
padem”.
Smluvní oprávněnou organizací města v rámci
provozu odpadového systému je LIKO SVITAVY
a.s., sídlo v Litomyšli – sběrný dvůr ul. Mařákova,
odpovědná osoba tel. 605 246 545.

Jak ještě vylepšit současnou úroveň systému
Kontejnery na separovaný sběr využívejte pouze
k oddělenému odkládání předepsaných vytřídě-
ných komodit. Jednotlivé složky jsou v současné
době často smíchány a navíc se v kontejnerech
nacházejí odpady, které vůbec nepatří do třídě-
ného sběru. Hlavně s plastovými odpady dále
pracují lidé na třídící lince. Proto odkládejte tyto
odpady jednotlivě a zbavené zbytků předcho-
zího obsahu. Plasty odložené v igelitových pyt-
lích jsou třídící linkou špatně zpracovatelné
a mohly by končit na skládce.  Stanoviště kon-
tejnerů na tříděný odpad nevyužívejte k odklá-
dání odpadu, který nepatří nebo se nevejde do
kontejnerů. Stanoviště se tak stávají smetištěm.
V případě zaplnění kontejnerů na tříděný sběr
neodkládejte vytříděné složky mimo nádoby.
Přestože město objednává a ze svého rozpočtu
platí vícenásobné svozy vytříděných složek, není
schopno stoprocentně zajistit možnost odložení
na všech stanovištích. Jistě i v takovémto pří-
padě naleznete v dosahu stanoviště jiné, kde
bude možno odpad uložit do nádob. Pokud ně-
který z podnikatelů má tříděného odpadu větší
množství, je možno dohodnout se společností
LIKO jeho odvoz v předem stanovených termí-
nech přímo z provozovny.  Veškeré vytříděné
složky ukládané do kontejnerů upravte tak,
abyste zmenšili jejich objem (sešlápněte). Tak
nejsnáze docílíme toho, že na všech stanovištích 
vždy budou volné kontejnery.

Zásady pro používání nádob (kontejnerů) pro
odkládání vytříděných složek komunálního
odpadu na veřejných prostranstvích města:

Do modrých kontejnerů určených pro sběr
papíru patří:

noviny, časopisy, prospekty, knihy, katalogy, do-
pisy, balicí papír, kartony, vlnitá lepenka, krabice,
papírové obaly od pracích prášků nepatří: papí-
rové obaly potažené umělou hmotou, zamaš-
těný papír nebo papír znečištěný barvami,
kopírovací papír, alobalové fólie, asfaltové
a dehtové papíry a lepenky, brusné papíry, na-
pouštěné papíry, papír-textilní dutinky lakované
a tvrzené, vazby knih, celofán, lepicí pásky, hy-
gienický papír, pytle od krmiva, cementu
a podob.

Do žlutých kontejnerů určených pro sběr
plastů patří:
plastové obaly, sáčky od mléka, plastové ke-
límky od jogurtů a ostatních mléčných výrobků
(před uložením vypláchnout), PET lahve (před
uložením sešlápnout), plastové obaly od spo-
třebního zboží, hračky, plastikové květináče,
podnosy, misky, nápojové kartony – „tetrapaky”
(na třídící lince LIKO se odseparují) nepatří: lino-
lea, odpadové trubky z PVC (novodur), molitan,
textilie z plastových materiálů, kabely, plastové
tapety, videokazety, plasty s kovovými, skleně-
nými a porcelánovými částicemi, plasty znečiš-
těné příměsemi (písku, zeminy), pytle od
agrochemikálií, obalový materiál znečištěný or-
ganickými zbytky, olejem nebo barvou.

Do zelených kontejnerů určených pro sběr
barevného skla patří:
barevné lahvové sklo, barevné skleněné nádoby,
jiné barevné duté skleněné nádoby nepatří: zne-
čištěné láhve, porcelán a keramika, zrcadla, zá-
řivky, žárovky, netříštivé sklo, sklo s výztuží,
drátosklo, láhve s kovovými kroužky a víčky, bílé
sklo

Do bílých kontejnerů určených pro sběr bí-
lého skla patří:
bílé a bezbarvé lahvové sklo, bílé a bezbarvé za-
vařovací sklenice, jiné bílé a bezbarvé duté skle-
něné nádoby nepatří: znečištěné láhve, porcelán
a keramika, zrcadla, zářivky, žárovky, netříštivé
sklo, sklo s výstuží, drátosklo, láhve s kovovými
kroužky a víčky, barevné sklo

Do kontejnerů na použité elektrozařízení
firmy ASEKOL umístěných v lokalitách: 
ul. 17. listopadu, Nová a Z. Kopala

patří: zařízení informačních technologií a tele-
komunikačních zařízení, spotřebitelská zařízení
z domácností, elektronické hračky, přístroje pro
monitorování a kontrolu, baterie.
Pro uplatnění zpětného odběru je nutné dodržet
podmínku kompletnosti celého spotřebiče. Při
dodržení této podmínky je odpadový systém
města dotován finančními příjmy z kolektivních
systémů a snižuje se tím výše poplatku pro ob-
čany.

Do kontejnerů firmy REVENGE 
umístěných v lokalitách:
ul. Na Lánech, Nová, 17. listopadu,
Komenského nám. a sběrný dvůr ul. Mařákova
patří: čisté a dále použitelné ošacení, obuv
a hračky
Úplné znění dokumentu naleznete na www.lito-
mysl.cz / Zprávy z MěÚ / Odbor místního a sil-
ničního hospodářství, nebo Občan / služby /
svoz komunálního odpadu

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství

Až do března se budete v Lilii dozvídat více informací o tom, jak funguje systém odpadového
hospodářství města pro tento rok. Mimo jiné se dočtete, jaké jsou zásady pro používání kon-
tejnerů, jak má otevřeno sběrný dvůr, kdy je svážen komunální odpad nebo kde najdete e-boxy. 

Poplatek za komunální odpad
v roce 2015
Zastupitelstvo města schválilo 9. 12. 2014
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje
výše místního poplatku za provoz systému na-
kládání s komunálním odpadem pro rok 2015. Za
komunální odpad tedy občané Litomyšle letos
zaplatí 564 korun na osobu. Částka se oproti
loňskému roku zvýšila o 36 korun. Důvodem je
nižší objem vytříděného materiálu, a tedy i nižší
příjem od provozovatele kolektivního systému
EKO-KOM. 
V posledních letech došlo k třistatisícovému
propadu příjmu za tříděný odpad. „Loňský rok
jsme proto věnovali jednáním o nových smluv-
ních podmínkách s provozovatelem, společností
EKO-KOM. Bohužel, nebyli jsme úspěšní a příjem
jsme na původní hodnotu 2,2 milionu korun ne-
dostali,” vysvětlil vedoucí Odboru místního a sil-
ničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl
Pavel Jiráň. Podle jeho slov se příjem zvýší jedině
v případě větší intenzity třídění (množstvím re-
alizovaného vytříděného materiálu). „Prosíme

tedy občany města o zvýšení intenzity a kvality
třídění jednotlivých složek odpadu,” dodal Pavel
Jiráň. 
V současné době je zpracován návrh nové
obecně závazné vyhlášky o provozu systému
odpadového hospodářství, která bude zavádět
povinnost třídění dalších složek, jakými jsou na-
příklad biologické odpady, elektrozařízení, staré
ošacení a odpadní oleje z domácích kuchyní. Po
proběhnutí připomínkového řízení ze strany pří-
slušných orgánů a po případném schválení v za-
stupitelstvu města bude veřejnost
s jednotlivými ustanoveními vyhlášky sezná-
mena. V nastavení pravidel fungování odpado-
vého systému města bude však i v budoucnu
nutné hledat přijatelný kompromis mezi jeho
dostatečnou komfortností pro občany a provo-
zními náklady. Na základě přijatých legislativ-
ních změn totiž nebude možné od roku 2026
vůbec ukládat komunální odpad na skládky. 

-red-

Vodovody 
informují
V souvislosti s aktualizací legislativy probíhá
postupná aktualizace uzavřených smluv na do-
dávku vody a odvádění odpadních vod včetně
kontaktních údajů odběratelů, které v někte-
rých případech od doby uzavření původního
smluvního vztahu přestaly být platné. Nabízíme
odběratelům možnost zasílání vyúčtování e-
mailem, ale i běžné faktury nebo vyúčtování
s předvyplněnou poštovní složenkou typu
A s doručením do poštovní schránky. Papírové
vyúčtování není nijak zpoplatněno. Na rozdíl od
jiných dodavatelů energií neúčtujeme zálohy,
ale spotřeba je vyúčtovaná až po splnění fak-
turačního cyklu – tedy čtvrtletně, v menších ob-
cích 2x nebo 3x ročně. Hotovostní úhrady
faktur v kanceláři firmy jsou zdarma, přestože
někteří provozovatelé k vybírání poplatku za
zpracování hotovostní platby v pokladnách už
přistoupili.
Prosíme odběratele, kteří se budou nově připo-
jovat na veřejnou kanalizaci, aby včas před na-
pojením kontaktovali naši kancelář ohledně
uzavření smlouvy i na odvádění odpadních vod.
To se týká i odběratelů, kteří využívají vodu
z vlastních zdrojů, která je dále vypouštěná
jako odpadní do kanalizace, bez ohledu na to,
zda jsou, nebo nejsou připojeni na veřejný vo-
dovod.
Během měsíce listopadu byla provedena vý-
měna části vodovodního řadu v Pazuše do vo-
dojemu v lese. Azbestocementové potrubí bylo
nahrazeno plastovým. Na vodovodu v Pazuše
také proběhla výměna několika hydrantů. Dále
byla provedena oprava kanalizačního potrubí
ze 40. let 20. stol v ulici 9. května vložkováním
tvrzeným plastem, což je bezvýkopová metoda,
výrazně rychlejší než otevřený výkop, vhodná
do zastavěných oblastí se vzrostlou zelení
a tam, kde je potrubí hluboko uložené a je
možná kolize s dalšími inženýrskými sítěmi.
Související odstávka kanalizace je mnohem
kratší, dopravní omezení jsou menšího rozsahu.
S dalšími vybranými úseky se bude pokračovat
během roku. Helena Karlíková

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: SOS varuje před ne-
poctivými finančními poradci a ukvapeným ru-
šením stávajících životních pojistek 

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Město rozjelo projekt na úsporu energií

EPC neboli energetické služby se zárukou
EPC (Energy Performance Contracting) je kom-
plexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úspor-
ných opatření, přípravu, realizaci a zajištění
financování projektu vedoucím k úsporám energie
budov. Do češtiny se volně překládá jako „ener-
getické služby se zárukou” nebo „financování
energeticky úsporných opatření z budoucích
úspor”. Jednoduše řečeno, objednavatel si najme
firmu, která navrhne řešení, zrealizuje je na vlastní
náklady a garantuje po určitou dobu snížení vý-
dajů za energie. „V případě Litomyšle je celkový
investiční náklad 32 milionů korun a garantovaná
úspora činí 2,5 milionu korun ročně. Největší podíl
na investicích i úspoře má veřejné osvětlení, kde
bude vyměněna většina světelných zdrojů,” uvedl
vedoucí Odboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň a dodal:
„Měli jsme jednání, kdy jsme si celý projekt s vítě-
znou firmou prověřili. Zjistili jsme, že opatření jsou
reálná a zřejmě by mohla být úspora vyšší.” Po
dobu 10 let bude radnice dodavateli splácet jeho
investici. Tyto finanční prostředky vezme z uspo-
řených provozních nákladů. „Na městu je zajistit
si stálou roční platbu. Pokud by firma nedosáhla
určité úspory, jde to na její vrub,” upřesnil Ing. Jiří
Mazáček, vedoucí střediska úspor energií společ-
nosti PORSENNA, která Litomyšli poskytuje pora-
denství v případě metody EPC. Pokud úspory
přesáhnou garantovanou hladinu (tedy uspořilo
by se výrazně více), rozdělí se dodavatelská firma
o tuto „nadúsporu” s městem. „Efektivitu projektu
uvidíme v roce 2016,” informoval starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar.

Co bude metodou EPC realizováno
Metodou EPC bude provedena výměna vybraných
svítidel veřejného osvětlení za LED, výměna vy-
braných rozvaděčů, úpravy na kotelnách a otop-
ných soustavách, výměna vzduchotechnických
jednotek, modernizace regulace v jednotlivých sy-
stémech vytápění a vzduchotechniky, výměna
svítidel v budovách, úspory na hospodaření
s vodou, opatření vedoucí k omezení přehřívání
sportovní haly. Předmětem projektu jsou pak
všechny tři základní školy, městská sportovní
hala, objekty městského úřadu na ulicích J. E. Pur-
kyně a Bří Šťastných, 2. mateřská škola a veřejné
osvětlení. „Do 22. prosince byly dodány všechny
světelné zdroje, a pokud bude zima jako loni, tak
do poloviny roku by mohly být zdroje vyměněny.

Vítězná firma jedná s městskými službami o sub-
dodávce, takže peníze, které budeme částečně
hradit, by se vrátily společnosti stoprocentně
vlastněné městem,” prohlásil Pavel Jiráň. „V pro-
sinci začala rekonstrukce kotelny na II. ZŠ, dokon-
čeno je již osazení ovládacích armatur radiátorů
včetně řídících jednotek. Na městské sportovní
hale u III. ZŠ došlo koncem prosince k výměně sví-
tidel. V lednu bude zahájena rekonstrukce vzdu-
chotechniky kuchyně,” popsal práce vedoucí
Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Lito-
myšl František Zachař. Projekt má být dokončen
v letošním roce.
V rámci projektu budou realizována také opatření,
která se již ze své podstaty na úsporách nepro-
mítnou. Jedná se o zmiňovanou vzduchotechniku,
slunolamy nebo nátěr střechy sportovní haly. Do
projektu byla opatření městem zařazena, protože
buď zařízení dožívají, nebo se díky nim zvýší kom-
fort užívání objektů. Město na ně ze svého roz-
počtu vydá cca 7 milionů korun.

Firma přijme určitá opatření. Nebudou děti ve
školách mrznout? 
Pochybovačně se k metodě EPC vyslovili někteří
zastupitelé již v září, na posledním jednání minu-
lého zastupitelstva. Kritika se týkala především
smlouvy s dodavatelem, výměny zdrojů veřejného
osvětlení či kotlů. Padl dotaz, zda děti ve školách
nebudou mrznout, protože firma hodlá garanto-
vat úspory pouze za předpokladu nastavení určité
teploty v učebnách. „Ve smlouvách je vše oše-
třeno. Jednou z podmínek výběrového řízení bylo,
že se situace nesmí zhoršit,” mírní obavy Radomil
Kašpar a dodává: „V rámci nabídky nám dodavatel
dokonce předkládal vzorky světelných zdrojů,
které budou použity.” Radnice se bude snažit do-

ladit případné nesrovnalosti, které se mohou
v počátcích objevit. 

Litomyšlský projekt má první místo
Na mezinárodní konferenci věnované kombinací
metody EPC a zateplení byly vyhlášeny letošní
nejlepší projekty řešené metodou EPC. První
místo získal projekt úspor energie v Litomyšli,
druhý skončil projekt v Jihlavě, třetí místo obsadil
projekt na úsporu energie se zárukou ve škol-
ských objektech Prahy 3. Soutěž se konala již poč-
tvrté a vyhlašovatelem byla opět Asociace
poskytovatelů energetických služeb. 
„Ze sedmi přihlášených uchazečů jsme měli nej-
lepší projekt,” potvrdil místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš a pokračoval: „První místo je spo-
jené s částkou 25 tisíc korun, která by mohla být
použita na částečnou úhradu administrace pro-
jektu. Ta byla poměrně nákladná.” 
Cílem soutěže je pomoci zájemcům řešit rekon-
strukci energetických systémů ve vlastních objek-
tech a zároveň iniciovat zájem o metodu EPC.
Odborná komise, které předsedal Bedřich Moldan,
hodnotila projekty podle počtu úspěšně zadaných
veřejných zakázek, průměrného objemu očekáva-
ných úspor energie na jednu veřejnou zakázku,
poměru vynaložených investic na objem úspor
provozních nákladů na spotřebu energie a podle
rozsahu záruk, které jsou navrženy poskytovate-
lem energetických služeb. Soutěž je určena pro
připravovatele projektů metodou EPC, jako jsou
krajské a městské úřady, velké nemocnice, školy
a další.  

Jana Bisová, foto archiv soutěže a Jana Bisová

V prosinci začala firma vzešlá z výběrového řízení realizovat projekt úspor energií řešených
metodou EPC. Díky němu má mít město garantovanou úsporu na sedmi svých objektech a na
veřejném osvětlení. Litomyšlský projekt navíc získal první místo v soutěži o Nejlepší projekty
řešené metodou EPC.

Rada města Litomyšle ke konci listopadu vydala
statut, jednací a organizační řád komisí rady
města, odborných pracovních skupin a projek-
tových týmů. Zatímco zřizování komisí rady je
samozřejmostí a dělo se tak i v minulosti, pra-
covní skupiny a projektové týmy jsou novinkou.
Mají pomoci v řešení konkrétních témat a vizí. 
Pro volební období 2014-2018 rada zřídila ob-
vyklé komise: dopravní, pro sport a tělovýchovu,
pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch, pro
výchovu, vzdělávání a komunitní plánování, pro
rozvoj města, plánování a investice, pro občan-
ské záležitosti, komisi prevence kriminality a ko-
misi likvidační. „Rada samozřejmě zřizuje
a zřizovala poradní orgány – komise. V minulosti
to bylo tak, že každé politické uskupení, které se
dostalo do zastupitelstva, mohlo nominovat
svého člena do komise,” vysvětlil starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar. Po zkušenostech z před-
chozích let však nová rada dospěla k rozhodnutí
přijmout jinou strukturu. „V ryze odborných ko-
misích, jako likvidační, budou pouze odborníci,”

upřesňuje starosta. Nakonec vzniknou také pra-
covní skupiny, které mají přicházet s konkrétními
řešeními zadaných témat. Litomyšl v tomto ko-
píruje sousední Svitavy, kde s tím již mají své
zkušenosti. „Měla by to být platforma, která se
bude zabývat diskusemi o vizích a o jednotlivých
tématech, např. pracovní skupina pro životní
prostřední by nám měla na jaře říci, co se saku-
rovou alejí, která je v havarijní stavu,” uvedl Ra-
domil Kašpar. Odborné skupiny jsou zřízené pro
oblast stavební, životní prostředí, sociální, by-
tové politiky a pro regeneraci památek a správu
památkových hrobů. 
K další změně dochází i v případě Zastupitelstva
města Litomyšle. Redakční rada Zpravodaje
města Litomyšle Lilie, která byla v minulosti ko-
misí rady města, se stala výborem. Podléhá
tedy, stejně jako finanční či kontrolní výbor,
přímo zastupitelům. „Rada města diskutovala
o problematice ustavení redakční rady jako ko-
mise rady města nebo výboru zastupitelstva.
Nakonec se usnesla, že zastupitelstvu doporučí

zřídit mediální výbor. „Mediální výbor by se měl
týkat nejen Lilie, ale i komunikace mezi městem
a občany,” informoval starosta. O zřízení re-
dakční rady jako výboru zastupitelstva usiloval
již v minulém volebním období Radek Pulkrábek
z Patriotu.
Mohla by také vzniknout skupina, která by byla
jakýmsi spojovacím článkem mezi radnicí a lidmi
žijícími a podnikajícími na Smetanově náměstí.
S návrhem na její vytvoření přišel za bývalým
starostou Michalem Kortyšem jeden z obchod-
níků. „Skupina by měla vzniknout v letošním
roce. Předpokládám, že by společnou cestou ře-
šila provoz, údržbu a opravy Smetanova náměstí
včetně podsíní. Například jejich výmalbu, opravu
dlažby nebo vyhodnocení nového tržního řádu.
Zastoupeni by v ní měli být obchodníci, rezidenti,
architekt, vedení radnice a úředník městského
úřadu,” vysvětlil místostarosta Litomyšle Michal
Kortyš. Skupina by přenášela formou otevře-
ných diskuzí názory a požadavky jednotlivých
stran.                                                                   -bj-

Rada zřídila své komise, počítá i s pracovními skupinami 

Na sklonku roku 2014 se v Městské sportovní hale
v Litomyšli měnilo osvětlení. Pracovalo se zde i na
Štědrý den, aby byl dodržen termín. Výměna
osvětlení v hale je jen jednou z řady prací, které
jsou do projektu úspor energií řešených metodou
EPC zahrnuty. 



8

Církev bratrská v Litomyšli má nového kazatele

 Jak jste se stal kazatelem?
Byl jste pro dráhu duchovního
rozhodnut nebo to přišlo samo? 
Měl jsem tatínka kazatele, ale
přesto jsem to nikdy nechtěl
dělat. Chtěl jsem létat, jenže mám
brýle, takže to nešlo. Chtěl jsem
restaurovat staré obrazy, ale
tehdy soudruzi potřebovali opra-
vit hnijící a plesnivějící archivy,
takže hledali restaurátora knih.
Díky svému tatínkovi jsem měl
šanci zkusit přijímací pohovor na
restaurátorství v Praze. Na tuto grafickou školu
jsem se dostal a po peripetiích jsem skončil ve
třídě fotografie. Jsem za to velmi vděčný, protože
toto studium mě bez obalu dostalo do reality ži-
vota. Když jsem pak při fotografické technologii
slyšel jednoho pana docenta zaníceně vysvětlo-
vat, že světlo je dvojí povahy a nikdo neví, co
vlastně ve skutečnosti je – že je to tok částic, a na
druhé straně elektromagnetické vlnění a že je to
obojí najednou – tak už jsem tehdy neslyšel nic
jiného, nežli texty písma a vyznání, ve kterých je
zcela obyčejně řečeno, že Ježíš je stoprocentně
Bůh a stoprocentně člověk. Nějak mi došlo, že je-
stliže fotos grafein je psáti světlem, tak že budu
psát světlem evangelia. Tehdy jsem ještě nemy-
slel, že budu kazatelem, ale prostě budu něco ta-
kového dělat. 

 Začal jste tedy studovat teologii? 
Soudruzi mě měli rádi, takže jsem teologii stu-
dovat nesměl. Šel jsem na vojnu. Nakonec jsem
skončil v chemičce jako aparátčík. Teologii jsem
studovat distančně a v roce 1985 jsem odešel do
Děčína. Nebyl jsem klasickým farářem, ale kap-
lanem u starého otce, který se mi věnoval. Zá-
roveň jsem pracoval v technických službách jako
lakýrník. Lajnoval jsem ulice, opravoval značky…
V roce 1988 mi dali souhlas a já jsem od té doby
kazatelem. 

 Ovšem někteří o vás ví, že zároveň píšete
novinové články a moderujete…
Mě provázel vždy vztah k fotografii, médiím, ke
grafice. Baví mne hledat pravdu. Asi na osm let
jsem zakotvil na www.ihned.cz. Velmi často jsem
se ale udržel a nenapsal nic, protože mám záro-
veň úzkost z toho, jak velmi mnoho se zahušťuje
mediální prostor spoustou slov a názorů. V de-
batě, když to vyřknete a ono to zazní, tak je to
něco jiného, než když to pak někde visí třeba 8
let. Moderování a rozhovory mě proto vášnivě
baví. Psal jsem také do tištěných Lidových a Hos-
podářských novin. Tam mě editoři a kolegové vy-
chovávali tím, že mi texty desetkrát dvacetkrát
vraceli. Možná jsem tedy i novinář. A možná se
tomu věnuji také proto, že někdy v roce 1998 při-
šel nějaký pán nabídnout městu Náchod, že pře-
vezme městský zpravodaj a přesune ho pod svoje
inzertní noviny. Všichni náchodští patrioti zakři-
čeli: „Ne!” Nás s několika přáteli napadlo, že by se
dalo zpravodaj zachránit tím, že nebudeme nabí-
zet jen zpravodaj, že já budu zadarmo šéfredak-
torovat a že vytvoříme i tiskové středisko.
Postavili jsme první webové stránky města a zku-
sili jsme udělat tiskové středisko. Tehdy jsem se
dostal na dřeň novinařiny. 

 Proč jste přijal nabídku z Litomyšle? 
Někdy v létě 2013 jsem si řekl, že by bylo dobře
se držet mého zvyku, že jsem všude kolem 10 let.
V Říčanech jsme začínali vlastně z minima, přišel
jsem téměř do misie. A protože jsem tam výrazně
zakladatelsky působil a protože tam přibyly další
rodiny s dětmi, tak mi přišlo, že to společenství

potřebuje někoho mladšího a ne
tak zaměstnaného člověka. Řekl
jsem tedy společenství, že si velmi
vážím jejich lásky, ale že se dám
k dispozici. V září mi najednou na-
psali Litomyšlští, prý jen tak
zkusmo, protože jsem byl už
šestý nebo sedmý, koho oslovili.
Tak jsem přijal, protože byli s na-
bídkou první.

K tomu, abyste se stal kaza-
telem v Litomyšli, však musela
být oboustranná shoda…

Já je nejdřív odrazoval, tak jako snoubence nejdřív
nadneseně řečeno odrazuji, aby si to rozmysleli.
Chtěl jsem protikandidáta. Oni řekli, neblázni, už
jsi šestý, to po nás nemůžeš chtít a nesmí se to.
Řekl jsem dobře, tak já přijedu. Vy mě budete
„grilovat”, řeknu vám na sebe v podstatě
všechno. Navykládal jsem jim tedy, co jsem na-
prováděl, a určitě sem doputovaly zprávy mých
„milovníků”, kteří také vidí negativní stránky
(všichni jsme lidé). V únoru mi ale z Litomyšle te-
lefonovali, že mě zvolili. Ještě jeden rys to naše
stěhování mělo. Nám se rozprchly děti. Už to bylo
tak zralé, aby začaly vlastní existenci. Navíc jsme
bydleli na velké faře, což ani nebylo ekonomicky
rozumné. Řekli jsme tedy, že vyrazíme jen my dva
s maminkou „do světa”. 

 S čím novým byste rád přišel v Litomyšli?
Já si to dobře rozmyslím. Chci se ptát a chci pos-
louchat. Nemíním jen zahušťovat a přidávat akce.
Všude kde jsem byl, tak jsem chtěl vytěžit tým
lidí, kteří jsou kolem mě. Já v Litomyšli budu fun-
govat jako čtvrtý kazatel. Jsou zde dva senioři,
kazatelé na odpočinku, pánové Jaroslav Kučera
a Jan Uhlíř, a měl jsem dojem, jako by byli trochu
zapomenuti. Budu je hlasitě připomínat. Mám zde
velmi schopného kolegu, který nechce dělat
správce sboru, ale umí vynikajícím způsobem
kázat, učit, vykládat. Je to David Beňa. Já ho mám

moc rád. To je první rys. Druhý jasný rys je, že
bych chtěl pochopit, jak využívat to co je posta-
veno. Jak využívat kostel, aby byl ještě blíž lidem
z Litomyšle a okolí. 
Další možností pro spolupráci s okolím je velký
počet škol různého typu. Nemyslím na ně chodit
a přesvědčovat děti k víře, ale je tu šance jim
zprostředkovávat věci, které se běžně dneska
neučí. Třeba seminář rétoriky nebo vedení rozho-
voru, tvůrčího psaní… Pomoct jim postavit školní
časopis nebo jim ho ještě více rozvést a rozjet.
V Praze jsem nechal spoustu kontaktů. Tito lidé
mi říkají, že rádi přijedou. Mým hitem je teď da-
tová žurnalistika. V Českém rozhlase postavili
tým datových žurnalistů, což je něco mezi statis-
tickým úřadem a žurnalistikou. Paní, která to celé
rozjela, ráda přijede. Takové lidi bych sem docela
rád vozil, ale zase vyjdu z toho, co je třeba. Ne to,
co bych já chtěl tlačit. Já budu mít dost práce
i v komunitě samotné, chtěl bych dělat s dětmi…

 Co říkáte na Nový kostel?  
Mně se líbí pohled zvenčí, usazení do krajiny je
velmi hezké. To je trefa. Když už taková stavba
stojí, tak je dobré, aby byla využita. Prostor mého
srdce je něco jiného než kostel, ale když už jsem
v kostele, tak ho budu využívat a ctít jako nejlepší
místo. 

 A co Litomyšl? Už jste se zde rozkoukal? 
Asi tři čtvrtě roku jsem minimálně jednou měsíčně
do Litomyšle jezdil. Vždycky se mi líbila. Mému
srdci je blízké umění a potřeba si někde povídat.
Spousta kaváren, možností k tomu, aby si člověk
sedl a zapředl rozhovor, je ideální. Pravdou ale je,
že já nebudu jen litomyšlský. Tím, že jsem se stal
kazatelem tohoto sboru, tak budu mít svoje po-
vinnosti také ve Svitavách a Moravské Třebové.
Budu část své energie věnovat i tam.

 Co byste popřál čtenářům Lilie do nového
roku?  
Vedle podchodu pod silnicí nad naším kostelem
je na zdi nasprejován zajímavý slogan: „Je pod
slunce jasné, že světlo ve tmě hasne.” Já jsem se
celý život učil, dokonce i profesně v té fotografii,
že je to přesně naopak. V těchto zamlžených
dnech tedy přeji dostatek jasu, toho vnitřního
i toho vnějšího, naděje a pokoje do každého dne,
který bude mít přívlastek 2015.

Ptala se Jana Bisová

V neděli 30. listopadu byl uveden do služby nový kazatel Církve bratrské v Litomyšli. Je jím
Daniel Kvasnička, který těsně před Štědrým dnem oslavil 55. narozeniny. Jako mladý sice
netoužil být kazatelem, dokonce vystudoval fotografii, přesto byl skrze světlo nasměrován na
dráhu duchovního. Litomyšl je jeho čtvrtým působištěm a přišel sem z Říčan. Daniel Kvasnička
ovšem není jen kazatelem. Věnuje se žurnalistice, moderuje a blízká mu zůstala i fotografie.
V následujícím rozhovoru o sobě Daniel Kvasnička prozradil mnohé. 

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Vážení, 7. 12. 2014 jsme navštívily Lidový dům,

kde se konalo divadelní představení, a to po-
hádka „Taneček přes dvě pekla” v provedení di-
vadelního spolku „Vostřebal” Benátky.
Pohádka byla velice pěkná jak po stránce prove-
dení herců, tak po stránce výpravy byla vynika-
jící. Obdivovaly jsme kostýmy všech herců, byly
velice pěkné, pestré, odpovídající rolím jak čer-
tice Mefisty, tak čertic a čertů. Všichni si na je-
višti pěkně zařádili.
Obdivujeme herce, kteří do svých rolí dali ve-
škerý svůj talent. Zážitek byl velice pěkný. Sál byl
zcela naplněn diváky, a to jak dětmi, tak i dospě-
lými, a závěrečný potlesk byl velký, což svědčí
o tom, že byli všichni spokojeni.
Divadelnímu spolku „Vostřebal” přejeme hodně
úspěchů, ať se mu daří a přejeme všem účinku-
jícím hodně elánu do dalších rolí a zdraví.
Všem děkujeme

Bernátová, Burešová, Fialová, Pečinková,
Sochůrková

 Děkuji všem sestřičkám a pečovatelkám
z Farní charity Litomyšl za příkladnou péči, kte-
rou mi poskytují při mé vážné nemoci v domá-
cím prostředí. Díky jejich vlídnosti a laskavosti
mám zase radost ze života.                 J. Hajrová

 Chtěla bych poděkovat všem, kteří přivezli
oblečení a další věci a darovali je potřebným.
Vaše dary jsem předala sociální pracovnici

Fondu ohrožených dětí z pardubického Klo-
kánku. Od ní vše putovalo přímo k opuštěným
dětem nebo do sociálně slabých rodin. V před-
vánočním čase dělaly radost zejména hračky,
které vykouzlily slzy dojetí nejen na tvářích dětí,
ale i jejich rodičů.
Pomáhat můžete i dál. Pokud máte doma oble-
čení, boty, ložní prádlo, kočárky, postýlky,
hračky…, které již nepotřebujete, darujte je těm,
kteří jsou potřební. Tel.: 775 343 409.

Za pomoc děkují L. Pajerová a I. Prouzová
 Chtěl bych touto cestou poděkovat sestrám

z litomyšlské charity, které se mé manželce Věře
Skřivanové obětavě věnovaly do posledních
chvil jejího života a mně byly velkou oporou.

Rudolf Skřivan
 Chtěli bychom touto cestou poděkovat pri-

máři oddělení ARO Litomyšlské nemocnice
MUDr. Juraji Bónovi a jeho kolektivu za jejich
ochotu, vstřícnost a lidský přístup k pacientovi
– paní Jaroslavě Jonášové. Všichni jste byli moc
příjemní a snažili se jak nám členům rodiny, tak
i mamince ve všem vyhovět a pomoci. Pan pri-
mář vždy klade na srdce sestrám, aby se k paci-
entovi chovaly vždy tak, jako by to byli jejich
příbuzní či známí. A to jsme i tak cítili. Děkujeme
Vám za to, co děláte pro druhé, a přejeme všem
mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci.

Za celou rodinu dcera Michaela Kolářová
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Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na www.cms-tv.cz:
• Zámecké sklepení v moci pekelné!
• Buduje se přístavba piaristické koleje
• Výstava a novinky z denního stacionáře
• Jak moc ohrožuje autodoprava životní pro-

středí?
• V chrámu piaristů se instaluje unikátní svě-

telné dílo
• Tisková konference prosinec 2014
• Josef Hýbl – muž, který fotil Litomyšl
• Rozsvícení vánočního stromu 2014
• Basketbalistky U20 to nevzdaly
• Stolní tenis TJ Jiskra

LITOMYŠLSKÁ TV NA INTERNETU

Jak je to s našimi dluhy?

S královstvím nebeským je to tak, jako když se
jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služeb-
níků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho,
který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože
mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat
i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit
ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na
kolenou prosil: „Měj se mnou strpení, a všecko ti
vrátím!” Pán se ustrnul nad oním služebníkem,
propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten
služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spolus-
lužebníků, který mu byl dlužen sto denárů, chytil
ho za krk a křičel: „Zaplať mi, co jsi dlužen!” Jeho
spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho:
„Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!” On však
nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezap-
latí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se
přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili
svému pánu všecko,  co se stalo. Tu ho pán za-
volal a řekl mu: „Služebníku zlý, celý tvůj dluh
jsem ti odpustil, když  jsi mě prosil. Neměl ses
také ty slitovat nad svým spoluslužebníkem, jako
jsem se já slitoval nad tebou?” A rozhněval se
jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý
dluh. – Tak bude jednat i s vámi můj nebeský
Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému
bratru.                Matoušovo evangelium 18, 23-35

Nedávno jsme se loučili se starým a nyní stojíme
na počátku nového roku 2015. I pro nás je tohle
období určitou příležitostí k ohlédnutí se dozadu
i k výhledu do budoucnosti. A netýká se to jen

účetní uzávěrky a plánovaného rozpočtu. To po-
dobenství nazývané „O nemilosrdném služební-
kovi” je myslím i dnes velmi dobře srozumitelné.
Snad jen ta výše obou dluhů si zaslouží určité
vysvětlení. Kdybychom ten dluh spoluslužebníka
v denárech převedli na koruny, mluvili bychom
o tisících, zatímco u toho dluhu vůči králi vyjá-
dřenému v hřivnách (talentech) bychom hovořili
o miliardách. To, co bylo králem odpuštěno tomu
prvnímu služebníkovi, je nejen řádově naprosto
rozdílné od toho nevelkého dluhu jeho spolus-
lužebníka, ale je to vlastně nesplatitelný dluh,
který by v té době zdaleka nesrovnalo ani pro-
dání celé rodiny do otroctví. To podobenství je
tedy také a především svědectvím o neobyčejné
velkorysosti krále, o velikosti Božího milosrden-
ství. 
Zdá se nám divné, že ten, kterému byl odpuštěn
miliardový dluh, nebyl schopen odpustit tisí-
cový? Připadá nám nepochopitelné, že ten, kte-
rému byl darován svobodný život, nechal
uvrhnout svého kolegu do vězení? Ale i jeden
z našich dnešních velkých problémů by se dal
označit jako nevděčnost, jako slepota vůči tomu,
co jsme dostali darem. Naše schopnost odpustit
druhým a vyjít jim vstříc totiž také velice úzce
souvisí s vědomím, že i my žijeme z milosti, která
nás přesahuje. 
A tak nám všem přeji, abychom ve vděčnosti za
to, co bylo odpuštěno nám (pro nás křesťany to
není laciná milost, ale láska, která byla kvůli nám
ochotna jít až na kříž), dokázali odpustit nejen
jeden druhému mezi sebou v rodinách, na praco-
višti, ve městě, ale abychom byli ochotni uvidět
i to, co jsme dostali darem jako celé společenství.

ZAMYŠLENÍ

To, že již čtvrt století žijeme v politické a nábo-
ženské svobodě, je také něčím, co stále pro
mnohé lidi ve světě není ani zdaleka samozřejmé.
Zda si tohoto daru opravdu vážíme, se však pro-
káže tím, nakolik budeme ochotni vyjít vstříc těm,
kteří budou potřebovat naši pomoc. Kéž dopad-
neme lépe než onen nemilosrdný služebník, kte-
rému bylo tolik odpuštěno! 
Požehnaný nový rok 2015 vám přeje

Štěpán Klásek, farář 
Církve československé husitské

Duchovní z Pardubického kraje
se sešli v Litomyšli

Po řadu let se koná setkání představitelů křes-
ťanských církví, kteří pracují v rámci ekumenic-
kého hnutí a působí v Pardubickém kraji, se
zástupci Pardubického kraje. Letos se setkání
uskutečnilo 10. prosince v Litomyšli, kterou na
jednání zastupoval starosta města Radomil Ka-
špar. Účastníci si nejdříve prohlédli piaristický
kostel a posléze zasedli v zámeckém pivovaru
ke společné diskuzi věnované například sociál-
ním službám nebo památkám. Tato jednání ne-
jsou pouhými přátelskými setkáními, ale
přinášejí jak kraji, tak církvím zpětnou vazbu. 
Takovéto setkání se pravidelně koná již přes
deset let. Pořádá je Roman Línek, nyní vicehejt-
man Pardubického kraje, v minulosti z pozice
hejtmana. „Je to setkání, na které zvu dvanác-
tým nebo třináctým rokem duchovní křesťan-
ských církví, aby měli možnost si jednak povídat
o tom, co se v kraji děje, a zároveň, abych jim po-
děkoval za jejich práci, protože na duchovním
poli jednotlivé církve ve svých farnostech a se-
niorátech odvádějí dobrou práci,” vysvětluje
Roman Línek. Přestože poděkování jistě potěší,
vzniká na těchto jednáních prostor pro řešení
různých otázek. „My jsme v minulosti diskutovali

např. otázku školství, nasměrování sociálních
služeb, fungování charit a diakonií. Bavili jsme
se pochopitelně o obnově památek, protože
velká část památek je ve vlastnictví církví, ale
také jsme tady například řešili, že některé kos-
tely nejsou památkami, ale měly by dostat pod-
poru, protože plní svoji kulturní a duchovní roli
v obcích. V průsečíku toho, co může kraj, a toho,
co můžou církve, se odehrává zpětná vazba,”
upřesňuje vicehejtman. 
Duchovní toto setkání vnímají podobně. Mají
totiž možnost získat více informací z oblastí,
které má kraj na starosti, ale církve do nich také
zasahují. „Je bezvadné, že věci, o kterých kraj
hovoří (sociální práce), a věci, na kterých se cír-
kve také podílí, jsou naším společným zájmem.
Diskutují se věci, které nejsou jen zdvořilostní
formalitou, ale skutečně co obě strany zajímá
a dotýká se jejich práce a služby,” míní farář Cír-
kve československé husitské v Litomyšli Štěpán
Klásek. Ovšem i druhá rovina těchto setkání je
podle Štěpána Kláska důležitá. „Myslím, že je to
moc hezká tradice a je to pěkné v tom, že se se-
jdou duchovní ze všech křesťanských církví,
které působí v Pardubickém kraji. Zase tak často
se nevidíme. Známe se v tom městě, ale z vel-
kého regionu je to jedinečná příležitost.”
Z katolické církve do Pardubického kraje zasahují
dvě diecéze. Svitavský vikariát je pod Olomouckou
arcidiecézí a zbytek kraje pod diecézí královehra-
deckou. Na setkání tak jezdí i jejich nejvyšší před-
stavitelé – olomoucký arcibiskup Jan Graubner
a královéhradecký biskup Jan Vokál. „Protože je
tady dobrá spolupráce našich kněží s krajským
úřadem, tak z toho důvodu přicházím vyjádřit
vděčnost a udržovat kontakty při pohledu do bu-
doucnosti, kdy očekávám, že dobrá spolupráce
bude pokračovat,” prohlásil arcibiskup Jan Graub-
ner.  Text a foto Jana Bisová

Slova moudrých: Bez činu zůstává i nej-
krásnější myšlenka bezcennou. 

M. Gándhí

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města:
Nela Marková, Štěpánek Rubek, Natálie
Pazderová, Adam Stříteský, Stela Va-
chová, Anna Frydrychová, Anna Vavřínová
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Zdeňka Rychtaříková, Vlasta Vo-
říšková
85 let – Josef Popelka, Božena Klejchová
90 let – Anežka Hendrychová
91 let – Marie Vopátková, Nedošín
92 let – Marie Růžková
93 let – Jarmila Prokešová, Božena Vomo-
čilová
95 let – Alois Lána
97 let – Vlasta Navrátilová
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Tomáš Zavřel, Dolní Újezd – Gabriela Ba-
číková, Litomyšl  
Novomanželům přejeme hodně lásky k vy-
tvoření krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Jiří a Alena Wotrubovi a Jaroslav a Ja-
roslava Motákovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Marií Melichárkovou (90 let), Václavem Jo-
nasem (70 let), Jaroslavou Židkovou – Kor-
nice (47 let), Věrou Skřivanovou (73 let),
Vlastou Tulisovou (72 let), Miluší Petrašo-
vou (87 let).
Vzpomínáme. Věra Kučerová, SPOZ

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 



10

Události ve fotografiích

Litex Aerobic Show opět táhla: Na konci listo-
padu se v Městské sportovní hale v Litomyšli opět
konala Litex Aerobic Show. Akce je vyhledávána
všemi, kteří mají rádi nenásilné spojení pohybu,
relaxace a zábavy. „Po půl roce se už do skoro
zasněžené Litomyšle chystaly všechny známé
tváře jak instruktorů, tak všech, kteří mají rádi
pohyb a patří do světa aerobiku a Zumba fitness.
Tak se není čemu divit, že akce byla vyprodána až
do posledního místečka a ostatní zájemci si mu-
sejí počkat až na další ročník, který se bude konat
na jaře roku 2015,” okomentovala akci jedna
z účastnic Karolína Jarošová. Foto Ing. Jiří Ježek

Projektová výstava na modré škole: V pátek
12. prosince 2014 se na 3. základní škole T. G.
Masaryka uskutečnila vernisáž projektové vý-
stavy. Mezi prácemi žáků byly k vidění keramické
výrobky, řezbářské výtvory, umělecké fotografie
i ukázky dívčích ručních prací. 

Litomyšl vzpomínala na Václava Havla: Ve
čtvrtek 18. prosince 2014 si Česká republika při-
pomněla třetí výročí úmrtí Václava Havla. V Li-
tomyšli letos poprvé i s voskovým Srdcem pro
Václava Havla, jehož expozice ve sklepení
zámku byla při této příležitosti bezplatně ote-
vřena za přítomnosti obou autorů Lukáše Gav-
lovského a Romana Švejdy. „Pravdoláskáři"
i náhodně kolemjdoucí měli možnost si prvního
českého prezidenta připomenout i zhlédnutím
venkovní projekce krátkých klipů, dokumentů
a fotografií na náměstíčku před zámeckým in-
focentrem.

Půlnoční v piaristickém kostele:  O půlnoci 24.
prosince se v piaristickém kostele Nalezení sva-
tého Kříže uskutečnila první půlnoční bohos-
lužba v novodobé historii chrámu. Zazněla
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání
Litomyšlského symfonického orchestru a spo-
jených litomyšlských sborů (Vlastimil, Sbor paní
a dívek a Mužský pěvecký sbor). Sbormistryní
byla Mgr. Hana Vainišová.

Valná hromada svazku obcí Česká inspirace
se konala v prosinci v Litomyšli. Česká inspi-
race, jejímž hlavním cílem je lákat návštěvníky
do měst na tzv. živou kulturu, slaví v letošním
roce dvacet let od svého založení. Jeden z "otců
zakladatelů", emeritní starosta Litomyšle Miro-
slav Brýdl, přišel povyprávět, jak to tenkrát
všechno začalo. Na závěr jednání předal dosa-
vadní předseda Stanislav Mrvka (starosta Jin-
dřichova Hradce) předsednictví novému
starostovi Litomyšle Radomilu Kašparovi. Sta-
rostové členských měst si poté se zájmem pro-
hlédli revitalizované zámecké návrší.          

Úděl africké ženy v zámeckém infocentru:
V zámeckém informačním centru můžete až do
17. ledna 2015 navštívit výstavu fotografií Lenky
Klicperové s názvem Úděl africké ženy. Sedma-
dvacet snímků ukazuje nelehké osudy a posta-
vení žen v různých zemích Afriky. Autorka
fotografie pořídila při svých pracovních cestách
a pobytech v různých afrických zemích.
Výstavu připravila občanská sdružení Femi-
sphera a Pontopolis v rámci litomyšlské Roz-
vojové kafárny. 

Festival Hudba pomáhá „osladil život" handica-
povaným dvojčatům
I na sklonku roku 2014 se festival Hudba po-
máhá rozhodl pomoci. Organizátoři připravili
sérii vánočních koncertů na podporu handicapo-
vaných dvojčat Petry a Renáty Štanclových
s podtitulem Ježíšek pro Petru a Renátu a svou
účastí přispěl také Dan Bárta se skupinou Illu-
stratosphere. Díky obrovské návštěvnosti, kte-
rou se mohl pyšnit i litomyšlský koncert 14.
prosince v zámecké jízdárně, se jim podařilo zí-
skat celkem 189 036 Kč a podle svého motta tak
pomohli "osladit život někomu, kdo ho zase tak
sladký nemá". Dvojčata tak budou moci v letoš-
ním roce využívat specializovanou péči v lito-
myšlském denním stacionáři.
Benefiční festival Hudba pomáhá vznikl v roce
2007 a od té doby již zvládl podpořit devět han-
dicapovaných dětí, ale také organizaci Berenika.
V minulosti na festivalu vystoupily skupiny jako

Chinaski, Xindl X, Vypsaná fiXa nebo Skyline.
Společně dokázali získat více než 780 tisíc
korun, které putovaly na podporu handicapova-
ných dětí z Pardubického kraje a pořízení ne-
zbytných věcí pro ulehčení jejich života.

Karel Telecký, foto Ivan Krejza

Festival Hudba pomáhá „osladil život”
handicapovaným dvojčatům

CD muzikálu Píseň
písní se dočkalo křtu
V pátek 28. 11. se konal v sále ZUŠ Litomyšl křest
nového CD muzikálu Petra Jiříčka Píseň písní. Při
této slavnostní příležitosti se mohli hosté zapos-
louchat do několika ukázek z muzikálu v akus-
tickém provedení, vyslechnout si promluvu pana
vikáře Beneše o obsahu a významu starozákon-
ních textů, které Petr Jiříček zhudebnil, a zasmát
se při vyprávění příhod Petrových přátel a peda-
gogů – kmotry CD, paní ředitelky ZUŠ Markéty
Hegrové a pana starosty Radomila Kašpara,
kteří jej sledovali už v době, kdy byl sám žákem
ZUŠ. 
Na projektu Píseň písní, který měl svou premiéru
v květnu 2013, se podílelo bezmála 50 zpěváků
a muzikantů. Představil se nejen v Litomyšli, ale
také v Nových Hradech, Ústí nad Orlicí, v Kna-
povci, na festivalu Theatrum Kuks, ve Vranové
Lhotě a v Červeném Kostelci.  
CD Píseň písní je k dostání v litomyšlském infor-
mačním centru na náměstí. Ze srdce děkujeme
všem, díky kterým mohlo CD vzniknout. Všem
našim příznivcům přejeme krásné svátky
a hodně zdraví v roce 2015.
Za Litomyšlskou hudební společnost

Jana Tmejová
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Johanisová – Ekonomičtí disidenti, Čeřovský Jan
– Jak jsme zachraňovali, Schwake Susan – Vý-
tvarné dílny pro děti, Plimmer Martin – To ne-
může být náhoda, Navara Luděk – Na útěku,
Zuna Pavel – Slavné dny, King Stephen – Až doj-
dou peníze, Jandura – Jak získat práci, Winton
Barbara – Není-li to nemožné, Ničová Darina –
Poselství slaměného, Toušlová – Toulavá ka-
mera, Keenan Paul – Dobré zprávy pro špatné,
Koucká Pavla – Zdravý rozum ve výchově, Miku-
šová Marie – Africké příběhy, Žantovský – Havel,
Zákony I. Zákon o…, Zitková Eva – Co báby ne-
věděly, Grögerová – Můj labyrint, Štifter Jan –
(Kathy), Vlková Simona – Najít světlo ve tmě, Van
Haas Gary – Pád vzhůru, Vejmělková – Růžové
moře, Sullivan J. – Zásnuby, Graham Lauren –
Jednoho dne, možná, Busby Clin – Jednou ano,

dvakrát ne, Bolouri Joanna – Sexznam, Higgins
Wendy – Svůdné nebezpečí, Schneider – Tím
všechno začíná, Stothard Anna – Umění odchá-
zet, Harris Lee – Vražda na mexický svátek, Ne-
omillnerová – Zaklínačka Lota, Francis Dick –
Poslední šance, Parks Adele – Tady a teď, Marco
John – Tyrani a králové, Červenák – Krev prvoro-
zených, Formánek – Úsměvy smutných mužů,
Atkinson Kate – Život za životem, Kosatík Pavel
– Češi 1952, Wharton Edith – Dům radovánek,
Wood Naomi – Paní Hemingwayová, Connelly –
Bohové viny, Potter – Lásce na stopě, Green
John – Papírová města, Chabon – Telegraph Ave-
nue, Lanczová – Život na ostro, Silva Ben – An-
glická dívka, Faber Michel – Kvítek karmínový
a bílý, Nesvadbová – Pralinky, Baldacci – Tváří
v tvář, Pachman – Tylda, Link – V údolí lišek 

leden 2015
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

635 let – ALBERT ze ŠTERNBERKU u Olo-
mouce zemřel 14. 1. 1380. Litomyšlský biskup
a zakladatel kartuziánského kláštera v Tržku
u Litomyšle.
230 let – MAGDALENA DOBROMILA RETTI-
GOVÁ se narodila 31. 1. 1785 ve Všeradicích u Ho-
řovic. Vlastenka, spisovatelka, autorka kuchařek
a listů pro dívky. Od roku 1834 žila v Litomyšli,
kde zemřela 5. 8. 1845.
205 let – FRANTIŠEK AUGUSTIN BRAUNER se
narodil v Litomyšli 22. 1. 1810. Český politik,
představitel roku 1848. Autor několika knih. Při-
vezl z Vídně do Prahy královskou korunu a další
symboly státu. Pamětní deska na Smetanově
náměstí čp. 91. 
85 let – ANTONÍN LIBICKÝ zemřel v Litomyšli
8. 1. 1930. Matematik a znalec Einsteinovy teorie
relativity.
75 let – PRAVOŠ MARTÍNEK zemřel v Litomyšli
3. 1. 1940. Malíř, grafik, ilustrátor některých lito-
myšlských tisků. Akademii výtvarných umění
v Praze studoval u M. Švabinského.
75 let – OTTA POPLER zemřel v Litomyšli 17. 1.
1940. Učitel, významný kulturní pracovník, měst-
ský kronikář, přítel Aloise Jiráska. Zpěvák sou-
boru Vlastimil, člen Sokola.
70 let – VÍT NEJEDLÝ, syn Zděnka Nejedlého,
zemřel 1. 1. 1945. Hudebník, skladatel, dirigent,
vedoucí vojenského hudebního souboru. Zemřel
a je pochován na Dukle.

710 let – Papež Kliment V. potvrdil roku 1305
opatu a konventu kláštera litomyšlského
všechny svobody a nadání předešlých papežů
a dalších světských osob a králů.
590 let – Sirotci, radikální táborské husitské
křídlo dobylo roku 1425 Litomyšl.
540 let – Litomyšl se stala roku 1475 středi-
skem jednoty bratrské a to dalších 73 let.
180 let – Město dalo odstranit roku 1835
(dolní) Českou bránu, která stála blízko dnešní
pošty. Horní brána byla odstraněna o 8 let dříve.
110 let – Smetanův dům, skvostný kulturní stá-
nek města, byl slavnostně otevřen roku 1905.
Jeho stavba trvala 3 roky. K padesátiletému vý-
ročí roku 1955 byla uvedena veselohra Ladislava
Stroupežnického Naši furianti v provedení lito-
myšlských ochotníků.

Připravil Miroslav Škrdla

Absolutní vítězka Anička Poslušná

Už dříve se v Lilii objevil článek o celoroční sou-
těži s názvem Lovci perel, do které se litomyšl-
ská knihovna zapojila. Děti motivoval nejen zisk
„opravdové” perly (po zodpovězení povinných
otázek k vybraným knížkám), ale také možnost
vydělat si speciální peníze. Už v průběhu roku
bylo vidět, že naše děti válí. 
Peníze mohly děti utratit na předvánočním
krámku, který se v knihovně konal 29. listopadu
(tedy na Den pro dětskou knihu), což byl oficiální
den ukončení soutěže v celé republice. Díky nej-
různějším sponzorům byl krámek doslova pře-

plněn a každý si přišel na své (někdo nakoupil
i dárky pro své blízké). Děti v něm zaslouženě
utratily téměř 50 000 korun. Proběhlo i předání
cen vítězkyním v jednotlivých věkových katego-
riích: v kategorii 1.-3. třída Kateřině Karlíkové (92
perel), v kategorii 4.-6. třída Anně Poslušné (104
perel) a v kategorii 7.-9. třída Petře Macháčkové
(33 perel).
Pak už jsme jen čekali na celorepublikové srov-
nání. Do soutěže se zapojilo 113 knihoven a 4
545 dětí a Litomyšl se rozhodně neztratila!
V počtu soutěžících jsme se se 128 dětmi (i díky
družině ze Sebranic) umístili na 4. místě. Tyto
děti navíc dohromady přečetly 887 knížek, což
nám zajistilo 9. místo v počtu přečtených knih.
A aby toho nebylo málo, 9 našich dětí se stalo
takzvanými Superlovci , což znamená, že pře-
četly více než 30 knížek. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat autorce
soutěže Bc. Alici Hrbkové z Knihovny města
Hradce Králové za nevšední projekt, který bavil
děti i nás knihovnice. Velké uznání patří i všem
dětem, které soutěžily, rodičům, kteří leckdy po-
máhali, a také paní vychovatelce Vetešníkové za
skvělou spolupráci a nadšení.

Text a foto Zdena Tůmová,
dětské oddělení MěK Litomyšl

Jak se v Litomyšli lovily perly

Petr Brukner a další sponzoři knihovny
Jsme na začátku nového roku, a tak bych ráda
poděkovala všem, kteří naší městské knihovně
věnovali knihy a časopisy. Chtěla bych je i další
případné dárce ujistit, že jejich velkorysost oce-
ňujeme. Knihy a časopisy se buď dostanou
k našim čtenářům, případně čtenářům obecních
knihoven v okolí (o které se také staráme),
anebo je za minimální částky, obvykle okolo 5-8
korun, prodáváme v knihovně případným zájem-
cům a tyto prostředky nám pomáhají naplnit
naše příjmy. V letošním roce jsme touto cestou
získali téměř 370 knih a prodejem nevyužitých
knižních darů utržili přes 3 tisíce korun. Nejvíce
to bylo díky dvěma velkým výprodejům vyřaze-
ných knih a knižních darů, kterými jsme v červnu

a srpnu potěšili nejen obyvatele města a širo-
kého okolí, ale i náhodné návštěvníky, prochá-
zející po podsíni okolo knihovny.
Knihu si u nás takhle zakoupil i „cimrmanolog”
Petr Brukner, který byl nadšen jak vybraným ti-
tulem, tak i prodejní cenou. A díky vyššímu než
požadovanému obnosu se stal i naším sponzo-
rem.
Zbývající, především zastaralou naučnou litera-
turu,  kterou  jsme  neprodali  na  zmíněných
akcích, jsme „zachránili” před potupnou likvi-
dací tím, že jsme ji nabídli návštěvníkům naší
knihovny zdarma. A tak snad každá knížka našla
„svého” čtenáře…

Jana Kroulíková

Informace o MHD
V prosinci začaly platit nové jízdní řády. To se
týká i litomyšlské městské hromadné dopravy.
K drobným změnám došlo v případě spoje číslo
4, který zastavuje U Nemocnice i v 6:57 místo
spoje číslo 6. Ten tam už nezajíždí. Spoj číslo 16
zastavuje na zastávce Botana. Od ledna pak
platí úprava výše žákovského jízdného, které se
ze 100 Kč snížilo na 50 Kč.
Městskou autobusovou dopravu provozuje
v pracovních dnech spol. s r. o. Zlatovánek jed-
ním nízkopodlažním autobusem, který zajíždí
i do Kornic, Suché a Pazuchy. Cena jednotlivého
jízdného je stanovena na 10 Kč. Děti od 6 do15
let platí polovinu jednotlivého jízdného a děti do
6 let mají jízdné zdarma. Časové předplatní jíz-
denky jsou zavedeny pro studenty a žáky a jejich
cena za měsíc je 250 Kč a 50 Kč a dále pro ob-
čany starší 70 let je cena za rok 200 Kč. „Žákov-
ských jízdenek bylo za období leden-říjen
loňského roku prodáno 151, tj. kolem 20 mě-
síčně. Studentské nejsou využívány. Prodána
byla jedna v září a jedna v říjnu,” upřesnil ve-
doucí Odboru dopravy Městského úřadu Lito-
myšl Kamil Hebelka. Pro občany starší 70 let
bylo od března 2014, kdy pro ně začal prodej
permanentek platit, do prosince 2014 vydáno 82
kusů. Jízdní řád MHD platí do 12. 12. 2015.     -red-

MHD pro občany starší 70 let

Od loňského roku mají občané Litomyšle a inte-
grovaných obcí starší sedmdesát let možnost si
zakoupit zvýhodněnou permanentku na měst-
skou hromadnou dopravu. Zda si mohou perma-
nentku pořídit i na rok 2015, jsme se zeptali
vedoucí Odboru školství a sociální péče Měst-
ského úřadu Litomyšl Milady Nádvorníkové.

Milada Nádvorníková: Občané Litomyšle a inte-
grovaných obcí starší 70 let si mohou i na rok
2015 zakoupit permanentku na městskou hro-
madnou dopravu. Za zvýhodněnou cenu 200 Kč
si ji po předložení dokladu prokazujícího věk po-
řídí na podatelně městského úřadu na ul. Bří
Šťastných 1000 nebo na odboru školství a soci-
ální péče na ul. J. E. Purkyně 918. Permanentka
platí kalendářní rok a je nepřenosná.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
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Seminář o zážitkové pedagogice
v rámci Školy na zámku
Zámecké návrší v rukou učitelů, tak bychom
v nadsázce mohli okomentovat budoucí dění
v rámci projektu Škola na zámku v Litomyšli.
Přestože jsou výukové programy Školy na zámku
určeny především dětem základních a středních
škol, dne 5. února 2015 bychom v prostorách zá-
meckého návrší rádi přivítali co největší počet uči-
telů, kteří mají zájem zažít nevšední den ve
společnosti kvalifikovaných lektorů, prohloubit
své znalosti z oblasti zážitkové pedagogiky, nebo
vyzkoušet svou kreativitu v rámci semináře Škola
na zámku a možnosti zážitkové pedagogiky v pro-
storách zámeckého návrší v Litomyšli.
Seminář poskytne odpovědi na řadu aktuálních
otázek souvisejících se zážitkovou pedagogikou,

jejím propojením s RVP a současnými formami
výuky. Jednodenní akce bude strukturována do
dvou částí. Dopolední teoretický blok semináře
nabídne odborné příspěvky na téma animací,
tvorby pracovních listů, či komunikace s dětmi
v rámci edukačních programů. Současně po-
skytne i diskusní platformu k oborové problema-
tice. Praktická část interaktivně seznámí učitele
s programovou nabídkou Školy na zámku a nas-
měruje k jejímu dalšímu využití v rámci výuky na
školách. 
Přihlásit se lze do 15. 1. písemně, elektronicky na
e-mail: info@zamecke-navrsi.cz, nebo prostřed-
nictvím el. formuláře na www.skolanazamku.cz
v sekci kontakty. Petra Jiráňová
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Červen je ve znamení Smetanovy Litomyšle,
Smetanovy výtvarné Litomyšle, Velké ceny Lito-
myšle v parkurovém skákání a chybět nebude ani
Starodávný jarmark na Smetanově náměstí. Na
krásu irisů a jarních trvalek se přijďte podívat do
místních okrasných školek. V červnu také osla-
víme 110 let   Smetanova domu. Regionální mu-
zeum otevře v polovině června výstavu prací
Václava Cíglera a Michala Motyčky: Projekty

2003-2014, která představí myšlení a uvažování
autorů moderních děl umístěných v piaristickém
kostele.
Začátkem července bude na Špitálku zahájen ce-
loprázdninový maratón pohádek a dobré muziky
Toulovcovy prázdninové pátky, setkají se přátelé
komorní hudby a mezinárodních interpretačních
kurzů, na přelomu prázdnin se uskuteční Meziná-
rodní smyčcové kurzy, a aby nebylo hudby málo,
těšte se také na všechny prázdninové Středy.

Srpen potěší Litomyšlským pivním festiválkem na
Toulovcově náměstí, návštěvou Letního orches-
tru mladých či Kinematografem bratří Čadíků.
O prázdninách si můžeme zajít i do zámeckého
sklepení, kde připravují Prázdninový rej. Na
zámku budou pro změnu noční divadelní pro-
hlídky a ani letos nebude poslední víkend v srpnu
chybět Hradozámecká noc. Pro příznivce sportu
je pak připraven Litomyšlský triatlon, oblíbený
Decimuž či Leteckomodelářský den. Jste-li však
milovníky květin, pak určitě nevynechejte výstavu
květů pozdního léta v okrasných Školkách Lito-
myšl. Září sice moc nemilují děti, ale i ony by si
mohly užít programů v rámci dnů otevřených
dveří památek, další Starodávný jarmark nebo
akce v rámci Mladé Smetanovy Litomyšl. Milov-
níkům dobrého jídla a pití nabízíme zářijový Fish
fest, Litomyšlské vinobraní či Medový víkend
nebo Svatováclavské odpolední čaje pro dříve na-
rozené. Příznivci Pochodu rytíře Toulovce se kon-
cem září opět vydají na trasy Toulovcovými
maštalemi. V říjnu nezapomeňte na Světový den
architektury, který je v Litomyšli spojený s akcí
ArchiMyšl. Při této příležitosti oslavíme 15 let od
otevření Klášterních zahrad výstavou v Regionál-
ním muzeu v Litomyšli. Zajít můžeme i na hou-
bové hody a výstavu hub na Veselku a také zde
oslavit II. výročí litomyšlského piva Bedřichova je-
denáctka. Turistickou sezónu uzavřou koncem
října kastelánské prohlídky. Začátek listopadu
bude již tradičně věnovaný Mezinárodnímu festi-
valu outdoorových filmů, do domu U Rytířů mů-
žete zajít na výstavu soch Arnolda Bartůňka, již
v polovině listopadu můžete slavit v ateliéru Duke
Bohemia Duke Vánoce a těšit se na slavnostní
Rozsvícení vánočního stromu a výstavu vánoč-
ních ozdob v zámeckém sklepení. Zmatené pe-
níze je název interaktivní numismaticko-výtvarné
výstavy v muzeu, kde koncem listopadu zároveň
oslavíme 80 let litomyšlského hokeje. V posled-
ním měsíci roku se můžeme zajít podívat do zá-
meckého sklepení, které bude opět v moci
pekelné, na Adventní trh, Štědrovečerní koledo-
vání před budovou muzea a rok můžeme spo-
lečně zakončit dětským silvestrovským
ohňostrojem a čočkovkou na Smetanově ná-
městí. Prosinec si můžeme užít také s Dětskou
vánoční hrou v Husově sboru, vánočním turnajem
v mariáši v hotelu Zlatá Hvězda nebo výstavou
vánoční floristiky a historické zemědělské tech-
niky na Střední zahradnické a technické škole
v Litomyšli. Chybět nebudou ani akce spojené
s Mikulášem nebo adventem. 
Tím však výčet akcí zdaleka nekončí. Čeká nás
toho opravdu hodně. Ochutnávka je jen částí
toho, co najdete v přehledu akcí roku 2015. Bro-
žura Kalendář akcí 2015 bude k dispozici v infor-
mačním centru nebo ve vestibulu městského
úřadu. Akce hledejte také na www.litomysl.cz. Ať
vám rok 2015 chutná! 
Jana Bisová a Michaela Severová, foto F. Renza

Litomyšlská univerzita třetího věku „má občanku”
Tradičním slavnostním setkáním skončil 4. pro-
since 15. ročník Litomyšlské univerzity třetího
věku (LU3V). Tato aktivita pro seniory má za
sebou více než patnáct let trvání.
Na myšlenku uspořádat v Litomyšli univerzitu
pro seniory přišla Terezie Šmolíková. Zkušební
nultý ročník se podařilo uskutečnit v roce 1999
v rámci Mezinárodního roku seniorů. Organizace
se ujala Iva Pekníková.
Od roku 1999 do konce roku 2006 organizovalo
LU3V Centrum sociální pomoci Litomyšl, v roce
2007 převzala štafetu Městská knihovna Litomyšl.
Patnáct let je dlouhá doba. Za toto období se

konalo 168 přednášek, 5 odborných exkurzí, 29
zájezdů, 17 řemeslných dílen a 16 slavnostních
zakončení ročníku. Všemi patnácti ročníky pro-
šlo 3000 posluchačů. V roce 1999 jsme začínali
s dvaadvaceti odvážnými a na podzim roku 2014
navštěvovalo LU3V 132 posluchačů. Zhruba dvě

třetiny jsou z Litomyšle a třetina dojíždí ze dva-
ceti okolních měst a obcí. Nejstarší posluchačce
bylo letos 93 let.
V roce 2012 vznikly na půdě LU3V tři samostatné
kluby, které si vedou posluchači sami a které

skvěle fungují. Je to Turistický klub LU3V, Klub
amatérských astronomů Zdeňka Kopala a Krou-
žek regionální historie.
Čím jsme se v průběhu let zabývali? Nedá se vy-
psat všechno, ale například: dějinami umění,
světovými náboženstvími, ochranou přírody,
movitými i nemovitými památkami našeho kraje,
archeologií – světovou i regionální, historií
a osobnostmi Litomyšle i regionu, astronomií,
hudbou a mnoha dalšími.
A co chystáme na příští rok? Na jaře to budou
„Zajímavé ženy 19. a první poloviny 20. století”.
Jednotlivé přednášky budou věnovány Teréze
Novákové, M. D. Rettigové, Zdeňce Havlíčkové,
Zdence Braunerové a Elišce Junkové. Podzimním
tématem bude egyptologie. Věříme, že 16. ročník
se bude našim posluchačům líbit stejně jako ty
předešlé.

Iva Pekníková, foto Miroslav Škrdla

Návštěva partnerské školy v Itálii
Na začátku prosince navštívili zástupci Střední
zahradnické a technické školy Litomyšl v čele
s ředitelem školy Ivo Jiránkem a také radnice
v čele s místostarostou města Michalem Korty-
šem naši partnerskou školu v Itálii. Návštěva se
konala při příležitosti oslav 35. výročí založení
tamější školy Instituto Comprensivo „Innocenzo
IX” di Baceno, která se nachází v malém alpském
městečku Crodo na severu Itálie. 

Spolupráce trvá již 11 let, a to se odráží i na
vzájemných vztazích obou škol, které jsou
velmi přátelské.  Dokladem toho může být
i tato poslední návštěva. Naše delegace se
zúčastnila slavnostního ceremoniálu, jehož
součástí bylo otevření nových prostor školy.
Během slavnostního dne jsme si mohli pro-
hlédnout například školní pivovar a celou nově
opravenou budovu školy.  Na programu byla
setkání se zástupci měst Crodo a Baceno
a samozřejmě setkání s našimi kolegy a přá-
teli ze školy v Crodu, na která se vždy nejvíc
těšíme.
Jednalo se i o další spolupráci škol, možném za-
pojení do programu Erasmus Plus a výměnách
studentů. Paní ředitelka italské školy a zástupce
města dostali pozvání k návštěvě Litomyšle také
od pana místostarosty Michala Kortyše. Zkrátka
a jednoduše – spolupráce pokračuje a rozvíjí se,
a tak se těšíme, že budeme moci milé přijetí brzy
oplatit opět  u nás v Litomyšli.

Text a foto Jana Jiránková, 
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl



7. 1. St 17.00 Return of The Legend – dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna  tel. 776 278 519
20.00 Wednesday special party – djs Doktor Eyzy & Myllo Glenn, taneční párty, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

Welcome drink – pro slečny grátis • Cafebar Underground  tel. 725 846 248
8. 1. Čt 14.00 Co nám chystá nový rok – čtení babičky Marcelky • městská knihovna  tel. 461 612 068
9. 1. Pá 19.30 Maturitní ples Gymnázia Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 615 061

21.00 Oldies párty – dj Mike, výběr hitů 90. let, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
10. 1. So 21.00 Retro párty 80.-90. let – dj Milhaus, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21.00 Rodrigův grande výběr – dj Rodrigo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
12. 1. Po 9.00 Výklady karet – Naděžda Iždinská, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667   
13. 1. Út 8.00 Den otevřených dveří – dopoledne volný vstup do výuky, od 15.00 tvořivé odpoledne pro předškoláky • ZŠ U Školek tel. 461 613 032

16.30 Interní večírek – v sále • základní umělecká škola   tel. 461 612 628 
17.00 Zmizelá Litomyšl – promítání s komentářem M. Škrdly • městská knihovna tel. 461 612 068

14. 1. St 17.00 Return of The Legend – dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna  tel. 776 278 519
20.00 Wednesday party – dj Dash J, taneční hity, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

Students day – fotbálek grátis • Cafebar Underground tel. 725 846 248
15. 1. Čt 15.30 Spisovatelé Litomyšle: Jiří Šotola – přednáška Jany Kroulíkové • denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412

16.00 Komentovaná procházka k projektu obnovy nábřeží řeky Loučné – setkání s architekty a následná diskuse • Smetanův dům  tel. 461 653 333
16. 1. Pá 19.30 Maturitní ples SPgŠ Litomyšl – IV.C • Smetanův dům tel. 461 614 550

21.00 Ladies Night – dj Lukáš Sojka, vstupné 70 Kč / dámy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
Tequila party • Cafebar Underground  tel. 725 846 248

17. 1. So 13.00-19.00 Festival deskových her – pro všechny, co rádi tráví čas u dobrých her • Lidový dům  tel. 461 619 183
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Mafia Crew – house party, dj Styx, Don Marquez, Vichy, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

19. 1. Po 17.00 Jak rozvíjet silné stránky u dětí – Mgr. Petra Vacková, Scio • rodinné centrum   tel. 607 605 720
20. 1. Út 17.00 Filmová Litomyšl – promítání s komentářem S. Wagnera • městská knihovna tel. 461 612 068

17.30-20.30 Proroctví Knihoven palmových listů – přednáška Gejzy a Ireny Valentových • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667   
19.00 Zahájení kursu tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 

21. 1. St 18.00 Wednesday Chillout – dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Knižní čtvrtek ve středu – z knih čtou manželé Švehelkovi • Na Sklípku  tel. 461 614 723
20.00 Wednesday special party – djs Doktor Eyzy & Myllo Glenn, taneční párty, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

22. 1. Čt 19.00 Kurz tance a spol. výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 
23. 1. Pá 16.00 Stará garda aneb Hostinští sobě – tradiční setkání • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

19.30 Maturitní ples Trading Centre Litomyšl • Smetanův dům  tel. 734 322 314
21.00 Rodrigo vzpomíná – výběr 80. a 90. let, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
21.00 Hudební večírek • Cafebar Underground tel. 725 846 248

24. 1. So 13.00-18.00 Škola numerologie 1. – Dagmar Halotová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667   
19.30 Divadelní společnost Jožina Janouška • Lidový dům   tel. 606 750 407

20.00 Ples Sokol Tokyjo – vstupné 130 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Christmas After Night – dj Xavier J, taneční hity, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

25. 1. Ne 14.00-18.00 Plesové odpolední čaje – k tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z Č. Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
27. 1. Út 17.00 Zážitky a dojmy z Pekingu – přednáška Ing. Pavla Kusého • městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 Francouzské středohoří: Kraj sopek a románských kostelíků – vyprávění manželů Kmoškových s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Kurs tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 

28. 1. St 10.00 Padá sníh, pojedeme na saních – pořad pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Return of The Legend – dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

20.00 Wednesday party – dj Dash J, taneční hity, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
29. 1. Čt 17.00 Šárka Hrouzková a její žáci – výtvarná výstava • dům U Rytířů tel. 461 614 765
30. 1. Pá 15.00-20.00 Kurz správné manipulace s novorozencem a kojencem dle metodiky Evy Kiedroňové • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 Divadelní společnost Jožina Janouška • Lidový dům tel. 606 750 407
21.00 Funky House With Milo – djs Mylo Glenn, Yoppa Parrot, Mark Evill, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

31. 1. So 13.00-18.00 Škola numerologie 2. – Dagmar Halotová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667   
18.00 Mařákova Litomyšl: Pohádky v nás... – podvečerní setkání • Antik Hotel Sofia, Galerie Sofia tel. 461 613 191 
21.00 Music párty – dj Magdi-da, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Commercial party – dj Mike, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

3. 2. Út 15.00-17.00 Znaková řeč pro batolata – seminář • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Kurs tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 

4. 2. St 17.00 Return of The Legend – dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 535. LHV: Klavírní recitál Karla Košárka – koncert českého klavírního virtuosa, vstupné 150 Kč • Smetanův dům – malý sál tel. 461 613 239 

5. 2. Čt 19.00 Kurs tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 
6. 2. Pá 19.30 Maturitní ples SPgŠ Litomyšl – IV.A • Smetanův dům tel. 461 614 550  
7. 2. So 13.00-18.00 Škola numerologie – karmické zadání, Dagmar Halotová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667   

21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
8. 2. Ne 16.00 Veselá trojka Pavla Kršky – koncert, vstupné 160 Kč / 180 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183
9. 2. Po 18.00 Veselá trojka Pavla Kršky – přidaný druhý koncert, vstupné 160 Kč (v IC) / 180 Kč (na místě) • Lidový dům tel. 461 619 183

v Litomyšli v lednu 2015?



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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

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

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

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal 
a Eventim. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá 9. 1.  Sedmý syn – film USA / Kanada / Čína / VB, fantasy / dobrodružný / rodinný, 120 min., T., 120 Kč
So 10. 1.  Sedmý syn ve 3D – film USA / Kanada / Čína / VB, fantasy / dobrodružný / rodinný, 120 min., 140 Kč
Ne 11. 1.  Pohádkář – film ČR, drama / romantický, 90 min., 80 Kč
Út, St 13., 14. 1.  Interstellar – film USA / VB, sci-fi / dobrodružný / akční, 169 min., T., 80 Kč
Čt 15. 1.  Filmový klub: Dva dny, jedna noc – film Belgie / Itálie / Francie, drama, 95 min., T., 100 Kč
Pá, So 16., 17. 1.  96 hodin: Zúčtování – film Francie, krimi / thriller, 108 min., T., 120 Kč
Ne 18. 1.  Fotograf – film ČR, komedie / drama, 133 min., 120 Kč
Út 20. 1.  19.00 G. Verdi: Rigoletto – opera v kině, 250 Kč
St 21. 1.  Železná srdce – film USA, akční / drama / válečný, 135 min., 80 Kč
Čt 22. 1.  Večer pro dámy: S láskou, Rosie – film VB / USA, komedie / romantický, 102 min., T., 110 Kč
Pá 23. 1.  Hobit: Bitva pěti armád – film USA / Nový Zéland, dobrodružný / fantasy, 145 min., T., 100 Kč  
So 24. 1.  Hobit: Bitva pěti armád ve 3D – film USA / Nový Zéland, dobrodružný / fantasy, 145 min., 120 Kč  
Ne 25. 1.  E. A. Poe: Podivný experiment – film USA, thriller, 112 min., T., 110 Kč
Út, St 27., 28. 1.  Hacker – film USA, akční / krimi / drama / mysteriózní / thriller, T., 120 Kč 
Čt-So, Ne 29.-31. 1., 1. 2.  Babobřesky 3 – film ČR, komedie, 103 min., 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 10., 11. 1.  Winx Club – V tajemných hlubinách – film Itálie, animovaný, 98 min., 90 Kč
So 17. 1.  Včelka Mája ve 3D – film Austrálie / Německo, animovaný / rodinný, 79 min., 110 Kč
So 18. 1.  Včelka Mája – film Austrálie / Německo, animovaný / rodinný, 79 min., 80 Kč
Pá 23. 1.  Hobit: Bitva pěti armád ve 3D – film USA / Nový Zéland, dobrodružný / fantasy, 145 min., 120 Kč  
So 24. 1.  Sněhová královna ve 3D – film Rusko, animovaný / pohádka / fantasy, 80 min., 110 Kč
Ne 25. 1.  Sněhová královna – film Rusko, animovaný / pohádka / fantasy, 80 min., 110 Kč
Po 26. 1. od 9.30  Pohádky z hor – pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min., 30 Kč
So 31. 1.  Tučnáci z Madagaskaru ve 3D – film USA, animovaný / dobrodružný / komedie, 90 min., 120 Kč
Ne 1. 2.  Tučnáci z Madagaskaru – film USA, animovaný / dobrodružný / komedie, 90 min., 100 Kč

do 30. 1.  Jan Vostřel: Obrazy – prodejní výstava keramických obrazů • Bobo Café
do 18. 1. Josef Hýbl: Muž, který fotil Litomyšl – výstava černobílých fotografií • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 6. 4. Večerníček Chaloupka na vršku – výstava je přehlídkou rozsáhlé tvorby Šárky Váchové • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 18. 1. O panence Járince, panenky a medvídci ze sbírky Járy Stratílka – výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 8. 1. Obrazy s litomyšlskými motivy – prodejní výstava obrazů mladých ukrajinských malířů • Café Kafíčko • denně 9.00-18.30
do 2. 2. Výstava betlémů v předsálí Husova sboru • Husův sbor • Po-Čt: 8.30-11.30 nebo dle domluvy na  tel. 724 704 977
do 18. 1. Z časů hrdinů – výstava, J.Čapek, L. Fulla, B. Kubišta a další • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne: 10-17
do 17. 1. Úděl africké ženy – výstava o tom, jak se žije ženám na africkém kontinentu • zámecké infocentrum
od 5. 1. do 31. 1. Zajímavé ženy 19. a první poloviny 20. století – výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 10. 1. do 15. 3. Dětská herna – volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17 
od 17. 1. do 18. 1. Zvěřinové hody • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 30. 1. do 22. 3. Šárka Hrouzková a její žáci – výtvarná výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 30. 1. do 22. 3. Šárka Hrouzková a její žáci – výtvarná výstava • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
od 19. 1. do 23. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů • litomyšlské kostely • 18.00 • více informací v článku v Lilii

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

Pá 9. 1. Farní ples – hraje Mix.mini / Kulturní dům, Sebranice
So 10. 1. Tříkrálový farní ples – k tanci a poslechu hraje taneční orchestr Combo 2, teplá kuchyně / Sokolovna, Dolní Újezd

Hokejový ples / Kulturní dům, Čistá 
So 17. 1. Dětský farní ples – od 16.00, tombola, občerstvení / Kulturní dům, Sebranice

Myslivecký ples – hraje Betl Band / Sokolovna, Sloupnice
Myslivecký ples – hraje Vepřo, knedlo s Dádou / Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
Sokolský ples – hraje Medium / Sokolovna, Dolní Újezd

Ne 18. 1. Dětský karneval – od 14.00 / Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle 
So 24. 1. Hasičský ples – hraje Medium II, občerstvení, tombola / Kulturní dům, Pohodlí u Litomyšle
Ne 25. 1. Dětský karneval – od 14.00, téma „naše tradice“ / Kulturní dům, Sebranice
Pá 30. 1. Obecní sousedský ples / Kulturní dům Rychta, Janov
So 31. 1. Hasičský ples / Kulturní dům, Čistá

Hasičský bál – hraje Zips / Sokolovna, Sloupnice
Skautský ples – hraje Combo 2 / Sokolovna, Dolní Újezd

So  7. 2. Hasičský ples – hraje Medium / Kulturní dům, Sebranice

PLESOVÁ SEZÓNA – LITOMYŠLSKO
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Popelka
v Nových Hradech

Žáci dramatického oboru Základní umělecké
školy Bedřicha Smetany si dne 11. 12. 2014 „za-
hráli” Popelku. Jak a proč? 
Koncem listopadu nás oslovila redakce regionál-
ních novin 5 plus 2 s nápadem nafotit děj Po-
pelky na zámku Nové Hrady. Šatník divadelních
kostýmů odpovídal požadavkům, naši herci se
okamžitě nadchli a paní učitelka Paulová také!
Popelka jezdila i na živém koni, tančili jsme na
plese a celý den byl jako v pohádce. Dne 19. 12.
2014 bylo vše v novinách 5 plus 2 jako vánoční
„foto pohádka” a máme na co vzpomínat.
Děkujeme redakci a rodičům za pomoc a paní
kastelánce Kučerové za čajík a srdíčka linecká
a pohodlí zámku.
Bylo to netradiční rozloučení s rokem 2014.

Jana Paulová, foto Radek Latislav 

Stonožkové hnutí ocenilo dobrovolníky
Ve svatovítské katedrále se 5. prosince 2014 po-
tkali stovky dětí a přátelé hnutí „Na vlastních
nohou – Stonožka” při děkovné mši, kterou slou-
žil kardinál Dominik Duka OP spolu s prof. Pe-
trem Piťhou a vojenskými kaplany. Zároveň zde
byli oceněni lidé, kteří obětavě pracují pro Sto-
nožku. Řád zlaté stonožky převzala také učitelka
litomyšlské Základní školy U Školek Ludmila
Drobná. 
„Stonožková mše” byla součástí oslav 670. vý-
ročí položení základního kamene ke katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha a zároveň připomí-
nala čtvrt století od kanonizace sv. Anežky
České a od pádu komunismu v naší zemi. V zá-
věru mše kardinál Dominik Duka ocenil na návrh
Běly Gran Jensen, prezidentky hnutí Na vlastních
nohou – Stonožka, devět pedagogů Řádem zlaté
stonožky 1. stupně. Ten si do Litomyšle odvezla
také Ludmila Drobná, učitelka Základní školy
U Školek. „Paní učitelka Drobná pracuje více než
obětavě pro hnutí Na vlastních nohou přes 20
let. Je to obdivuhodný pedagog. Výbornou for-
mou vychovává v dětech sociální zodpověd-
nost,” prohlásila Běla Gran Jensen. Ludmila
Drobná za těch 20 let předala stonožkové hod-
noty neuvěřitelnému množství dětí. Ty učila po-
moci druhým, a tak školáci sbírali plyšáky,
pastelky, malovali přáníčka… vše v duchu sto-
nožkového hesla „Děti dětem”. „Je prima, že
jsme to my, kdo můžeme pomoci. Pro nás to má
obrovský morální význam,” uvedla Ludmila
Drobná a dodala: „Pro mě je Řád zlaté stonožky
obrovským oceněním. Dostala jsem ho od lidí,
kterých si nesmírně vážím a kteří si váží mé
práce. Přistupuji k tomu s pokorou.” 
Žáci ze Základní školy U Školek se pod vedením
paní učitelky Ludmily Drobné a za podpory teh-
dejší ředitelky Evy Rychtaříkové připojili k hnutí
v roce 1995. Od té doby namalovali stovky vá-
nočních přáníček, svými finančními dary po-
mohli dětským sociálním zařízením a domovům,
léčebnám a rehabilitačním ústavům. V zemích
zničených válkami pomáhali budovat Stonož-
kové školy, posílali tamějším dětem aktovky,
pastelky i plyšáky, vyřazené lékárničky a další
věci. Velkého vyznamenání se této škole dostalo
v roce 2001, kdy mezi šesti vybranými dětmi,
které reprezentovaly Českou republiku v kanad-
ském Torontu a zpívaly na slavnostním koncertu
ke 100. výročí udílení Nobelovy ceny, byla i žá-
kyně Jarmila Bryšková. Dalšího ocenění se děti
dočkaly  v roce 2002, kdy Běla Gran Jensen
osobně předala primáři očního oddělení Lito-
myšlské nemocnice, a.s., MUDr. Vladimíru Li-
škovi přístroj v hodnotě více než 350 tisíc korun
a novou brýlovou skříň pro oddělení dětské or-

toptiky. Poslední akcí, v níž žáci této školy do-
sáhli nejlepšího výsledku, byla počátkem roku
2014 sbírka oblečení pro uprchlíky ze Sýrie, sou-
středěné v druhém největším uprchlickém tá-
boře na světě v jordánském Zaatarí. „Za ty roky
se to vyvíjelo. Vyráželi jsme třeba do ulic a na-
bízeli své výrobky. Naučila jsem děti malovat
stonožková přáníčka, ze kterých jdou pak peníze
na pomoc znevýhodněným dětem,” uvedla Lud-
mila Drobná. Jejím největší odměnou za práci
pro stonožkové hnutí jsou děti, které se už od
malička učí pomáhat druhým. Podle jejích slov
z dětí vyrostou slušní a nesobečtí lidé. 
Zda i nadále bude Stonožka učit na ZŠ U Školek
pomáhat je ovšem v této chvíli otázkou. Ludmila
Drobná se chystá do důchodu a nemá komu šta-
fetu předat. „To se nedá nikomu poručit. Člověk
musí sám vědět, proč chce pomáhat. Je to dob-
rovolné hnutí,” řekla Ludmila Drobná, která se
však Stonožky úplně vzdát nedokáže. Možná
tedy i z odpočinku bude děti učit pomoci a ne-
sobeckosti a doufá, že se časem najde násle-
dovník. 
Dobrovolné, humanitární, mírové dětské hnutí
Na vlastních nohou – Stonožka pracuje již od
roku 1990. Založila jej Norka českého původu
Běla Gran Jensen. Hnutí je založeno na principu
lásky a vzájemné pomoci dětí dětem, které jsou
nějakým způsobem znevýhodněny. Je uznáváno
jako zcela dobrovolná organizace, v níž všichni
pracují na základě dobročinnosti zdarma.
V hnutí dnes pracují tisíce dětí a stovky učitelů
v českých školách, ale i na Slovensku, v Norsku,
Polsku a v Kanadě. Děti malují vánoční přání,
sbírají starý papír, pořádají Stonožkové týdny
a nejrůznější sbírky. Tím získávají finanční pro-
středky pro hnutí. V činnosti  pomáhají hnutí
i Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a ve-
litelé a vojáci mírových sborů AČR.

Jana Bisová, foto archiv hnutí Stonožka

Ludmila Drobná na snímku vlevo

Zrodila se nová
tradice
První dva prosincové dny se prostor atria peda-
gogické školy stal místem konání prvního „Výlovu
kaprů”. Akce určené především dětem, které sou-
těžily, pekly, zdobily cukroví, zpívaly, zkrátka úča-
stnily se všech aktivit, které pro ně studenti
pedagogické školy pod vedením pedagogů Dag-
mar Kroulíkové a Matěje Šefrny připravili. Pobavili
se však i dospělí, kteří skupinky dětí doprovázeli.
Rozzářené oči proto bylo možno vidět nejenom
v dětských tvářičkách, ale i u těch „odrostlejších.”
Ti se tak měli možnost v předvánočním shonu za-
stavit a vychutnat vánoční atmosféru. Bohužel
ledová kalamita,
která právě první
dny posledního
měsíce loňského
roku postihla, se
nevyhnula ani
školnímu dvoru.
Rybičky zamrzly
v kašně (naštěstí
byly jenom plas-
tové), svíčky uha-
sil mrznoucí déšť
a vánoční strom
se proměnil v le-
dový kužel. Nic
z toho však nevyvedlo z míry ani organizátory
akce, ani malé účastníky. Soutěže, pečení a tvo-
řivé hrátky se tak přesunuly do prostor sklepa
a pracovní dílny pedagogické školy, kterou se po
oba dny nesla hudba a zpěv, jimiž byl „Výlov
kaprů” doprovázen. „O velkém zájmu svědčí
počet dětí, jež se během dvou dnů konání akce
v prostorách školy vystřídaly. Bylo jich přes pět
set, což není malé číslo,” komentuje úspěšnost
předvánočního setkání Dagmar Kroulíková a do-
dává: „Nejhezčí odměnou nám bylo poděkování
malého klučiny.” Spokojen byl i přes nepřízeň po-
časí také druhý z organizátorů. „Uvažujeme
o tom, že by se Výlov kaprů mohl stát novou tra-
dicí naší školy,” konstatoval Matěj Šefrna.

Zuzana Fruniová, foto Dagmar Kroulíková

Infocentrum hodnotí loňský rok
K největším úspěchům loňského roku patří fakt,
že turistické Informační centrum Litomyšl zí-
skalo prestižní certifikát Českého systému slu-
žeb (ČSKS). Cílem ČSKS je neustále
a systematicky  zvyšovat a zlepšovat kvalitu slu-
žeb v organizacích v oblasti cestovní ruchu a na-
vazujících službách.  Český systém kvality
služeb vychází z německého funkčního modelu
„Service Qualität Deutschland” a zaměřuje se
právě na zvýšení kvality poskytovaných služeb,
protože ta je dlouhodobě v České republice vní-
mána jako nedostatečná.
Vloni se skvěle vydařil dvouletý projekt „Užijte si
Litomyšl”- turistická slevová knížka, ve které
přes 40 subjektů cestovního ruchu nabízelo více
než 60 různých slev a výhodných nabídek. Rádi
bychom poděkovali všem zúčastněných subjek-
tům, které poskytovaly výhody a slevy turistům
i občanům města. Nejvíce slevových knížek bylo
prodáno v infocentru, nejvíce kupónů potom
zákazníci využili na litomyšlském zámku.  Z pře-
hledu čerpaných kupónů se potvrdilo, že nej-

větší zájem u turistů je využívat výhod na vstupy
do památek a muzeí, tzn. že by bylo do bu-
doucna dobré vytvořit jednotnou vstupenku do
pamětihodností ve městě.
Koncem roku na setkání informačních center
Pardubického a Hradeckého kraje jsme ze sta-
tistik zjistili, že jsme nejnavštěvovanějším info-
centrem Pardubického kraje s roční 80 tisícovou
návštěvností, druhé je pak pardubické infocen-
trum s 55 tisíci návštěvníky. Taková informace
nás těší a vážíme si, že jsme vyhledávaným
zdrojem informací a poskytovaných služeb. 
Od začátku roku 2015 budeme zákazníkům nově
nabízet možnost platby kartou prostřednictvím
terminálu KB. Připravujeme dotazníkové šetření
o spokojenosti se službami infocentra, budeme
pravidelně vyhodnocovat přání, stížnosti a při-
pomínky zákazníků. Ke všem vstupenkovým
portálům přibude možnost zakoupit si vstu-
penky přes vstupenkový portál Colosseum.

Blanka Brýdlová,
Informační centrum Litomyšl
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Po stopách let minulých – díl 37.
Litomyšlské nádraží ČD

SERIÁL

Historický snímek nádraží z roku 1900 Pohled od nádraží asi v roce 1920 Pohled na budovu nádraží

Pohled na budovu výtopny a na napájení vodou Pohled na nádraží od třídy T.G.M. Vstup do nákladového skladu

Pohled na celou nákladní budovu Dobové uniformy při oslavách 100 let dráhy 

Cesta do Morašic vede podjezdem pod tratí.U nádražní budovy najdete i občerstvení.

Pochod účastníků oslav 100 let do Smetanova
domu

Vlak je připraven k odjezdu.

Železnice dopravuje občany města již 133 let
a to od 22. 10. 1882. Nejprve byla v plánu trať
z Hlinska přes Poličku a Litomyšl do Ústí nad Or-
licí. Teprve rozvoj průmyslu, hlavně cukrovary

v okolí, přiblížil možnost stavby. Bohužel přes
všechny další snahy zde dráha skončila a pro-
pojení s Poličkou se neuskutečnilo. Město stále
bojuje o udržení spojení po kolejích, i když

v omezené míře. Snad se tento stav podaří udr-
žet a rozšířit.

Připravil Miroslav Škrdla

doprovod k lékaři (autem), nákupy, 
žehlení, úklid apod. – dle přání 
a individuálních potřeb. 
Bohumila Jenčíková, tel. 776 614 686.

Nabízím služby 
pro senioryLilie je tu pro vás i na facebooku

– připojte se k nám!

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Dalším významným datem pro ortoptiku v Lito-
myšli byl říjen 1991. Specializovaná strabologická
ambulance, kde se prováděla především vyše-
tření dětských očních vad, a lůžka ortoptické
části očního oddělení byly přemístěny mimo
areál nemocnice do nově zrekonstruovaných
prostor prvorepublikové vily v Dukelské ulici.
Bylo zde k dispozici 15 dětských lůžek, dvě plně
vybavené cvičebny a ordinace určená výhradně
pro dětskou oftalmologii. 
Šestitýdenní hospitalizace se obvykle dělila na
dva bloky, aby děti lépe zvládaly odloučení od
rodičů. Probíhaly vždy dva třítýdenní cvičební

ských pacientů prováděna kontrolní lékařská vy-
šetření, která sledovala, jaké pokroky díky cvi-
čení oka dítě udělalo. 
V roce 1998 odešla do důchodu paní Jana Krej-
sová a pomaturitní specializační přípravu v ortop-
tice začala studovat paní Milena Cabicarová
a Dagmar Košnarová, aby se mohly jako kvalifi-
kované ortoptistky podělit o rostoucí počet cvi-
čících dětí. Na konci devadesátých let se provozní
možnosti ortoptiky rozrostly o druhou strabolo-
gickou ordinaci a laboratoř oční motility, která
zkoumala zvláštnosti pohybu šilhavých očí. 
V roce 2004 získalo pracoviště statut samostat-
ného oddělení v rámci Litomyšlské nemocnice,
a.s., a vedoucím lékařem byl jmenován
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. O dva roky poz-

cykly, oddělené měsíční přestávkou. Děti byly
k rehabilitaci tupozrakosti nebo šilhání přijímány
z celého Východočeského kraje. Ortoptistky
s malými pacienty cvičily několikrát denně.
Režim byl přesně stanovený. V dopoledních ho-
dinách cvičily děti předškolního věku a odpo-
ledne starší pacienti, kteří dopoledne
navštěvovali základní školu při dětském oddě-
lení litomyšlské nemocnice. Vedle ortoptistek se
o denní program dětí starala učitelka ortoptické
mateřské školky paní Ludmila Urbanová a poz-
ději s ortoptistkami spolupracovala paní Marie
Janypková. Jednou za týden byla u všech dět-

ději byly přistavěny prostory pro samostatnou
oční optiku Siloe s optometrickou ordinací, která
sloužila k měření brýlové korekce a aplikaci kon-
taktních čoček nejen u dětí, ale i u dospělých.
K ortoptickému týmu se připojila paní Jana Be-
ránková, která v roce 2006 ukončila pomaturitní
specializační studium ortoptiky v Národním cen-
tru ošetřovatelství v Brně. Pracoviště v té době
neslo označení Centrum pro funkční poruchy vi-
dění. Pod tímto názvem oddělení pracovalo až
do roku 2010,                        MUDr. M. Dostálek, 

Ph.D., MUDr. J. Benešová, 
Mgr. P. Betlachová, Bc. L. Fulíková 

Litomyšlská ortoptická stanice byla v 90. letech umístěna do samostatné budovy na Dukelské ulici: lůž-
ková část ortoptiky (snímek vlevo). První dekáda nového tisíciletí přinesla další rekonstrukci objektu a mo-
dernizaci vybavení: speciální, především dětská oční optika (snímek vpravo).             Foto archiv ortoptiky

Nakladatelství,
které šíří jméno
Litomyšl

40 let historie litomyšlské ortoptiky 
(1990–2010) – 2. díl

seriál

Česko-německé rodiny
na Litomyšlsku – 1. část

Tento článek pojednává o lidech z česko-němec-
kých nebo z německých rodin, kteří dodnes žijí
na území bývalého okresu Svitavy, s přihlédnu-
tím na oblast Litomyšlska. Jedná se o poměrně
málo probádané téma a stanovení počtu tako-
výchto rodin je složitou záležitostí. Mnozí lidé
z těchto rodin se totiž ke svému německému pů-
vodu raději nehlásí. Mezi většinou ostatních pak
panuje jistá počáteční nedůvěra k výzkumníkům,
kteří se ptají na otázky spojené s jejich národ-
ností, s druhou světovou válkou a odsunem. Na
druhou stranu je nutné říci, že atmosféra jistých
obav a strachu byla zaznamenána i mezi če-
skými obyvateli původně německých domů,
z nichž někteří se stále obávají návratu původ-
ních majitelů. 
Tento článek shrnuje výsledky mého výzkumu,
založeném na rozhovorech se čtrnácti lidmi po-
cházejícími z česko-německých nebo i ze zcela
německých manželství (dále jsou označeni
pouze iniciálami). Dotazovaní pocházejí pře-
vážně z oblasti, kterou německá i česká litera-

tura zná pod pojmem Hřebečsko. Tento název
označuje zaniklý německý jazykový ostrov, do
něhož bylo zahrnováno přibližně 130 obcí pře-
vážně na Svitavsku, Moravskotřebovsku a Zá-
břežsku. Velkou část oblasti Hřebečska
donedávna pokrýval bývalý okres Svitavy.
V roce 1939 žilo na území Hřebečska téměř 130
tisíc lidí, z nichž více než 80% tvořili Němci. Li-
tomyšl ležela těsně za hranicí Hřebečska a byla
českým městem, zatímco mnohé obce v bezpro-
středním okolí Litomyšle měly již německou vět-
šinu (např. Janov, Javorník). Jiné obce byly
většinově české (Trstěnice, Benátky) nebo ná-
rodnostně smíšené (Strakov).
Po skončení 2. světové války byla naprostá vět-
šina Němců z Litomyšlska odsunuta. Zůstat
měly pouze osoby ze smíšených manželství,
dále tzv. „nepostradatelní” (inženýři, technici,
porodní asistentky, mechanici apod.) a také ně-
kteří antifašisté, komunisté a jiné výjimečné pří-
pady (např. strýc paní H, který jako příslušník SS
přeběhl ke Svobodově armádě v Rusku). K té-
matu odsunu se podrobněji vyjadřuje např. lito-
myšlský historik Milan Skřivánek (Odsun Němců
ze Svitavska, 1995).              Jana Procházková

V SOBOTU 10. LEDNA
Výtěžek sbírky je určen na:
• provoz Charitní pečovatelské služby
• podporu Dobrovolnického centra
• vytvoření fondu pro podporu sociálně slabých rodin
• rozvoj projektu adopce na dálku

Pořádá Farní charita Litomyšl

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

Již 25 let se prostřednictvím knih, možná trochu
skrytě, šíří jméno města Litomyšle do světa. Ne-
chápete? Je to jednoduché. V každé tiráži publi-
kace vydané Nakladatelstvím Paseka je uvedeno
Praha – Litomyšl. Toto nakladatelství v prosinci
oslavilo 25 let. Ovšem tiráž není jediná věc, která
Paseku pojí k Litomyšli a která ji zviditelňuje. 
Nakladatel Josef Paseka, literární postava z Kr-
vavého románu výtvarníka a spisovatele Josefa
Váchala, inspiroval v roce 1989 Ladislava Ho-
ráčka nikoliv k založení podniku zaměřeného na
vydávání „obluzenin národa českého”, ale k po-
jmenování jednoho z prvních soukromých nakla-
datelství po listopadové revoluci. Na Krvavý
román, který se stal první knihou z produkce Pa-
seky, navázalo postupem času mnoho dalších
Váchalových děl, včetně Šumavy umírající a ro-
mantické, co do rozměrů druhé největší české
knihy všech dob. Nakladatelství zároveň provo-
zuje Portmoneum – museum Josefa Váchala,
které díky Ladislavu Horáčkovi nezaniklo, a tak
mohou návštěvníci obdivovat Váchalovy kresby.
S Pasekou a nakladatelem Horáčkem pak do Li-
tomyšle přišla řada nových tváří.  
Přestože jde o nakladatelství pražské, s Lito-
myšlí je jak vidno spjato v mnoha směrech.
S krátkým blahopřáním se do řady gratulantů
postavil i emeritní starosta Litomyšle Miroslav
Brýdl s manželkou: 
Milý Láďo, velevážená Paseko,
velmi krátce po Vašem vzniku jste vstoupili do
města L. Byl a je to vstup, který v lecčem připomíná
národní obrození 19. století. Ještě více vnesení
pražského bohémství, nyní aktuálně pražské ka-
várny, do života malého města, tedy maloměsta,
kde vše je jaksi konzervativně usazeno. Najednou
je tady čerstvý vítr, skoro malý vír. S Tebou přišli
Hanka a Luboš Švehelkovi, Vendula a Jirka Láta-
lovi, Jiří Kaše, Lenka Kruisová, Jarda Vencl s dcerou
Maruškou a další dojíždějící přátelé. Aby toho ne-
bylo málo, zachránil jsi Váchalovy malby v Port-
moneu, vzniklo knihkupectví Paseka, založil jsi
Nadaci Paseka a Restaurátorskou školu, nyní Fa-
kultu restaurování Univerzity Pardubice.
Do města L. přijel na soukromou návštěvu pan
prezident Václav Havel do Portmonea na Lubo-
šovy skvělé pstruhy. Pan prezident tehdy navrhl,
že do města L. dovleče dalších šest prezidentů,
celkem sedm středoevropských prezidentů.
A ještě jsi navrhl, když jsme seděli na schodech
u Černého orla, likvidaci autobusového nádraží
a vznik lázní, jak to psal Josef Váchal v Krvavém
románu. Vznikly z toho Lázně ducha. Toto vše
mně osobně velmi pomáhalo při mém starosto-
vání a přinášelo slávu městu L. Za to vše Tobě
a Tvým kolegům patří velký dík!
Takže, milý brachu, Láďo. Ať se i nadále daří Pa-
sece. Tobě přeji, abys na tom světě prožil ještě
drahný čas s námi, přestože pro své zdraví ne-
děláš zhola nic. 

Tvůj Mirek Brýdl se ženou Pavlou

seriál
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POZVÁNKY

Hasičský ples 
Hasičský sbor Pohodlí pořádá 24. ledna tradiční
Hasičský ples. Srdečně vás zveme k prožití pří-
jemné plesové sobotní noci s kapelou Medium II.
Bohaté občerstvení i tombola.

Za SDH Pohodlí Jan Lněnička

Pojeďte na výlet s DDM
Tradičně, v pátek o pololetních prázdninách, se
uskuteční výlet do zábavního parku TONGO
v Hradci Králové, ke kterému letos přidáváme
návštěvu Afrického muzea Dr. Emila Holuba
v Holicích. 
Odjezd je v 8 hod. od DDM, příjezd okolo 16 hod.
tamtéž. Akce je určena pro děti a mládež bez
omezení věku, ale děti do 6 let se mohou
zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
Cena výletu je 300 Kč, děti do 6 let 200 Kč. Pro

přihlášení je nutné do 22. ledna 2015 odevzdat
v DDM vyplněnou přihlášku a zaplatit výše uve-
denou částku. Více informací a přihláška ke sta-
žení jsou na www.litomysl.cz/ddm.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a po-
máhají nám rozvíjet naše aktivity. Přejeme všem
našim dětem, vedoucím kroužků, přátelům
a partnerům klidný a úspěšný rok 2015.

Josef Štefl

Tradiční Zápis 
nanečisto 
na modré škole
Ve čtvrtek 15. ledna 2015 si děti – předškoláci
budou moci na Základní škole T. G. Masaryka
v Litomyšli již tradičně vyzkoušet některé čin-
nosti, které pro ně budou užitečné při vstupu do
školy. V 16 hod. je přivítá pan král a za dopro-
vodu pohádkových bytostí si budou moci projít
celou školu a splnit zajímavé úkoly na sedmi sta-
novištích. Za ně dostanou sedm barevných pa-
pírových klíčů, které jim na závěr vymění pan
král za klíč opravdový – keramický. Srdečně
zveme všechny. Přijďte s námi strávit příjemné
odpoledne v naší škole. 

Pavel Jirsa, ředitel školy

Kapela Dědovy blechy pokřtí své nové
album Z asfaltového údolí
Punk rocková kapela Dědovy blechy pokřtí 24.
ledna ve vysokomýtském M-klubu svou aktuální
desku Z asfaltového údolí. Dále jako speciální
hosté vystoupí bývalí členové kapely a též spřá-
telená místní skupina Votom potom.
Aktuální deska vznikala v uplynulém půlroce,
převážně v duchu „udělej si sám”. Samotný zá-
znam písní kapela realizovala svépomocí, studi-
ových prací se však ujal renomovaný zvukový
inženýr Ecson Waldes.
Název nového CD vyplývá přímo z textů jednot-
livých písní: „Vyrostl jsem na malé vesnici, a nej-
spíš proto mě velké město čímsi fascinuje –
všechny ty samozřejmosti, jakými jsou paneláky,
reklamy, auta, masa lidí, mohou být totiž silným
inspiračním zdrojem. Z tohoto důvodu asi mají

naše písně společný motiv – město očima fasci-
novaného člověka, který ale zároveň cítí, že jaksi
nezapadá,” vysvětluje frontman kapely Vladimír
Daťka.
Na tvorbě obalu desky se podílely děti z mateř-
ských škol v Litomyšli. „Dětem jsme rozdali křídy
a nechali je na motivy písní volně malovat přímo
na asfalt. Díky tomu obal dostal dětsky spon-
tánní rozměr a zároveň zapadá do konceptu na-
hrávky,” doplňuje Vladimír Daťka.
Kapela Dědovy blechy vznikla v roce 2004.
V uplynulém roce absolvovala desítky koncertů
po českých klubech a festivalech, jmenovitě hra-
deckém Rock for People, budějovickém Odpad
festu a Majálesu v Ústí nad Labem.

Pavel Očenášek

Veselá Trojka 
v Lidovém domě

Kapela Pavla Kršky Veselá Trojka, která je
v současné době na 1. místě oblíbenosti v an-
ketě diváků televize Šlágr, vystoupí v Litomyšli.
Protože koncert 8. února byl vyprodán téměř
okamžitě, přidali jsme druhý koncert, který se
koná v pondělí 9. února 2015 v 18.00 hod. Vstu-
penky si můžete zakoupit v předprodeji za
160 Kč v informačních centrech v Litomyšli,
v Poličce, v Ústí nad Orlicí a v Lidovém domě.
Na místě potom za 180 Kč hodinu před začát-
kem představení.

Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl,
foto promo foto

Litomyšlská univerzita třetího věku
– jaro 2015
Litomyšlská univerzita třetího věku vkročila do
16. ročníku. Už nějakou dobu nám ležela v hlavě
myšlenka připravit jeden semestr věnovaný za-
jímavým ženám z naší minulosti. A protože má
letos významná osobnost litomyšlských
dějin M. D. Rettigová kulaté výročí narození
i úmrtí, řekli jsme si, že čas právě nazrál. Proto
vám v rámci jarního semestru LU3V nabízíme
cyklus „Zajímavé ženy 19. a první poloviny 20.
století”. Pokud není uvedeno jinak, přednášky se
konají v Lidovém domě v Litomyšli. 
• 19. 2. ve 14.30 hod.: Teréza Nováková – před-
nášející bude upřesněn
• Čt 5. 3. ve 14.30 hod.: M. D. Rettigová – výji-
mečná žena, spisovatelka a národní buditelka
– přednáší PhDr. Marie Otavová
• Čt 19. 3. ve 14.30 hod.: Dcera národa? Tři životy
Zdeňky Havlíčkové – přednáší prof. PhDr. Milena
Lenderová, CSc.
• Čt 2. 4. ve 14.30 hod.: Dáma s paletou. Zdenka
Braunerová 1858-1934 – přednáší PhDr. Martin
Šámal
• Čt 16. 4. ve 14.30 hod.: Eliška Junková a svět
rychlých kol – přednáší Mgr. Lucie Swirczeková 
• St 22. 4. 2015 – zájezd
Školné činí 200 Kč za semestr. Jednotlivých před-
nášek v rámci LU3V se mohou po úhradě 60 Kč

a po ústní domluvě s organizátorkou LU3V
zúčastnit i ostatní zájemci z řad široké veřejnosti.
Přihlášky a placení školného: V čítárně Městské
knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pon-
dělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 a od
12.00 do 16.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace, odpovědi na dotazy: Ing. Iva
Pekníková, hlavní organizátor LU3V, Městská
knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50, e-mail:
peknikova@knihovna.litomysl.cz, tel.: 461 612
068, mob.: 603 140 109.         

Ing. Iva Pekníková

Dny otevřených dveří
na zahradnické 
a technické škole
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
pořádá pro zájemce o studium dny otevřených
dveří v následujících termínech: pátek 9. 1. 2015
od 13.00 do 17.00 hod., sobota 10. 1. 2015 od 9.00
do 13.00 hod., pátek 23. 1. 2015 od 13.00 do 17.00
hod. a sobota 24. 1. 2015 od 9.00 do 13.00 hod.

Jana Jiránková

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 15. ledna od 19.00 / Ottendorferův dům
Novoroční koncert – Moravské klavírní trio – ex-
kluzivní hosté: sólistka tokijské opery mezzopranistka
Miki Isochi a J. M. Procházka – baryton. 
• 21. ledna od 20.00 / alternativní klub Tyjátr
Malina Brothers – koncert, bratři Malinové, nejzná-
mější „sidemani” českého folku a country 
• 22. ledna od 19.00 / Fabrika
Petr Spálený & Apollo Band – koncert
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 14. ledna od 19.00 / Tylův dům – kino
Fotograf – film, příběh inspirovaný životem fotografa
J. Saudka
• 20. ledna od 19.00 / Tylův dům
Darda – volné pokračování představení Hrdý Budžes

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 16. ledna od 20.00 / dvorana muzea
Městský bál

VYSOKÉ MÝTO
• do 11. ledna / regionální muzeum
Chutě a vůně Vánoc – ukázky bydlení z dob  mládí
a dětství dnešních čtyřicátníků
• 7. ledna od 19.30 / Šemberovo divadlo
Figarova svatba – divadlo
• 17. ledna od 20.00 / Klubová scéna M-klubu
Vladimír Mišík & ETC… – koncert jedné z nejvýra-
znějších osobností české populární hudby
Více na www.mklub.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE

Rytíř Toulovec hledá ženu, 
které by se mohl dvořit a plody lásky sklízet. 

Bystromyslnou či líbeznou. Nemusí být z vyvolených
litomyšlských rodů. Obrazy posílejte do tvrze 

na Toulovcovo náměstí 1102. 
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Školácké odpoledne,
tentokrát se zvířátky
Základní škola U Školek pořádá v úterý 13. ledna
2015 v rámci Dne otevřených dveří Školácké od-
poledne se zvířátky pro budoucí prvňáčky a je-
jich rodiče. 
Už od ranních hodin bude škola otevřena pro ty,
kteří mají chuť nahlédnout do vyučování. Můžete
si prohlédnout prostředí naší školy, pohovořit si
s žáky i učiteli a seznámit se s budoucími učitel-
kami prvních tříd. Od 15 do 17 hodin si pak kromě

prohlídky školy mohou předškoláčci vyzkoušet,
jak se sedí v lavici i jaké úkoly je čekají v únoru při
zápisu do školy. Tentokrát budou tematicky mo-
tivovány zvířátky ze zoologické zahrady. Společ-
nost při učení i dovádění jim budou dělat budoucí
patroni prvních tříd, současní žáci osmé třídy. 
Přijdete-li se podívat, budete srdečně vítáni.

Za žáky a učitele ZŠ U Školek
Markéta Šplíchalová a Andrea Stejskalová

POZVÁNKY 

Týden modliteb za jednotu
křesťanů v Litomyšli
Od pondělí 19. 1. do pátku 23. 1. 2015 se i v Lito-
myšli uskuteční Týden modliteb za jednotu křes-
ťanů, který pro letošní rok připravily křesťanské
církve v Brazílii. Základem pro naše modlitby
a zamyšlení bude svědectví Janova evangelia
(4,1-42) o setkání Ježíše Krista se samařskou
ženou u Jákobovy studny. Brazilští křesťané nás
vybízejí k zamyšlení nad dvěma otázkami, které
vycházejí z jejich situace a rozličnosti: Která
cesta vede k jednotě a kudy se máme vydat, aby
svět mohl pít z pramene života, Ježíše Krista?
Která cesta vedoucí k jednotě zároveň dosta-
tečně respektuje naši rozmanitost? Věřím, že
tyto otázky můžeme dobře vztáhnout i na naši
zemi, v níž si v tomto roce budeme připomínat
600. výročí mučednické smrti M. Jana Husa. Ve
vztahu k němu byli křesťané u nás dlouho roz-
děleni, ale právě Litomyšl je a věříme, že i do bu-
doucna bude dobrým příkladem toho, jak toto
rozdělení překonávat a zakoušet v Kristově
lásce jednotu, v níž smíme vést v rozmanitosti
svých tradic živý dialog, navzájem se doplňovat
a také to, co jsme sami dostali darem, nabízet
svému okolí. Vzájemné střídání kazatelů jednot-
livých církví proto v Litomyšli není jen výsadou
tohoto ekumenického týdne, právě v něm je
však neobyčejně intenzivní, a tak i vy využijte

možnost slyšet např. evangelického bratra Vác-
lava kázat u katolíků nebo katolického otce
Františka zase v Husově sboru ve shromáždění
vedeném bratry a sestrami z adventistické cír-
kve. 
Začátky všech shromáždění jsou v 18.00 hod.
Týden modliteb začíná v evangelickém sboru
v Tomíčkově ulici v pondělí 19. ledna, ve kterém
bude kázat Štěpán Klásek z Církve českosloven-
ské husitské. Pokračuje v úterý 20. ledna setká-
ním v Husově sboru na Toulovcově náměstí,
které povede Církev adventistů sedmého dne
a při němž bude kazatelem římskokatolický du-
chovní František Beneš. Ve středu 21. ledna se
sejdeme v kapli sv. Markéty na proboštství a bib-
lickým výkladem nás osloví Václav Hurt z Česko-
bratrské církve evangelické. Ve čtvrtek 22. ledna
se sejdeme opět v Husově sboru, kde uslyšíte
nového zdejšího kazatele Církve bratrské Dani-
ela Kvasničku, a závěrečné shromáždění se
bude konat v pátek 23. ledna v Novém kostele
Církve bratrské s promluvou Čestmíra Šťovíčka
z Církve adventistů sedmého dne.
K účasti vás srdečně zvou a na setkání s vámi se
těší duchovní všech litomyšlských farností
a sborů.

Štěpán Klásek, farář CČSH

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 18. ledna / Kongresové centrum Aldis
DFA – Dance Floor Attack – DFA je nejprestižnější akcí
svého druhu v Čechách i na Slovensku. Jedná se o
taneční souboj nejlepších teamů z Čech a Slovenska
ve stylech street dance. Nese podtitul – Battle o nej-
lepší Česko-slovenskou street dance crew.

CHEB
• 17. ledna
Divadelní ples Západočeského divadla v Chebu  

JINDŘICHŮV HRADEC
• 23.-25. ledna / náměstí Míru
Sochu! Sochej! Sochejme! – tvorba uměleckých děl
z ledu 

KUTNÁ HORA
• do 25. ledna / Galerie Středočeského kraje – galerie
a jezuitská kolej (Kutná Hora) – Café Fatal
Antonín Mužík – Obrazy a kresby – výstava Zem
přináší soubor abstraktních pláten a komorních kre-
seb. Vystavené cykly čerpají náměty a inspirační
zdroje především z elementárního řádu přírody.

POLIČKA
• 3. ledna / velký sál Tylova domu 
Carl Orff – Carmina Burana – slavnostní koncert
k zahájení oslav 750. výročí založení města Poličky,
od 19.00 hod. Na jevišti i mimo jeviště Tylova domu
v Poličce vystoupí cca 150 účinkujících.

TELČ
• 11. ledna / kostel Jména Ježíš
Rozloučení s vánočním časem – v 15.00 hod., s Pěvec-
kým sborem Smetana Telč, Triodam a Festivia Chorus 

TŘEBOŇ
• 22. ledna
Třeboňská nocturna – Tónobraní – 19.00 hod., Di-
vadlo J. K. Tyla, Jiří Hlaváč uvádí Jiřího Dědečka a Mi-
chala Prokopa  

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

Půjčovna originálních 
společenských šatů 
a zakázkové krejčovství 
Petra Hertlová

Pohodlí 24
Tel. 604 95 88 49
petrahertlova@seznam.cz
www.petrahertlova.cz

Krátce
 Na seminář Televize v televizi pořádaný Če-

skou televizí se sjely školní štáby z Opavy, Zlína,
Borohrádku, Příbrami, Chomutova, Broumova,
Jilemnice, Kolína, Liberce, Brna a z Litomyšle do-
razila Dvojka 2 TV ze Základní školy U Školek.
„Spolu s ostatními redakcemi jsme představili
reportáž o komunálních volbách v naší obci, kte-
rou jsme dostali jako domácí úkol od České te-
levize. Odměnou nám byla zpětná vazba, kterou
jsme dostali od tvůrců hlavní zpravodajské re-
lace Událostí. Cenné rady nám přímo předávaly
známé televizní tváře jako zahraniční zpravodaj
Michal Kubal či hlavní modrátor Událostí Jakub
Železný,” popisují svůj zážitek žáci z 2. základ-
nídní školy a dodávají: „Členové našeho štábu
se podle svých preferencí zúčastnili workshopů,
které se zaměřovaly na kameru a techniku, edi-
torskou činnost, zlepšení hlasového a mluvního
projevu či na specifika televizní módy, tedy
úskalí zobrazení barev a střihů na obrazovce.” 
Další formou zapojení dětí do vysílání je online
projekt Digináves. Školní štáby mohou na této
webové platformě ČT24 publikovat zpravodaj-
ské a publicistické příspěvky ze svých regionů.

 České dráhy mohou v následujících letech
přijít o monopolní postavení na několika klíčo-
vých tratích Česka. Ministerstvo dopravy totiž
plánuje šest z nich otevřít konkurenci. Jako první
vyhlásí soutěž na trasu z Plzně do Mostu, vítěz

by tam mohl začít jezdit od roku 2016. Následo-
vat bude soutěž o spojení z Liberce do Pardubic
a také z Liberce do Ústí nad Labem. Konkurence
bude moci vstoupit i na trať z Prahy přes Ústí
nad Labem do Chebu, z Prahy do Děčína a z Os-
travy do Olomouce. Cestující se ale dočkají kon-
kurence i na řadě dalších tras. Nejvíce
benevolentní je Pardubický kraj. „Plánujeme vy-
hlásit soutěže na všechny regionální železniční
tratě na svém území. Podle našich předpokladů
se soutěže uskuteční v roce 2016. Kraj bude
hodnotit nejen cenu dopravního výkonu, ale
i nabídku vyhovujících kolejových vozidel a slu-
žeb se železniční dopravou spojených," říká ná-
městek hejtmana Pardubického kraje
zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Na sou-
těžené tratě mají vítězní dopravci vyjet v roce
2019.

 Pardubický kraj získá 50 milionů pro podporu
krajského zdravotnictví. V rámci jednání Asoci-
ace krajů České republiky se na tom dohodl hejt-
man Pardubického kraje Martin Netolický
s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němeč-
kem. Přislíbené finance, které pomohou dlouho-
době podfinancovaným nemocnicím, bude moci
kraj investovat dle svého uvážení. „V této sou-
vislosti jsem informoval předsedu Představen-
stva nemocnic Pardubického kraje, aby připravil
investiční priority jak z oblasti stavební, tak
i technického vybavení. Osobně dlouhodobě
podporuji například rekonstrukci dětské chirur-
gie v Pardubické krajské nemocnici nebo přesun

léčebny dlouhodobě nemocných v Litomyšli do
nemocnice,” uvedl hejtman Martin Netolický,
který zároveň dodal, že dlouhodobým plánem je
postupná obměna technického vybavení pro
dosažení nejvyšší možné úrovně poskytovaných
služeb.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa: 

referent odboru kultury 
a cestovního ruchu – tiskový mluvčí
Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl 

Platové zařazení:
10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení
vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:
Referent odboru kultury a cestovního ruchu bude především:
• redaktorem městského zpravodaje Lilie
• jako tiskový mluvčí města organizovat tiskové konference
• vykonávat samostatnou publicistickou činnost, připravovat zprávy, články 

a reportáže včetně jejich sazby v programu Quark
• pořizovat fotodokumentaci z akcí města
• aktualizovat webové stránky 
• podílet se na přípravě tištěných materiálů vydávaných městem Litomyšl
• napomáhat při další propagaci města a organizaci městských akcí    

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu 
• samostatnost, komunikativnost, časová flexibilita
• znalost sazby v programu Quark a Photoshop vítána
• řidičské oprávnění skupiny B

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího

státního občana
• datum a podpis uchazeče

a dále je třeba přiložit:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: 1. února 2015
Lhůta pro podání přihlášky: 20. ledna 2015

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu
Městský úřad Litomyšl
Odbor kanceláře vedení městského úřadu
Bří Šťastných 1000   
570 20  Litomyšl
obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ“

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
Rozpis lékařů LSPP – dospělí nebyl 
do termínu uzávěrky redakci dodán. 

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského 
oddělení, tel. 461 655 269
So 10. 1. MUDr. Hájková 
Ne 11. 1. MUDr. Jílková 
So 17. 1. MUDr. Jung  
Ne 18. 1. MUDr. Filová 
So 24. 1. MUDr. Mareš  
Ne 25. 1. MUDr. Papoušková
So 31. 1. MUDr. Pecinová
Ne 1. 2. MUDr. Pešková
So 7. 2. MUDr. Pilařová
Ne 8. 2. MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 10. 1. U Slunce 461 612 678
Ne 11. 1. Ústavní lékárna 461 655 530
So 17. 1. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 18. 1. Ústavní lékárna 461 655 530
So 24. 1. Na Špitálku 461 615 034
Ne 25. 1. Ústavní lékárna 461 655 530
So 31. 1. U Nemocnice 461 615 617
Ne 1. 2. Ústavní lékárna 461 655 530
So 7. 2. U Slunce 461 612 678
Ne 8. 2. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
10.-11. 1. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
17.-18. 1. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
24.-25. 1. MUDr. Králová Zdena 
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
31. 1. – 1. 2. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
7.-8. 2. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635

ROZPIS SLUŽEB

Adventní akce
Dne 2. 12. se na VOŠ SPgŠ ve sklepních prosto-
rách konalo adventní dopoledne. Děti nejprve
vyslechly vánoční koledy a potom na jednotli-
vých stanovištích tvořily – vystřihovaly baletky,
zhotovovaly meluzínu… Nejvíce děti zaujalo tvo-
ření z těsta a malování na obličej.
Tuto akci připravila pí D. Kroulíková a p. M. Še-
frna za pomoci studentů. Jelikož pracujeme
s dětmi a podobné akce připravujeme, víme,
kolik práce, času a úsilí tato činnost obnáší.
Touto cestou chci organizátorům akce poděko-
vat a popřát elán do další práce.

Stáňa Kusá, ředitelka III. MŠ Lidická

ANGLIČTINA
• kvalifikovaní rodilí mluvčí
• učebna v centru Litomyšle
od 280 Kč / 45 min (jednotlivci)

od 85 Kč / 45 min (malé skupiny)
tel: 606 506 691

english.lessons.litomysl@gmail.com
english-litomysl.wix.com/english-lessons
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Setkání německých a českých studentů
se uskutečnilo na pedagogické škole
Mezinárodní setkání v rámci partnerství škol ně-
meckých a českých studentů OSZ 1 Barnim/Ber-
nau a Vyšší odborné školy pedagogické
a Střední pedagogické školy Litomyšl se usku-
tečnilo od 23. do 29. 11. 2014. Naše téma z první
části projektu v říjnu 2014 ve Wandlitz  „Mládí
zkoumá – věda pro malé lidi s velkými nápady”
(„Jugend forscht – Wissenschaft für kleine Leute
mit großen Ideen”) jsme rozvíjeli i v rámci tohoto
setkání mládeže.
Německo-české školní partnerství se nyní na-
chází v 9. roce své existence. Už od roku 2007 se
studenti vzájemně navštěvují, společně se učí,
vyměňují si zkušenosti, uzavírají nová přátelství.
18 studentů z OSZ proto využilo příležitost jet do
Litomyšle a navštívit naši českou partnerskou
školu. Česká kolegyně, paní Jana Macková, která
stála u zrodu naší spolupráce společně s bývalou
ředitelkou naší školy paní Helgou Fährmann, při-
pravila pestrý program s mnoha možnostmi, jak
poznat zemi i lidi, a který dovolil vzniknout
novým přátelstvím. Výzvou pro všechny zúčast-
něné bylo zvládnutí celého prvního společného
dne ve škole spolu s „českými patrony” – stu-
denty VOŠP a SPgŠ. Zkušenosti z tohoto dne se
ukázaly stejně tak rozdílné, jako byl rozdílný pon-
dělní program a vyučovací rozvrh jednotlivých
„patronů”. Zatímco jedni využili možnosti už od
brzkého odpoledne mluvit s českými žáky na nej-

různější témata v kavárně, jiní se namáhali při
odpoledním společném vyučování i přes obtíž-
nost porozumění českým slovům. Večer se
ovšem všichni shodli: v každém případě by se to
mělo příští rok zopakovat.
V následujících dnech jsme hospitovali v růz-
ných mateřských školách, navštívili jsme zá-
kladní školu a v Praze jsme prozkoumali Senát. 
Když to shrnu, hodně jsme se nasmáli, dobře
jsme si rozuměli a lépe jsme se poznali. Vznikla
nová přátelství a také přání setkat se bezpod-
mínečně i příští rok. Vyvrcholením bylo, když
jsme měli v 7. a 8. třídě III. ZŠ T. G. Masaryka v Li-
tomyšl samostatně vést vyučovací hodinu
s cílem propojit jazyk a zábavu.

Při stolním tenise, fotbálku, bowlingu a samo-
zřejmě při společných cestách mezi školou a in-
ternátem se nabízela spousta příležitostí učit se
trochu česky, pomalu a zřetelně německy nebo
osvěžovat angličtinu. A když nic z toho už ne-
stačilo, pomohla s překladem paní Macková.
Prohlídka čerstvě restaurovaného piaristického
kostela Nalezení sv. Kříže a rovněž vedle ležící Fa-
kulty restaurování Univerzity Pardubice přinesla
zážitky, které nikdo hned tak nezapomene. Pro-
tože kdo může říci, že směl držet v ruce originální
knihu vytištěnou v roce 1541 (v nevyčíslitelné
hodnotě několika milionů eur) nebo vidět, jak byly
středověké knihy od počátku vyráběny. Výhled
z nově zřízené vyhlídky piaristického kostela nám
dovolil překrásný pohled na město Litomyšl.

Spolu s účastníky žákovské výměny ze tříd
HEPu, Eu1, Eu2 und FOSo2, OSZ1 Barnim, BRD

Kerstin Spindler, překlad Jana Macková, 
foto archiv Barnim

Vzpomínka na lito-
myšlský Den medu
Když se v Litomyšli řekne Den medu, každému se
vybaví Lidový dům naplněný stánky včelařů
a dalších výrobců vkusného sortimentu, tvořivé
dílny a bohatý kulturní program. Farní charita Li-
tomyšl tuto akci opět pořádala poslední neděli
před adventem ve spolupráci s místní základní
organizací Českého svazu včelařů. Stánků bylo
hodně i před budovou, kde se děti také mohly
projet na oslíkovi. 
Při vstupu na sál dostal každý z více než 1 200
příchozích lístek s číslem a každou hodinu tři náv-
štěvníci získali milé ceny. Celým dnem provázel
Dominik Kalivoda a postupně přivítal účinkující
s výtečným programem, ve kterém vystoupil mj.
dětský pěvecký sbor Kvítek, lidový soubor Heb-
lata ZUŠ Litomyšl, žáci z hudebního oboru ZUŠ
Dolní Újezd a litomyšlský Sbor paní a dívek. Dále
pozval na pódium zástupce ZO ČSV p. Stanislava
Tomšíčka, který o včelách a včelaření dokáže
poutavě vyprávět a který také představil děti
z včelařského kroužku v krásných včelařských
oblecích.
Celý den bylo opět plno před stolem včelařského
spolku, kde probíhala soutěžní ochutnávka
vzorků medu. Soutěžilo 18 vzorků rozdělených do
3 kategorií. Zde jsou výsledky:
Med květový pastovaný: 1. Jan Vostřel (Litomyšl)
– vzorek 3 / 34 bodů, 2. Josef Karlík (Osík) – vzo-
rek 2 / 26 bodů, 3. Jan Vostřel (Litomyšl) – vzorek
1 / 19 bodů
Med květový: 1. Zemědělské družstvo Dolní Újezd
– vzorek 5 / 41 bodů, 2. Josef Karlík (Osík) – vzorek
4 / 23 bodů, 3. Vlastimil Krýda (Makov) – vzorek 7
/ 22 bodů
Med smíšený a medovicový: 1. Josef Tesárek (Lito-
myšl) – vzorek 13 / 60 bodů = absolutní vítěz, 2.
Miloslav Částek (Osík) – vzorek 9 / 37 bodů, 3. Mi-
roslav Klusoň (Pohodlí) – vzorek 12 / 34 bodů.
Návštěvníky zaujaly také filmy o včelách a včela-
ření, prosklený úl se včelami, fotografie z posled-
ních let činnosti spolku atd. Jen toho medu kdyby
na prodej bylo tolik jako v minulých letech, ne-
zbývá, než se těšit na příští ročník, snad bude zase
větší úroda. Jindřich Petr, Hana Šauerová,

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

Litomyšl - prodej zděného bytu 3+1 s balkonem (73 m2) ve
II. NP po částečné rekonstrukci. Nová kuch. linka, plast.
okna, v pokojích parkety, koupelna původní. 
Č.1087. Cena: 1 490 000,- Kč
Litomyšl - prodej zděného bytu 3+1 (72 m2) v 1. NP v žádané
a klidné lokalitě. Byt je po částečné rekonstrukci, nová
kuch. linka, nový plyn. kotel, ÚT, elektro a sprchový kout.
Č.1081. Cena: 1 330 000,- Kč
Polička - prodej zděného bytu 2+1 ve II. NP na Hegerově
sídlišti o výměře 56 m2 s úložným prostorem v podkroví
domu. Vytápění dálkové, dům kolaudován v roce 1996.
Č.1077. Cena: 750 000,- Kč
Ústí nad Orlicí - prodej družstevního bytu 3+1 (71 m2) ve III.
NP panelového domu. Plast.okna, nové podlahy, dům revi-
talizovaný. Klidná lokalita. Č.1084. Cena: 680 000,- Kč
Budislav - prodej starší chalupy 3+1 (bývalý obchod) v pů-
vodním stavu v centru obce. Větší stodola, zachovalý sklep
z pískovce, zahrada 505 m2, napojeno na elektřinu a obecní
vodovod. Č.1047. Cena: 580 000,- Kč
Němčice - Člupek - prodej staršího udržovaného malého
RD 2+1 s velkou zahradou ve svahu. V obci je škola, školka,
obchod, výborné autobusové spojení do Litomyšle i České
Třebové. Č.1036. Výrazná sleva! Cena: 390 000,- Kč
Horky - prodej udržovaného rod. domu 6+2 v klidné obci,
s garáží, dílnou a malou zahrádkou. Napojen na elektro, vo-
dovod, plyn na pozemku, minimální náklady na údržbu.
Č.1003. SLEVA! Cena: info v RK
Osík u Litomyšle - prodej RD v rekonstrukci v blízkosti
Oseckého údolí. Napojeno na vodovod, elektřinu, plyn na
pozemku, nová střecha, plastová okna. Součástí prodeje je
i veškerý stavební materiál. Klidná a slunná lokalita.
Č.999. Cena: 1 290 000,- Kč
Němčice - Podrybník - prodej staršího RD 4+2 v dobrém
stavu se zahradami o rozloze 2000 m2 nedaleko Litomyšle.
Klidné prostředí v blízkosti města i přírody.
Č.994. Cena: 750 000,- Kč
Lezník u Poličky - prodej RD 4+1 s větší garáží, navazující
zemědělskou částí a zahradou, napojeno na obecní vodo-
vod, elektřinu, topení ústřední na tuhá paliva.
Č.975. Výrazná sleva! Cena: 850 000,- Kč
Svitavy - prodej družstevního panel. bytu 3+1 v 8. NP
v klidné okrajové části města. Dům zateplen, nová plastová
okna, stoupačky, výtah. Možný převod do OV.
Č.968. SLEVA! 950 000,- Kč
Opatov u Svitav – prodej RD s dispozicí 3+1 a 2+1, s krytým
bazénem, prostornou půdou, 3 garážemi a zahradou. Nová
kuch.linka, topení kotlem na dřevoplyn, dům má novou
omítku. Č.1053. Cena: 2 190 000,- Kč
Svitavy - prodej zděného bytu 2+1 (60 m2) po kompletní
rekonstrukci. Nová plast. okna, elektro, kuch.linka se spo-
třebiči. Klidná lokalita, hezký, slunný byt.
Č.1026. Výrazná sleva! Cena: 1 375 000,- Kč

Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou spolupráci a pře-
jeme hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a pracov-
ních úspěchů v novém roce.

Hotel Zlatá Hvězda pořádá
tradiční setkání

v pátek 23. ledna 2015
od 16 hodin

STARÁ GARDA
ANEB

HOSTINŠTÍ SOBĚ
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Atletické okénko
Prosinec je období, kdy většina atletů nabírá síly
na halovou nebo až letní sezónu, ti movitější re-
prezentanti třeba v teple Jižní Afriky. Atleti TJ Jiskra
Litomyšl zhodnotili uplynulý rok na výroční schůzi
a vyhodnotili nejlepší atlety oddílu. V kategorii do-
spělých to je opět Pavel Baar, všestrannost pro-
kázal nejen jako reprezentant v desetiboji, ale
i jako nejvíce bodující v prvoligovém družstvu.
Družstvo udrželo prvoligovou příslušnost, ale
soutěž je stále vyrovnanější a náročnější. Soupe-
řům se daří s vyššími finančními prostředky získá-
vat stále kvalitnější závodníky včetně cizinců.
Čekají nás letos čtyři kola (Jablonec, Liberec, Hra-
dec Králové a Nové Město nad Metují). Doprava je
jednodušší, protože Děčín sestoupil a do Ústí nad
Labem nepojedeme.
V mládežnické kategorii byl vyhodnocen běžec Já-
chym Kovář, reprezentant ČR v běhu na dráze
i v krosu, rovněž v běhu do vrchu. Jediný Jáchym
v tomto podivném zimním období ještě závodí,
protože v terénu se běhá celoročně. Prosincovým
vrcholem bylo Mistrovství Evropy v krosu (14. 12.
Samokov v Bulharsku). Běželo se 6,2 km v lyžař-
ském středisku Borovec asi 50 km od Sofie v nad-
mořské výšce 1 300 metrů ve sněhu a blátě.
Juniorská kategorie byla nejpočetnější a českým
běžcům se nedařilo, i zde v barvách evropských
týmů (jak je dnes zvykem) startují rodilí Afričané.
Nejlepší z ČR byl litomyšlský odchovanec J. Friš
(35.). J. Kovář skončil 90. V přípravě na toto
mistrovství byl Jáchym 15. v nizozemském Til-
burgu a vyhrál kratší běhy v Chocni a Damníkově.      

Petr Jonáš

Pedagogická škola opět zabodovala!
K Vánocům nesporně hudba patří, a proto se vždy
v adventním čase koná řada hudebních slavností.
Také já jsem jich několik absolvovala, a myslím si,
že návštěva koncertu mladého pěveckého sboru
KOS v příjemném prostředí Smetanova domu 15.
12. 2014 patřila k nejhezčím.
Koncert měl zajímavou upoutávku Možná přijde
i sněhulák a od počátku až do konce byl plný pře-
kvapení. Začal neobvyklým nástupem mladých
zpěváků a pokračoval vysokou úrovní hudebního
provedení (čistá intonace, citlivá dynamika, sro-
zumitelná výslovnost), za čímž bylo vidět práci
profesionálního sbormistra i doprovázející klaví-

ristky. Zpěváci strhli publikum svou přirozenou ra-
dostí a kultivovaností, všichni museli cítit, s jakou
chutí zpívají. Koncert měl vtipnou režii, v závěru
nenechal nikoho v publiku bez úsměvu a spon-
tánní radost účinkujících se přenesla i do jinak
soustředěného vnímání posluchačů, kteří potle-
skem ve stoji vyjádřili své poděkování. Souznění
s publikem se zdařilo v plné míře. A to je vždy nej-
větší odměna za náročný nácvik a čas.
A pak že je naše mládež taková a onaká! Celý
večer jsme byli okouzleni tím, co dokáže při dob-
rém vedení. Odcházeli jsme domů plni rado-
stných dojmů a znovu si připomínali milé

zážitky, které nám studenti a jejich pedagogové
tak skvěle připravili a realizovali. Dobře působilo
i oblečení účinkujících ve stylizovaných lidových
krojích. 
Kdo si nechal ujít příležitost zúčastnit se tako-
vého hudebního zážitku, může se těšit na příští
koncert. Jen aby stačil Smetanův dům.

Alena Martinková

SECOND
HAND

Tyršova 243, Litomyšl
vedle restaurace U Párů

Ceny 10,- Kč – 160,- Kč

Pobočka: Aleto-Second hand, 
Č.S.A. 8, Moravská Třebová

Přijďte se podívat, rádi vás obsloužíme.

Nově
otevřená
prodejna

Soutěžte s Lilií
strana 1 >
Své tipy označte slovy: „25 let Lilie”. Tím to však
nekončí. Od června do konce července budete
moci na webu města www.litomysl.cz hlasovat,
a zvolit tak nejoblíbenější místo v Litomyšli.
I v tomto druhém kole budou z hlasujících vylo-
sováni výherci. 
Od zářijového do prosincového čísla Lilie pak po-
stupně zveřejníme žebříček 25 oblíbených míst
společně s popisy míst i některými zdůvodně-
ními, která navrhovatelé uvedli při jejich nomi-
naci. Abychom ale neprozradili vše hned v září,
na 1. místo si budete muset počkat do prosinco-
vého vydání. 
Věříme, že se vám tato soutěž – anketa bude
líbit a rádi se do ní zapojíte jak svými návrhy, tak
hlasováním. Nechme se tedy překvapit, kteréže
místo je to TOP a NEJ v Litomyšli. 
Za přízeň, kterou nám zachováváte už 25 let,
vám děkujeme a přejeme příjemné chvíle s Lilií. 

vaše redakce Lilie

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106 • 570 21 Litomyšl • Česká republika

www.sg-adfors.com • www.vertex.cz • www.saint-gobain.cz
Společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ (původní název VERTEX) se zabývá se výrobou
a zpracováním skleněných vláken. Firma je předním světovým výrobcem mřížkových
tkanin/perlinky.
ADFORS se neustále rozvíjí. Nové technologie, noví klienti a nové trendy vytvářejí
jedinečné příležitosti v oblasti financí, lidských zdrojů, prodeje a marketingu a technologie.
Jsme stabilním zaměstnavatelem v regionu. Nabízíme dlouhodobé zaměstnání
s možností profesního rozvoje, práce s novými technologiemi.
Pokud sdílíte náš zápal pro řešení problémů, se kterými se potkáte pouze v organizacích
na světové úrovni, kontaktujte nás. Vždy se zajímáme o to, zda právě vy můžete být
vhodným členem do našeho týmu.

POZOR SOUTĚŽ O TABLET!!!
Otázka: CO JE TO PERLINKA A K ČEMU SLOUŽÍ?
Zašlete správnou odpověď na anna.metelkova@saint-gobain.com do 28.02.2015; značka
SOUTĚŽ. Správnou odpověď a jméno výherce najdete v březnu 2015 na www.saint-gobain.cz

Aktuálně hledáme nové zaměstnance na technické pozice:

Chemik
Technik
Technolog
Konstruktér
Plánovač výroby

Požadujeme:
• SŠ/VŠ odpovídajícího směru
• AJ – komunikativní úroveň
• Vztah k regionu

V případě zájmu kontaktujte personální oddělení:
e-mail: anna.metelkova@saint-gobain.com
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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
• Rozpis kurzů v Městském bazénu Litomyšl:
Po 8.15–10.45 – Plavání batolat PŠ Ráček (D. Stránská)
Po 17.00–18.00 – Plavání pro těhotné (S. Neugebaue-
rová)
Út 16.00-17.00 – Plavání „Rodiče s dětmi”
Út 16.00–17.00 – „Plavání hrou” 
Út 17.15–18.15 – „Zdokonalovací kurz plavání pro děti a
mládež” 
Út 17.15-18.15 – „Zdokonalovací kurz plavání pro do-
spělé” 
Út 18.45-19.45 – Aqua Fitness (D. Marková)
Čt 12.00–13.00 – „Cvičení a plavání pro seniory” (D. Mar-
ková)
• Kajmánek – plavání nejen pro nejmenší
Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo tel. čísle 737
389 797.
• Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl 
Po a St 15.00-16.00 – plavecká přípravka
Po a St 16.00-17.00 – zdokonalovací plavání
Po a St 17.00-18.00 – sportovní plavání
Info na www.sportsteam.cz nebo info@sportsteam.cz
a na tel. 731 434 758.

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení: So, Ne 13.30-15.30Detailní rozpis ledu
na www.hclitomysl.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
- Možnost změření fyziologické hodnoty v těle, např.
poměr tuku, vody a svaloviny, index BMI apod. a ná-
sledné poradenství. Lze využít na každé spinning lekci. 
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

 Gymnázium
St 18.00-19.00 – AE-ZU (taneční hodina s posilováním),
60 Kč, Kontakt: adrianavit@seznam.cz. 

 ZUŠ – Tunel
Čt 19.30-21.00 – Orientální (břišní) tanec,  info na tel.
728 684 634
St 18.00 – Pilates – cvičení, info na tel. 777 118 220

 III. ZŠ T. G. Masaryka – aula
Cvičení pilátes pod vedení certifikované cvičitelky
Po-St 19.30-20.30
Kontakt: 724 731 366

 Sokolovna
Cvičení 
Po 16.00 Rodiče a děti / 17.00 Mladší žactvo
St 17.00 Předškoláci / 18.00 Gymnastika
Čt 18.00 Zdravotní cvičení pro ženy

 Sauna za sokolovnou, tel. 777 947 718
Po zavřeno

Út 17.30-21.30 (bez omezení)
St 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
Čt 16.00-19.00 (ženy), 19.00-22.00 (bez omezení)
Pá 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
So zavřeno
Ne 16.00-21.00 (bez omezení)
www.areal-sokolovna.cz

 Cvičební sál Veselka
Po 15.00 – Vasrmánek (tanečky od 3 let)
16.30 – Karate / 17.30 – Taneční škola Scarlette / 19.00
– Zumba
Út 9.00 – Vasrmánek (koumáci + hernička 1-2 roky) /
15.30 – Taneční škola Scarlett / 18.00 – Jóga / 19.00 Fit-
box
St 9.30 – Vasrmánek (likvidátoři + hernička 
2-3 roky) / 17.00 – Karate / 18.30 – Tanec / 19.30 – Tanec
balanc
Čt 13.00 – Vasrmánek (družinové děti) / 15.00 – Vasr-
mánek (puberťáci 3-5 let)
Pá 12.45 – Taneční škola Scarlett / 17.00 – Karate 

 Dům dětí a mládeže
Stiga hokej – Út 17.30 – Stiga-liga 
www.shcbenatky.estranky.cz

 Sport centrum, tel. 732 908 499 
Po 8.30, Čt 18.00 – Jóga s P. Bálskou,  tel. 608 834 129
Ne 7. 12., 14. 12., 21. 12. 17.00-18.30 – Meditace, relaxační
a dechová cvičení s Petrou Bálskou, tel. 608 834 129
Tenis, squash, bowling:
Po-Ne: 10.00-22.00
více na www.sportcentrum-lit.cz

SPORT, CVIČENÍ

Úspěšný rok LMK Litomyšl
Sportovní sezóna roku 2014 byla
snad nejúspěšnější v celé historii
Letecko-modelářského klubu Li-
tomyšl. Proto si vás dovolím

v krátkém přehledu seznámit s výsledky našich
modelářů. Začnu těmi nejmladšími. 
Žáci létají s volnými modely, asi nejméně fi-
nančně náročné kategorie. Kluci objížděli veřejné
soutěže, kde dosahovali velice slušných vý-
sledků. Výborný byl i postup z krajského kola
(Ústí nad Orlicí) na MR žáků v Táboře. Tam už se
tolik nedařilo, ale každý den přece není posví-
cení. Důležité je, že se mladí zapojí do nějaké čin-
nosti, která je jistě přínosem pro budoucí život.
Radiem řízené modely kategorie F3F mají
v našem klubu dlouhou tradici. A že chlapi umí
tyto rychlé modely velice dobře řídit, dokazuje
7. místo Radka Plcha na MS. I další Plch Jan, Voj-
tíšek Václav, Tmej Zdeněk jsou vždy v popředí
celostátního žebříčku. Ozdobou svahových
soutěží je naše členka slečna Vojtíšková, kte-
rážto se na svahu mezi chlapy svým uměním
řídit svůj model určitě neztratí. 
I v kategorii F3J (radiem řízené termické vět-
roně) máme zástupce, který je při závodech
středem pozornosti. Je jím teprve devítiletý
Jarda Vostřel. Řídí své téměř čtyřmetrové mo-

dely tak dobře, že se nominoval jako reprezen-
tant na MS v Martině. V souboji s mnohdy osm-
náctiletými soupeři je 19. místo nesporným
úspěchem, a pokud vydrží, i příslibem do bu-
doucna. Jeho otec a trenér v jedné osobě také
reprezentoval ČR na MS v Martině. Družstvo ve
složení Jiří Duchaň, Jan Vácha, Jar. Vostřel se
stalo mistry světa. Jar. Vostřel obsadil 4. místo
na světě mezi jednotlivci. 
Také v nové a velmi dynamicky se rozvíjející ka-
tegorii F5J (termické větroně s el. pohonem) je
znám vítěz Evropského poháru. Stal se jím člen

našeho klubu Vlastimil Vostřel. A že o tuto mo-
derní kategorii je zájem dokazuje účast 303
soutěžících v celém seriálu EP. Úspěšnou akcí
bylo i MR kat. F3J s mezinárodní účastí, kterou
náš klub uspořádal. Mistrovství se zúčastnilo
37 pilotů a zvítězil ten nejlepší, mistr světa Jano
Littva ze Slovenska. Náš zástupce Jar. Vostřel
skončil na 4. místě a malý Jar. Vostřel 11. mezi
dospěláky. 
Ani ostatní členové klubu nezahálí. Každý si
postaví nějaký svůj stroj a poletuje pro radost
sobě i svému okolí. Let modelu je přece krásný
a při el. pohonu ani neruší okolí.
Touto cestou děkuji Městskému úřadu Lito-
myšl, Obecnímu úřadu Sebranice, Ag. družstvu
Sebranice i Aeroklubu Polička za pomoc a spo-
lupráci v roce 2014. Děkuji i všem členům klubu
za dobrou spolupráci a vzornou reprezentaci
klubu, města Litomyšle i České republiky.
Oběma Vostřelům přeji hodně úspěchů na ME
v Bulharsku – ať se daří!  

Jar. Vostřel, předseda klubu, 
foto Eva Vostřelová

Mladá rodina koupí byt 2+1 / 3+1,
nejlépe v osobním vlastnictví.

Tel: 734 313 232
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So 10. 1. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže – pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá – jezdecká hala
Ne 11. 1. 17.00 HC Litomyšl vs. HC Chrudim – utkání krajské ligy mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
So 17. 1. 14.00 Litomyšlský pohár ve stiga hokeji – 1. kolo • dům dětí a mládeže
Ne 18. 1. 17.00 HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička – utkání krajské ligy mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
Ne 31. 1. 15.00 Stolní fotbálek – turnaj losovaných dvojic • Cafebar Underground

KAM ZA SPORTEM

Seriál MČR 2015 v motoskijöringu začal
Mistrovství České republiky v motoskijőringu
2015 se opět pojede jako Mistrovství ČR „ORION
– SHIVA KTM CUP 2015”. V plánu je 6
mistrovských závodů, a pokud to sněhové pod-
mínky dovolily, první závod se odjel už 4. ledna,
tedy v době tisku Lilie. Následovat budou: 
10. 1. 2015 – Želeč (u Tábora)
31. 1. 2015 – Letohrad
1. 2. 2015 – Martinice v Krkonoších
7. 2. 2015 – Horní Město (u Rýmařova)
14. 2. 2015 – Dobřany v Orlických horách
Jedničkou Orionu Litomyšl Racing Týmu je zku-
šený motokrosař Pavel Kunc se svým lyžařem
Romanem Prossem. Tato dvojce v předchozím
ročníku motoskijöringového seriálu obsadila
osmé místo. Pavel ovšem již delší dobu prohla-
šuje, že sezóna 2015 bude stoprocentně po-
slední a uzavře jeho dlouhou, úspěšnou
motocyklovou kariéru. Další dvojící je Roušavý –
Pácha a možná, že se na startu objeví ještě další

dva zástupci hájící barvy Orionu Litomyšl Racing
Týmu.  
Pojede se podle stejného systému, který se
osvědčil v poslední sezóně, tzn. s kvalifikačními
jízdami, které vyvrcholí hlavní finálovou jízdou,
ve které pojede 10 nejlepších dvojic. I nadále
budou jezdci získávat mistrovské body za první
3 místa v kvalifikaci. Po dobrých zkušenostech
z minulých 2 sezón pořadatelé vypisují i závody
„O pohár Orlických hor”. Jsou určeny pro neli-
cenční jezdce, kteří tak budou moci závodit na
tratích MČR. Kromě závodů v jihočeské Želči se
Pohár pojede na všech ostatních tratích. Jezdci
pojedou o zajímavé ceny i finanční odměny,
uvidí je i televizní diváci. Seriál bude vyhlášen
společně s MČR po závěrečném závodu v Dob-
řanech v Orlických horách. V jihočeské Želči po-
řadatelé také počítají s vypsáním podobného
závodu pro začínající hobby jezdce. Diváci se tak
mohou opět těšit na zajímavé závody.       -red-

Anna Kašparová úspěšná na MČR mládeže
Jako každý rok patřil první prosincový víkend
Mistrovství ČR v karate žáků a dorostu. Letos se
MČR konalo v Českých Budějovicích. Za oddíl
Karate-do při TJ Jiskra se nominovali dva závod-
níci, Anna Kašparová v kategorii dorostenek
a Tomáš Dostál v kategorii starších žáků. Při-
znám se, že letos jsem nečekal žádné velké vý-
sledky. Pro Tomáše to byla vůbec první
nominace a Anička se zúčastnila teprve po-
druhé, proto jsme jeli s tím, že se spokojíme
s umístěním v první desítce. Moje očekávání se
splnila jen napůl. 
Po delším čekaní jako první nastupoval Tomáš.
Opravdu na něm bylo znát málo zkušeností
a velká nervozita z takové velké soutěže. Ne-
stačil na svého soupeře a vypadl hned v prvním
kole. Nevadí, přijeli jsme hlavně sbírat zkuše-
nosti.
Jako druhá v pořadí nastupovala Anička Kašpa-
rová. Ani u ní jsem nečekal vysoké umístění,

i když její výsledky v průběhu sezony ledacos
naznačovaly.  Přeci jen je ale MČR trochu jiná
soutěž. Připravujete se na ni celý rok a každá
chybička v koncentraci se může vymstít.

Anička první zápasy zvládla, ačkoli ne s tako-
vou lehkostí, na jakou jsem byl u ní zvyklý.
V dalších zápase se už naplno projevila nervo-
zita. Jen technika však nebyla dotažená až do
konce. Přestože Anička byla celý zápas aktiv-
nější, nepodařilo se jí na soupeřku zabodovat
a zápas museli rozhodnout rozhodčí. Díky
Aniččině aktivitě a skutečnosti, že se soupeřka
jen bránila, sudí rozhodli v její prospěch. Tímto
rozhodnutím ji posunuli do večerního finálo-
vého bloku.
Ve finále se Anička utkala se zkušenou závod-
nicí, členkou reprezentace ČR Bárou Bukáčko-
vou, z profesionálního klubu Spartak Hradec
Králové. Obě soupeřky se v průběhu sezony ně-
kolikrát potkaly nejen jako protivnice, ale i jako
členky jednoho týmu v 1. lize družstev (finále
bude v lednu 2015). 
V zápase o zlato a stříbro bylo zpočátku znát,
že obě děvčata ze sebe mají respekt, ale na
Aniččině straně se začalo projevovat méně zku-
šeností. Bářina technika byla přeci jen o něco
přesnější a díky výškové převaze vždy zasáhla
o setinku vteřiny dříve nežli Anička. Odjíždíme
tudíž domů se stříbrem. I tak to byl velmi vyrov-
naný a pohledný zápas. 
Anna Kašparová navázala touto účastí na naše
velmi úspěšné závodníky, jakými se stali Václav
Andrle, Julie Nováková a Veronika Jandová, kteří
vozili medaile z MČR nepřetržitě od roku 1999.
Jsem rád, že ani letos tomu není jinak. S radostí
bych všem členům oddílu poděkoval za jejich
práci a podporu závodníkům. V karate trvá vy-
chovat takového závodníka 5-6 let a bez pod-
pory a obětavosti ostatních členů by to nebylo
možné. Na závěr bych rád dodal, že sportovní
utkání je jen malou součástí Karate-do. Jedná
se jen o výkladní skříň. Karate-do je především
cvičení, které napomáhá sebepoznání, vůli, tr-
pělivosti a odolnosti.
Důležitější nežli vyšší technický stupeň nebo
medaile je to, co podnikneme pro to, abychom
tu medaili nebo vyšší stupeň získali.

Text a foto Jiří Smékal

Anna Kašparová na snímku vlevo

Čtvrté kolo Českého poháru ve stiga hokeji odehráno
Po šestitýdenní pauze, ve které mj. Václav Pikl
(THC Stiga Elites) potřetí vyhrál turnaj Slovenia
Open v Kranji a Jan Dryák (Stiga Big Band Praha)
obsadil 4. místo na turnaji Riga Cup v Rize, po-
kračoval Český pohár 2014/2015 ve stolním tá-
hlovém hokeji 4. kolem ve středočeských
Teplýšovicích. Na turnaji, kterého se v prochladlé
tělocvičně zúčastnilo 61 hráčů z 11 tuzemských
klubů, se představilo 7 hráčů klubu Stiga HC Be-
nátky, kteří měli zastoupení nejen ve všech 4 zá-
kladních skupinách, ale hlavně ve všech 3
odpoledních skupinách výkonnostních. 
V Áčku se 19. Michal Boštík jen o 4 body nedostal
do play-off a 24. Robert Jež opět uzavřel pořadí
skupiny. V Béčku Zdeněk Lopaur ze 3. příčky na-
stoupil ve čtvrtfinále proti Michalu Kobrlemu
(THC Stiga Elites), podlehl mu 2:3 na zápasy

a celkově skončil 29., čímž potvrdil i 6. příčku
klubu. Zbylá čtveřice benátských hrála Céčko,
tentokrát však bez ambicí na vítězství: 50. skon-

čil Jiří Junek, 53. Jindřich Petr, 55. Barbora Pe-
trová a 57. Milan Zeman. Litomyšlský Patrik Petr
(THC Stiga Elites) po vítězství v základní skupině
a 4. příčce v Áčku v osmifinále vyřadil Miroslava
Černocha (HCS Žabka Praha), ve čtvrtfinále pro-
hrál s Janem Dryákem a skončil 6. Ve finále pev-
ných obran zvítězil Zdeněk Matoušek ml. (HCS
Žabka Praha) nad Leošem Hvižděm ml. (THC
Stiga-Game Příbram) 3 : 1, 3. místo vybojoval
Lukáš Turoň (THC Třinec). 
Průběžné pořadí soutěže: 1. L. Turoň, 2. P. Petr,
3. Z. Matoušek ml., 12. M. Boštík, 19. R. Jež, 22.
Z. Lopaur, 35. J. Junek, 36. J. Petr, 37. B. Petrová
(1. žena a 5. juniorka), R. Jež je 8. veterán, L. Ca-
fourek 4. nováček, klub drží 6. příčku. Další turnaj
se uskuteční 24. ledna v Brně.

Text a foto Jindřich Petr


