
Beseda přinesla zhodnocení 
i pohled do budoucnosti

Nová obřadní síň se snoubencům
otevře v lednu
Říci si své životní „ano” v Litomyšli chtějí každý
rok desítky snoubenců. Doposud byl oficiálním
obřadním místem malý sál Smetanova domu.
Od ledna ale bude svatebčanům k dispozici
Nová městská obřadní síň v přístavbě piaristické
koleje na zámeckém návrší. Výhody budeme mít
pro páry a jejich hosty, matriku i oddávající. 
Svatební obřady v Litomyšli jsou pro snoubence
atraktivní především proto, že město nabízí
nespočet krásných míst pro fotografování. Na-
příklad propojení historické a současné architek-
tury vytváří zajímavé kulisy pro zachycení této
významné životní události. A právě to nabídne
i nová obřadní síň v přístavbě piaristické koleje.

Vybavena bude novým nábytkem, který je navr-
žený přímo do těchto prostor. „Umístíme tam var-
hany a mělo by tam být rovněž zařízení na
reprodukovanou hudbu s dvojím ovládáním, a to
jak od stolu, tak i zezadu. Preferujeme ovšem vždy
hudbu živou, reprodukovaná totiž velmi snižuje
úroveň obřadu,” sdělila Irena Štochlová, matri-
kářka Městského úřadu Litomyšl. Výzdoba nové
obřadní síně bude spíše minimalistická v souladu
s interiérem, který je ovšem zajímavý sám o sobě.
„V současné době se v síni nacházejí židle a zbý-
vající nábytek se teprve vyrábí. Počítáme, že vše
bude hotové do konce roku,” dodal litomyšlský
místostarosta Michal Kortyš.              > strana 3

Dotační tituly
na rok 2016

Kompostárna také
pro mikroregion

Pozvánka na adventní
akce 

Starosta města hned na úvod slíbil občanům, že
na začátku příštího roku budou mít možnost na-
hlédnout podrobně do rozpočtu města. Dobrou
zprávou je i plánovaná proměna nábřeží řeky
Loučné za více než dvacet milionů korun. Další
projekty, jako opravy silnic, stěhování domova
dětí a mládeže do nových prostor nebo výstavba
domova pro seniory za více než sto milionů
korun, jsou v plánu, ale vše bude záviset na vy-
psaných dotačních titulech a také na stavebních
kapacitách, kterých se nedostává. Rok 2015 na-
zval starosta Litomyšle jako rokem údržby. To se
projevilo i v rozpočtu. V tomto trendu by vedení

radnice rádo pokračovalo i v následujícím roce. 
Při úvodní prezentaci se starosta Radomil Ka-
špar střídal za mikrofonem s místostarostou Mi-
chalem Kortyšem. Ten informoval o úspěšném
dokončení největšího projektu v Litomyšli – re-
vitalizaci zámeckého návrší. I přes problémy
v závěru projektu konstatoval Michal Kortyš
spokojenost s výsledkem. Drobné nedostatky by
měly být odstraněny v nejbližších týdnech. Zmí-
nil se také o dětském programu, který už od léta
funguje. „Pokud bude živý a hojně využívaný,
tak je vize do budoucna, že by se program mohl
rozšířit i do města,” poznamenal Michal Kortyš. 

Zpravodaj města Litomyšle
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Vedení radnice slíbilo na začátku volebního období zlepšení komunikace s občany. Ve středu
18. listopadu se tak konala beseda v zámecké jízdárně, která měla tento slib stvrdit. „Tuto
akci jsme pořádali ne proto, abychom se chlubili, ale abychom Litomyšlany informovali o tom,
jak se nám daří či nedaří pečovat o město a městský majetek,” uvedl starosta Litomyšle
Radomil Kašpar.

Vážení a věrní čtenáři
a dopisovatelé, čtete po-
slední letošní vydání Lilie.
Jsme rádi, že nám stále
projevujete svoji přízeň. 
Zpravodaj za poslední rok doznal několika
změn. Za zmínku určitě stojí nové složení
tvůrčího týmu, ale i další drobnosti, kte-
rými jsme vám chtěli čtení zpravodaje
zpříjemnit. Můžeme vám slíbit, že i v příš-
tím roce se budeme snažit vyladit Lilii
k vaší spokojenosti.  
Na adventním věnci svítí první svíčka.
Přejeme vám, abyste do doby, než se roz-
svítí vánoční stromečky, načerpali svá-
teční náladu. Období adventu je časem
pro zklidnění, pro setkání s vašimi blíz-
kými či přáteli. Najděte společnou řeč
a porozumění, sdílejte s nimi radost, pro-
žijte vánoční svátky v klidu v kruhu svých
rodin. Zahodit stres a starosti alespoň
na pár dní stojí určitě za to. Do nového
roku vám přejeme hodně úspěchů jak
v osobním, tak i v pracovním životě,
pevné zdraví, spokojenost a pohodu.
V nadcházejícím roce nám zachovejte pří-
zeň jako doposud. Těšíme se na další spo-
lupráci a vaše podněty k naší práci. 

Jana Bisová, Petr Šilar, 
Ivana Pulgretová a Jiří Mělnický

Na údržbu a výstavbu však rozpočet na jeden
kalendářní rok prostě nestačí. To se například
týká i oprav chodníků. „Nezlobte se, když na
opravu chodníku před vaším domem nedojde
hned. Jsou prostě místa, která jsou v horším
stavu a mají přednost,” poznamenal k opravám
Michal Kortyš. Celkově bylo investováno v této
oblasti více než dva miliony korun. Místostarosta
také připomenul další místa, která doznala změn
a lidé si je chválí. K úspěchům lze jistě zařadit
projekt na úsporu energií, kdy došlo k výměně
kotlů ve školských zařízeních a veřejného osvět-
lení. V rámci této změny bylo vyměněno 1224
pouličních lamp.  
Podporu má i sport, kulturní a další akce. Fi-
nanční prostředky mohou získat nejen orga-
nizátoři akcí, na které dorazí desetitisíce
návštěvníků, ale například i instituce, které slaví
významná výročí. 

Dotazy občanů 
Na závěr první části debaty byl dán prostor k do-
tazům. Občané je měli možnost zaslat předem
nebo se zeptat přímo v sále. 
První směřoval do oblasti zdravotnictví. Starosta
Radomil Kašpar připomněl, že i když je nemoc-
nice v majetku Pardubického kraje, tak ji město
podporuje.                                            > strana 3

Pohodové a klidné
prožití svátků
přeje Lilie
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o pod-

mínkách provedení stavby na stavbu „Prodlou-
žení chodníku v Zahájské ulici v Litomyšli”.
Smlouvou bude dán městu souhlas s vydáním
stavebního povolení a s provedením stavby na
části pozemků v katastrálním území Litomyšl
s tím, že dotčená část pozemků bude městem
po zaměření odkoupena. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku na stavbu „Oprava
hydroizolace domu s pečovatelskou službou Li-
tomyšl”. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy Mondi s.r.o., Litomyšl. 

 RaM souhlasí s podáním žádosti o finanční
podporu pojištění lesních porostů Podpůrným
a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
a. s. Požadovaná podpora se týká pojistného
lesních porostů zaplaceného v roce 2015. Pod-

pora může dosáhnout až 30 % z uhrazeného
pojistného. 

 RaM vzala na vědomí písemnost nazvanou
„Petice – Obnovení pevného povrchu na ulici
Lánská”.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Smetanova
nám. před čp. 118 o velikosti 25 m2 v období dne
20. 12. 2015 od 15.00 do 19.00 h za účelem usku-
tečnění vánoční akce – zpívání koled. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku na stavbu „Parkovací
dům u bytových domů u nemocnice”. Jako nej-
výhodnější vyhodnotila nabídku firmy Profistav
a.s. Litomyšl. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku na stavbu „Dokon-
čení úprav areálu respitní péče Jindra”. Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy Sta-
vební družení Boštík, s.r.o., Poříčí u Litomyšle. 

 RaM souhlasí s tím, aby Městská galerie Lito-
myšl pořádala v prostorách galerie speciální
programy. RaM souhlasí s vypsáním sbírky dle
zákona o veřejných sbírkách na dobrovolnou
podporu návštěvníků galerie.

 RaM souhlasí se záborem veřejného pro-
stranství zdarma na akci „Vánoční kamion Coca-
cola” dne 16. 12. 2015 v prostoru Smetanova
náměstí a se součinností města Litomyšle a jimi
zřízených organizací. 

 RaM jmenuje na základě žádosti a v souladu
s článkem 4 Statutu kuratoria tyto členy porad-
ního sboru Městské galerie Litomyšl: PhDr. Mi-
chal Šimek (předseda kuratoria), Petr Vaňous,
Ph.D., Mgr. Jan Kapusta, PhDr. Pavel Chalupa,
Ing. Miroslav Brýdl, Radomil Kašpar a Ing. Micha-
ela Severová.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o konzul-
tační a poradenské činnosti na rok 2016
s Ing. arch. Zdeňkem Sendlerem. 

Více na www.litomysl.cz

Podrobnosti k poskytování dotací na rok 2016
O změnách pravidel pro poskytování dotací na
rok 2016 jsme vás informovali již v listopadovém
čísle. O jaké úpravy se jedná, co pro žadatele
znamenají nebo s čím by měli počítat? O tom již
podrobněji v následujícím textu.
Město Litomyšl v minulosti poskytovalo dotace
na podporu spolků nebo na konání jednorázo-
vých akcí. Pravidla byla poměrně jednoduchá. Se
zákonnými změnami ovšem přichází pro rok
2016 jejich úprava. „Zásadní změnou je hodno-
cení žádostí o dotace. S tím souvisí i nový for-
mulář a požadované dokumenty, které musí
žadatel doložit,” vysvětluje místostarosta Lito-
myšle Michal Kortyš. „Předmětem hodnocení
není jen formální a věcné posouzení, ale také
obsahová a ekonomická kvalita projektu,” do-
dává místostarosta. Přihlíženo tedy bude k reál-
nému a průhlednému rozpočtu, zajištění
vícezdrojového financování, přiměřenosti poža-
dované výše grantu, účelnosti využití či dosa-
vadní činnosti žadatele. „Důvody k vyřazení či
neschválení žádosti může být její podání po datu
uzávěrky, její neúplnost, absence požadovaných
příloh, nedostatečná připravenost projektu k re-

alizaci a řada další věcí,” upřesňuje vedoucí Od-
boru kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Litomyšl Michaela Severová.
Dotační programy pro rok 2016 jsou vyhlášeny
od začátku listopadu a podpoří pravidelnou
sportovní činnost, provozní výdaje sportovních
organizací, sociální oblast, výchovu a vzdělávání
a ostatní kulturní činnost v Litomyšli. Na každou
z těchto oblastí je „blokován” určitý balík peněz.
„V dotačním programu na podporu sociální ob-
lasti je předpokládaný objem peněžních pro-
středků ve výši 300 tisíc korun. Na provozní
výdaje sportovních organizací 1 milion 100 tisíc
korun. Na výchovu a vzdělávání je 100 tisíc
korun a na pravidelnou sportovní činnost mů-
žeme přispět 1 milionem 400 tisíci korunami,”
sděluje Milada Nádvorníková, vedoucí Odboru
školství a sociální péče Městského úřadu Lito-
myšl. Na kulturní činnost je vyčleněno 650 tisíc
korun. Je nutné ale dodat, že finanční příspěvek
města nekryje celkové náklady projektu, ale
může být pouze jedním z možných zdrojů peněz.
„V případě kulturní činnosti pravidla stanovují
maximální výši dotace na 50 tisíc korun s mini-

mální spoluúčastí žadatele 40 %,” uvádí Micha-
ela Severová.
Každý z dotačních programů na rok 2016 se
může v určitých částech pravidel lišit. Například
kulturní činnost má dvě vyhlášená kola s pří-
jmem žádostí do konce ledna a května. Pro zbylé
oblasti je konečným termínem příjmu žádostí
pouze poslední leden 2016. Žádat je ale možné
shodně od 1. prosince 2015. Jednotlivé programy
naleznete na www.litomysl.cz v sekci Občan /
Město Litomyšl / Dotace z rozpočtu města, na
úřední desce či na příslušných odborech měst-
ského úřadu. Každý dotační program má své
formuláře žádosti o poskytnutí dotace – rozlišo-
vat se musí i to, zda je žadatel právnická osoba,
fyzická podnikající osoba či fyzická osoba ne-
podnikající. „Ten, jehož žádost nespadá do vy-
hlášených dotačních programů, může požádat
o individuální dotaci,” dodává na závěr Michaela
Severová. Formuláře k individuální dotaci jsou
opět na webu města Občan / Město Litomyšl /
Dotace z rozpočtu města / Žádosti o individuální
dotace. 

-bj-

Dotační titul na obnovu podloubí
vyhlásí město i v roce 2016
V roce 2015 vyhlásilo město Litomyšl nový do-
tační program na obnovu podloubí na Smeta-
nově náměstí. V rozpočtu města bylo pro
žadatele vyčleněno půl milionu korun. Stejnou
částku hodlá radnice poskytnout i v roce 2016.
Podmínky pro žadatele by měly být téměř
stejné, navíc město hodlá reagovat i na indivi-
duální žádosti na opravu dlažby v podsíních. 
Dotační program na obnovu podloubí včetně pi-
lířů na Smetanově náměstí v Litomyšli má
i v roce 2016 pomoci vlastníkům nemovitostí

(nepodnikatelským i podnikatelským subjektům)
s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na
to, zda je či není stavba kulturní památkou. Do-
posud tuto možnost využilo pět žadatelů, kte-
rým město poskytlo zhruba 150 tisíc korun. „I
v roce následujícím mohou být financovány ak-
tivity zaměřené na dodavatelsky provedené re-
staurátorské práce na kamenných a dřevěných
prvcích, případná náhrada nevyhovujících prvků
za nové s přihlédnutím k tradičním materiálům
a výrazovým prostředkům a dodavatelsky pro-
vedené ostatní práce jako nátěry, malby, ob-
klady, omítky, truhlářské práce a další,” uvedl
místostarosta města Michal Kortyš. Již v lednu
by se případní žadatelé mohli z webu města
(modul Občan / Město Litomyšl / Dotace z roz-
počtu města) dozvědět konkrétní podmínky pro-
gramu a termíny. „Předpokládáme, že výše
dotace a spoluúčast žadatele zůstanou beze
změn. Mezi hodnotícími kritérii by ale nově mělo
být uvedeno, že bude přihlíženo ke vstřícnosti
žadatele vyhovět městu s řešením problémo-
vých míst na jeho objektu. Ta budou zpracována
v manuálech každého z domů na náměstí (více

o manuálech v samostatném článku v tomto vy-
dání Lilie, pozn. red.),” prohlásil Antonín Dokou-
pil, vedoucí Oddělení rozvoje Městského úřadu
Litomyšl. Radnice by navíc ráda finančně pod-
pořila i výměnu dlažby na podloubích. „Zvažu-
jeme, že na základě individuální žádosti, jejíž
formuláře najdou žadatelé již nyní na webu
města, poskytneme peníze i na tyto opravy,”
uvedl tajemník městského úřadu Bohuslav Pul-
gret. V tomto případě ale bude i město samo
oslovovat vlastníky objektů, u kterých je dlažba
již ve velmi špatném stavu. 
V roce 2015 poskytovala radnice na restaurátor-
ské práce dotaci v maximální výši 70 000 Kč, mi-
nimální spoluúčast žadatele musela být 50 %.
Ostatní práce byly finančně podpořeny maxi-
málně 50 000 Kč, minimální spoluúčast žada-
tele byla 70 %. V rámci jedné žádosti se mohl
vlastník objektu ucházet o dotaci na obě výše
popsané aktivity současně. 
Město Litomyšl chce prostřednictvím dotačního
programu Obnova podloubí na Smetanově ná-
městí přispět ke zvýšení atraktivity města, po-
moci vlastníkům kulturních památek
i nepamátkových objektů na území městské pa-
mátkové rezervace při jejich obnově. Důležitým
cílem je celková kultivace prostoru podloubí –
např. regulace reklamy nebo zvýšení kultury
prodeje.                                                               -bj-

Ve středu 30. 12. 2015 bude provoz Městského
úřadu Litomyšl pro veřejnost zkrácen do 16.00
hod. O den později, tedy na Silvestra, bude
městský úřad uzavřen. Všichni zaměstnanci
budou mít nařízenou dovolenou. Děkujeme za
pochopení.                                                      -red-

Změny v pracovní
době městského
úřadu
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Nová obřadní síň se snoubencům otevře v lednu

Litomyšlská radnice v současné době připravuje
nový strategický plán rozvoje města. Ten je jed-
noduše řečeno ucelenou vizí a základem pro
další směřování. Do jeho tvorby se mohou zapo-
jit i občané Litomyšle. Na webu města v sekci
Podnikatel / Strategický a akční plán je na
stránce vpravo umístěn proklik na formulář pro
návrh opatření strategického plánu 2015-2022.
Podávání návrhů není časově omezeno. 
Strategický plán rozvoje města či program roz-
voje města má Litomyšl zpracovaný na období
2008 až 2015. „Na období 2016 až 2022 tedy
musíme zpracovat strategický plán nový. Již
nám ho ale nebude vytvářet odborná firma, jako
tomu bylo v minulosti, ale my sami s dohledem
odborného poradce,” uvedl tajemník Městského
úřadu Litomyšl Bohuslav Pulgret. Oproti původ-
nímu strategickému plánu bude ten nový řešit
ne 4 osy, ale hned 10 strategických oblastí. Mezi
ně patří 1. životní prostředí, 2. bezpečnost města
a ve městě, 3. sociální záležitosti zahrnující zdra-
votnictví, školství, vzdělávání a sport. Čtvrtou
oblastí je kultura a komunikace, kterou doplňuje
také cestovní ruch. Pátý je ekonomický rozvoj,
6. výstavba a rozvoj, 7. doprava a dopravní ob-
služnost, 8. správa majetku, 9. správa financí,
tedy zdrojů, které město má. Poslední je veřejná
správa, která obsahuje kvalitu poskytovaných

služeb a jejich fungování. „V rámci tvorby stra-
tegického plánu jsou jmenovány odborné sku-
piny. Ty pak budou posuzovat návrhy opatření
strategického plánu, které může veřejnost zasí-
lat prostřednictvím formuláře na webu města,”
upřesnil Vlastimil Dorotík, odborný poradce, se
kterým radnice spolupracuje. Strategický plán je
sice zpracováván na dobu několika let, ale není
jednou provždy uzavřeným materiálem. Je zde
možnost neustálých aktualizací podle měnících
se vnitřních a vnějších podmínek života celého
města. „Všechny názory veřejnosti vítáme
a jsme za ně rádi,” reagoval Bohuslav Pulgret
a dodal: „Formulář je možné vyplňovat kontinu-
álně. Se všemi návrhy budeme pracovat.” 
Strategický plán rozvoje města je dokumentem
s dlouhodobým výhledem. Obsahuje především
vize, jakýsi směr, kam se by se mělo město ubí-
rat. „Počítá se ale také s tím, že se vytvoří i akční
plán, který by měl být pouze na dané volební ob-
dobí. Ten už bude obsahovat konkrétní strate-
gii,” vysvětlil Vlastimil Dorotík. 
Vypracovaný dokument bude předložen zastu-
pitelstvu města a po jeho odsouhlasení se stane
závazným materiálem pro další rozvoj města Li-
tomyšl. Více o strategickém plánu a jeho tvorbě
se dozvíte v lednovém vydání Lilie. 

-bj-

Do přípravy strategického plánu
se může zapojit i veřejnost
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Byla schválena podpora lékařům, kteří slouží na
pohotovosti, nebo zveřejněna nabídka bytů pro
nové lékaře. Mimo jiné by mělo pomoci zřízení na-
dačního fondu, který není určen jen pro podporu
nemocnice, ale všech doktorů z Litomyšlska. Další
otázky směřovaly k cyklistice. „Jak se dostat na
cyklostezku skrze město a po silnici I/35? Je
možné udělat speciální pruh pro cyklisty?” zeptal
se například Jan Sýkora. „Na silnici I/35 to nejde,
neb ta není ve správě města, a na Vodních valech
je pruh vyznačen,” odpověděl Michal Kortyš. Při-
pomenul, že další části cyklostezky na území
města jsou v řešení, je ale potřeba změnit územní
plán. V oblasti budování nových cyklostojanů
uvítá jakékoliv podněty od občanů. Výstavbu
trasy pro bikery okomentovali starosta a místo-
starosta tak, že ji neshledalo vedení města jako
přínosnou vzhledem k tomu, jaký dopad by měla
na stav městských lesů v dané lokalitě. 
Došlo i na dotaz vzniku parkovacího domu. Pro-
jekt na jeho výstavbu má město k dispozici, ale
cena je 20 až 25 milionů korun. V případě dotace
by vedení radnice výstavbu zvažovalo. „Měli
jsme i zájemce, kteří by projekt zaplatili, ale
chtěli za to kontrolu nad všemi parkovacími plo-
chami ve městě. To jsme však nechtěli,” řekl sta-
rosta Radomil Kašpar. Petr Dvořák se zeptal na
volná místa v průmyslové zóně, která je téměř
plná. Město hledá další pozemky například v Po-
hodlí. O nová pracovní místa by však nouze být
neměla. Stávající firmy jich chtějí nabídnout
v nejbližších letech několik stovek. Méně jasná
je situace kolem vily Kláry, která by měla být
v příštím roce volná. Je však v majetku Pardubic-
kého kraje, a tak se bude o její budoucnosti ještě
diskutovat. 
Další dotazy mířily do oblasti rozvoje cestovního
ruchu nebo na vznik náměstí Václava Havla. Zde
záleží na konkrétních návrzích a je o nich možná
další diskuse. Jsou však problémy, které nelze
řešit snadno. Například pozemky a stavby, které
patří soukromým vlastníkům. Příkladem je prů-
chod hotelem Slezák 
Prezentaci i můžete prohlédnout na webu města
ve zprávách z městského úřadu 

Diskuse s architektem Janem Šépkou
Využití laminátu stále budí mezi mnohými náv-
štěvníky zámeckého návrší emoce. Vysvětlit po-
užití tohoto materiálu v blízkosti zámku a také
v opravených budovách přijel do Litomyšle
architekt Jan Šépka. Nejprve se však ujal slova

Beseda přinesla zhodnocení 
i pohled do budoucnosti

Michal Kortyš. Připomenul, jak došlo k výběru
architekta a nakolik je možné při zadávání za-
kázky ovlivnit detaily výsledného díla. Jan Šépka
popsal, jak společně se svými kolegy Petrem
Hájkem a Tomášem Hradečným z ateliéru HŠH
postupoval ve svých úvahách,  když navrhoval
vzhled opravovaných budov, jejich interiéry
a také nový dětský pavilon nebo umístění lavi-
ček či trasu vodního díla v parku. „Veškeré nové
prvky jsou zhotoveny z oceli a laminátu v janta-
rové barvě. Cílem bylo vsadit sem prvky, které
budou jakési šperky a budou reagovat na výji-
mečný prostory zámeckého návrší,” řekl k inte-
riéru budov architekt. Lavičky byly pro změnu
inspirovány zámeckými sgrafity a do prostoru
zasazeny tak, aby umožňovaly zajímavý pohled
na park a zámek.  Tvar pavilonu byl inspirován
„drakem, který přistál”. To byla odpověď na
jednu z otázek z publika. „Ptal jste se lidí do-

předu, jak na ně působí kombinace oceli a lami-
nátu?” zeptal se další respondent. „Osobně to
na mě dělalo vždy dojem, že se jedná o nevšední
materiál, který je jakýmsi šperkem a může pro-
pouštět světlo a je luxusní. Tím nám to přišlo za-
jímavé pro zámecké návrší,” vyjádřil se k využití
materiálu Jan Šépka. Ve své prezentaci zároveň
poukázal na podobné prestižní stavby ve světě
i v České republice, kde byl laminát využitý.  
Zda bylo nutné využít laminát i na koryto potoka
v parku, se zeptala Jarmila Chladová. Důvodem
byl podle architekta estetický záměr, kdy došlo
k vyzdvihnutí toku na povrch. Otázka estetiky
zazněla ještě v dalších dotazech. Z odpovědí vy-
plynulo, že to je věc subjektivní a vždy se najdou
ti, kterým se daná věc líbí, a ti, kteří ji považují
za nevhodnou a to zejména v sousedství rene-
sanční památky. 
Na závěr diskuse poděkoval starosta Litomyšle
za kultivovanou diskusi a kritické názory.  Ke
škodě bylo, že se jí zúčastnilo velmi málo občanů
města. Neznamená to však, že by se další dis-
kusní fóra neměla uskutečnit. Vedení města i na-
dále bude razit politiku otevřené komunikace.                         

Text a foto Petr Šilar
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Novomanželé určitě velmi ocení fakt, že po obřadu
vyjdou přímo do Klášterních zahrad. Právě sem
míří kroky většiny svatebčanů, protože zahrady
jsou kouzelným místem pro nezapomenutelné
svatební fotografie. „Vlastně celé zámecké návrší
působí na snoubence velmi pozitivně,” podotkla
matrikářka Irena Štochlová a dodává, že obřadní
síň na návrší i matrice ušetří čas při přesunu mezi
obřady. „Pro matriku je poloha obřadní síně vý-
hodná z hlediska malé vzdálenosti do piaristického
chrámu a na zámek. Organizace svateb na základě
požadavků snoubenců bude pružnější a rychleji se
přemístíme na zámek, do pivovaru nebo chrámu.
Pochopitelně získáme v nové síni i lepší zázemí,”
vysvětlila Irena Štochlová. 
V nové obřadní síni se začne oddávat od ledna
příštího roku. Na matrice mají zatím snoubenci
zamluveno deset časů na svatební obřady. „Re-
zervační systém již funguje pomocí kalendáře
v elektronické podobě, ale možnost zadávat má

pouze matrika a kolej. Zatím není možné udělat
oficiálně pro veřejnost náhled na volné termíny,
protože matrika musí obsáhnout i obřady na ji-
ných místech a v obcích našeho matričního ob-
vodu. Pokud pevně stanovíme, že určitou
sobotu budeme pouze v obřadní síni, znemož-

níme možnost výběru párům, které chtějí mít
svatbu třeba v Němčicích. Nyní víme, že máme
například čtyři obřady v síni a potom můžeme
odjet jinam. Po návratu lze uskutečnit ještě další
svatbu opět v obřadní síni. Pro oddávajícího
a matriku je tento styl práce náročnější, ale ma-
ximálně respektujeme přání snoubenců. A to se
projevuje na rostoucím počtu svateb v Lito-
myšli,” uvedla matrikářka. Svatební obřad v nové
síni v přístavbě koleje bude zdarma. Pro parko-
vání aut svatebčanů bude vyhrazena Jiráskova
ulice stejně jako při obřadech na zámku či v kos-
tele Nalezení sv. Kříže. 
Obřadní síň ve Smetanově domě zůstane pro
snoubence k dispozici, ale jen ve výjimečných
případech. 
Přístavba piaristické koleje, tedy i obřadní síň,
byla postavena podle návrhu architekta Aleše
Buriana. Stavbu realizovala firma PKS stavby
a.s., která práce dokončila v červnu 2015.  

Jana Bisová, foto František Renza
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Máme v čele města starostu, nebo radostu?
Vycházím z jednoduché úvahy, že se starosta
stará a řeší problémy, které trápí občany města,
zatímco radosta se raduje, jak se mu všechno
daří a jak je lidem milován. Nelze si nevšimnout
způsobu informování městskými médii o čin-
nosti vedení města. Mohl bych vyhlásit soutěž
s hlavní cenou 5.000,- Kč pro každého, kdo
najde v Lilii fotku starosty nebo místostarosty
u negativní informace, a vím, že by se taková
nenašla. Zato fotografií u pozitivních článků
a zpráv je přehršel. Například v Lilli č. 10/2015
jsou 3 fotky starosty i místostarosty. Takové PR
už překonává i Lilii z dob starosty Brýdla.
Všechny zprávy, jako například o předraženém
laminátu na zámeckém návrší, nehospodárném
prodeji městských pozemků, o neschopnosti
nebo spíše o neochotě postihnout nelegální
hazard v Litomyšli a o dalších konfliktních té-
matech projednávaných na jednáních ZaM,
jsou v našich médiích placených z peněz všech
občanů zatajovány, manipulovány tak, aby se
„ostré rohy” těchto zpráv zakulatily a vycházely

pozitivně pro našeho starostu, místostarostu
a členy koalice. Posledním příkladem byla be-
seda s občany města, kde se mělo informovat
o plnění programového prohlášení ZaM, ale
bylo to opět PR vedení města bez možnosti vy-
stoupení opozice. Občané v počtu cca 10 osob
se tam dozvěděli, jak je laminát na zámeckém
návrší skvělý a jedinečný. Prostě se vše zase
povedlo a vy, občané, se radujte. Kolik stál la-
minát na zámeckém návrší III. Dnes se budu
věnovat kavárně v Kočárovně. Mimo jiné lami-
nátové vybavení jsou její součástí dva velké
boxy pro usazení návštěvníků. Je to dvakrát 18
míst. Při ceně za jeden box 207.000,- Kč (cel-
kem 414.000,-Kč) nás vyšlo sezení pro jednoho
návštěvníka kavárny na 11.500,- Kč. Za ty pe-
níze by šlo sedět v kožených křesílkách u mra-
morových stolků, ale to by uměl každý. My
v Litomyšli potřebujeme moderní architekturu,
za kterou se musí dobře platit (jak říkali a říkají
všichni dosavadní starostové). Nevím jak vy, vá-
žení občané, ale já jsem po těch všech zkuše-
nostech a řečech o moderní architektuře nabyl

přesvědčení, že je to geniální způsob jak před
veřejností obhájit předražené stavby. Ale
buďme pozitivní a najděte si na tom to „pozi-
tivní”. Vysílání místní TV vám v tom pomůže.
Zrovna jako v poslední reportáži, kde se do-
víme, jak se vlastně laminát na zámeckém ná-
vrší nelíbí jenom pár Patriotům a zastáncům
historizujících řešení. Také se v reportáži mluví,
jak se těch pár Patriotů zlobí na pana archi-
tekta. Ale to přeci není pravda. Důvod zlobit se
máme, ale na politiky, kteří městu vládnou
a podobným necitlivým změnám dávají prů-
chodnost. Je to odpovědnost především sta-
rostů a místostarostů v posledních třech
volebních obdobích. Oni jsou za laminát odpo-
vědní. Nyní si jako obětního beránka našli ar-
chitekta, který když od nich dostal možnost,
jenom zrealizoval svoji vizi. Nakonec, pokud by
byl laminát použit na jiném místě než u rene-
sančního zámku, mohlo by to být i hezké. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK 

SNK Patriot

PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018

Milí sousedé,
s přáním krásných Vánoc a zdraví v novém roce
se snoubí i bilance prvního roku naší služby
městu. Uvádíme pro přehled neúspěchy a úspě-
chy  našeho ročního působení v ZaM: Opako-
vaně jsme se snažili zvrátit populistická
a nedomyšlená rozhodnutí koalice. Nepodařilo
se nám prosadit revizi použití laminátu v prosto-
rách zámeckého návrší. Na rozdíl od koalice ne-
jsme s laminátovou „ozdobou” spokojeni. Přes
veškerou snahu a argumentaci jsme nezabránili
prodeji parcel města losovačkou, kdy rozpočet
města přišel bezmála o 6 milionů korun. Daří se
nám revidovat dílčí rozhodnutí rady města ve
věcech majetkových a tím i narovnání nespra-

vedlivých křivd. Působíme v řadě komisí, kde
prosazujeme vše, co jsme slíbili plnit ve voleb-
ním programu. Jsme v opozici, tato role nás na-
plňuje, hledáme a upozorňujeme na chyby
vedení města. 
Základní stavební kámen naší činnosti vidíme
především ve slovech, která pronesl profesor
Piťha v Litomyšli dne 11. června 2015:
… Až uslyšíte, že k vám mluví kameny, a pře-
stanete křičet, abyste porozuměli, co říkají, až
uvidíte, že pole žízní a prosí o zrna setby,
opřete se o pluh a sklonění v úctě k zemi živi-
telce napojte ji svým potem, až pocítíte vůni
své mateřské země, oddechující kvetoucími
lipami a pozdní vůní otav, opustíte čmoud

svého grilování a kyselý pach svařáků a vrá-
títe se ke stromům a lukám, až rozpoznáte
chuť pokrmu, protože přestanete konzumo-
vat a začnete jíst, až vaše dlaně začnou cítit,
protože odliší, co je mrazivé, chladné, vřelé
a palčivé, a rozpoznají drsné od hladkého,
pevné od křehkého a mrtvé od živého, protože
se vrátíte k pravosti a pravdivosti slov,…. až …
Děkujeme Vám za podporu.

Požehnané Vánoce a nadějný nový rok Vám přejí
Miroslav Nádvorník, Jiří Lammel a kandidáti
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Příjemný a klidný adventní čas, šťastné
a štědré vánoční svátky v blízkosti těch, které
máme rádi, veselý a bezpečný vstup do nového

roku a během celého roku 2016 pevné zdraví,
spoustu pracovních úspěchů a životního elánu
všem čtenářům naší Lilie přejí 

zastupitelé za ČSSD
Dana Kmošková, Lubomír Sršeň

a Marek Novohradský

Česká strana sociálně demokratická

Rád bych poděkoval všem spoluobčanům, kteří
dorazili 17. 11. v 17.11 hodin na prostranství před
bývalý pivovar – na „náměstí Václava Havla”.
Kromě happeningu, který tam proběhl – tedy
odhalení názvu (náměstí Václava Havla) – psáno
takto v závorkách, protože zatím bohužel nejde
o název oficiální – jsem tam zaznamenal hlavně
chuť přítomných oslavit výročí 17. listopadu. De-
sítky zapálených svíček a poměrně mnoho če-
ských vlajek byly jasným důkazem, že lidé
v Litomyšlí cítí odkaz 17. listopadu velmi silně.
Je jasné, že návrh na pojmenování náměstí

vzbudí kontroverze. Český národ si příliš neumí
vážit symbolů a hrdinů, kterým pro mě Václav
Havel byl. Měl určitě své lidské chyby, ale v době
bulváru a paparazziů by je média nalezla určitě
i na Masarykovi, Smetanovi či Rettigové. Václav
Havel je v celém světě vnímán jako symbol boje
za demokracii a svobodu a jako symbol bychom
jej měli uctít i my. Našemu národu chybí hrdi-
nové, chybí vzory, a když už nějaké máme,
stejně mnoho škarohlídů na nich vidí pouze
chyby. Pak se ale těžko v českém národě hledá
pozitivní sjednocující prvek a zbývají nám ty ne-

gativní  – nenávist, strach, odpor a relativizace
úspěchů.
Prosím vás, všechny spoluobčany, o maximum
tolerance nejen v čase Vánoc, ale v každoden-
ním životě. Prosím i o toleranci chyb Václava
Havla, který se celý život zasazoval o demokra-
cii, jak nejlépe uměl.  Nemáme mnoho takových
osobností, tak buďme prvním městem v ČR,
které otevře náměstí Václava Havla.
Přeji všem krásné vánoční svátky, hodně spoko-
jenosti a zdraví do roku 2016!

Daniel Brýdl, GENERACE 89

SNK Generace 89

Vážení Litomyšlané,
rozsvícením vánočního stromu jsme v Litomyšli
vstoupili do adventního času. Toho času, který
má být pro všechny obdobím radostného oče-
kávání příchodu Ježíška. Domácnosti provoní cu-
kroví, po skříních se budou ukrývat dárky, děti

budou s nadšením chodit do koupelny pozoro-
vat kapra ve vaně. A pak to přijde. Štědrý den!
Den, kdy společně usedneme k štědrovečernímu
stolu a strávíme čas se svými blízkými. 
Přejeme vám, abyste advent prožili v poklidu.
Bez smýčení, shonu a shánění drahých dárků,

protože o tom tento čas není. Prostě jen s myš-
lenou na svou rodinu a přátele. Užijte si předvá-
noční atmosféru a především pak Štědrý den. 
Krásné Vánoce plné klidu a pohody přeje 

Michal Kortyš a všichni členové 
Občanské demokratické strany Litomyšl

Občanská demokratická strana
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Obyvatelé Lánské ulice peticí
žádají opravu silnice
Za sucha prach, v dešti bláto… Obyvatelé Lánské
ulice v Litomyšli poukázali peticí na špatný stav
silnice u jejich domovů. Na petičním archu, který
doručili na městský úřad, je jednatřicet podpisů.
Všichni žádají, aby se cesta po výstavbě kanali-
zace, plynu a vodovodu konečně vrátila do pů-
vodního stavu. Rada města Litomyšl se jejich
požadavkem zabývala a uznala, že situaci v Lán-
ské ulici musí řešit. 
„V roce 2013 zde začaly postupně probíhat re-
konstrukce kanalizace, pak plynu a nakonec
vodovodu. Protože se vědělo o dalších rekon-
strukcích, tak žádná z forem neuvedla komuni-
kaci do původního stavu, což je normálně běžné
a zahrnuté v rozpočtu. Cesta je po rekonstruk-
cích druhým rokem nezpevněná, a tedy za su-
chého počasí velice prašná a za mokra blátivá.
I když je naše ulice z části slepá, tak je velice fre-
kventovaná. Bydlí tady 15 rodin, z toho 4 podni-
katelé, a tedy je zde velký provoz aut. Povrch

vozovky s přibývajícím časem se stále více drolí.
Domníváme se, že tento stav nesplňuje pod-
mínky pro kvalitní bydlení a není důstojný města
Litomyšl. Takovou cestu mezi domy nenajdete
ani v nejbližších vesnicích,” píší nespokojení oby-
vatelé Lánské ulice v petici. Přejí si, aby se v roz-
počtu na příští rok na jejich požadavek
pamatovalo a konečně se dočkali opravy silnice. 
„Cestu jsme neopravovali, protože se zde dělala
kanalizace a plyn. Čekali jsme, až se zemina
usadí a také jsme neměli dostatek financí. Nový
povrch této ulice budeme dávat do rozpočtu
roku 2016. Cítím to jako nutnost,” vysvětlil Mi-
chal Kortyš, místostarosta Litomyšle. Rozpočet
na příští rok se teprve zpracovává, ale požada-
vek na Lánskou ulici v něm bude zahrnutý. Roz-
počet města Litomyšl na rok 2016 bude
schvalovat zastupitelstvo na svém zasedání
1. března 2016.

-red-

Odstávka systému
občanských a ces-
tovních dokladů
Z důvodu odstávky systému občanských a ces-
tovních dokladů, kterou provádí ministerstvo
vnitra, bude v době od 28. do 31. prosince ome-
zený provoz Správního odboru Městského úřadu
Litomyšl. V uvedeném termínu nebude možné
podávat žádosti o vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji nebo občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontakt-
ním elektronickým čipem ani je předat. Stejně
tak nebudou moci pracovnice správního odboru
přijímat žádosti o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji. Nebude ani možné si tyto do-
klady převzít. „V této době může občan požádat
pouze o vydání občanského průkazu bez stro-
jově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc,
za jehož vydání nebude vybírán správní popla-
tek,” sdělila vedoucí správního odboru Milena
Holasová a dodala: „Prosíme občany, aby si včas
vyzvedli hotové doklady, o které již požádali.
V případě, že někdo bude žádat o vydání občan-
ského průkazu bez strojově čitelných údajů od
28. do 31. prosince, musí mít vlastní fotografii.” 
Odstávka systémů se uskuteční v uvedeném
termínu v celé České republice, a to z důvodu
nové právní úpravy. Ta začne platit od 1. ledna
2016 a přinese s sebou řadu změn. „Nově bude
možné požádat o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji ve zkrácené lhůtě (dříve tzv. CD
blesk) do 6 pracovních dnů s platností 5 let ob-
čanům mladším 15 let za správní poplatek 2
000 Kč. Občané starší 15 let za tyto „rychlo-
pasy”, u nichž bude platnost 10 let, zaplatí 4 000
Kč,” uvedla Milena Holasová. Vydávání cestov-
ních pasů ve lhůtě 30 dní zůstává beze změny.
Správní poplatek za cestovní pasy se také ne-
mění. Za vydání cestovního pasu s pětiletou
platností bude občanovi do 15 let účtováno 100
Kč, pas s desetiletou platností bude žadatele
nad 15 let stát 600 Kč. „Nově může občan požá-
dat o vydání cestovního pasu u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a tam si ho i vyzvednout. Za poplatek 100 Kč
bude možné doklad převzít na jiném obecním
úřadu obce s rozšířenou působností, než kde
byla podána žádost,” doplnila vedoucí správního
odboru.  
Mezi hlavní změny při vydávání občanských prů-
kazů od 1. ledna 2016 patří, že občané starší 70
let získají doklad totožnosti s platností na 35 let.
Nově se zavádí správní poplatek 200 Kč z dů-
vodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo
vydání nového občanského průkazu z jiného
osobního důvodu v době delší než půl roku před
uplynutím doby platnosti dosavadního občan-
ského průkazu. „Další nový správní poplatek ve
výši 100 Kč žadatel zaplatí za převzetí občan-
ského průkazu na jiném úřadě, než u kterého
byla žádost o občanský průkaz podána,” sdělila
na závěr Milana Holasová. ¨
Kontakty a pracovní dobu správního odboru na-
jdete na www.litomysl.cz. -bj-

Na Farmářských trzích v Litomyšli
nakoupíte po celý rok 
Od května do října měli lidé možnost každou
sobotu přijít na Toulovcovo náměstí, kde si na
Farmářských trzích nakoupili třeba čerstvou
zeleninu, uzeniny, medovinu, čaj nebo ruko-
dělné výrobky. To vše od malopěstitelů a ma-
lovýrobců z Litomyšle, jejího okolí, ale také
z dalších regionů Čech a Moravy. Dobrou zprá-
vou pro návštěvníky je, že od listopadu se Far-
mářské trhy staly celoroční akcí. 
Od jara do podzimu jsou na litomyšlských Far-
mářských trzích nejčastěji nabízeny zelenina
a ovoce, dále bylinky, sazenice, med, domácí
marmelády, masné výrobky a sýry, ale i ručně
vyráběné produkty. V průměru je na trzích
v plné sezóně zastoupeno kolem 15 až 20 pro-
dejců. „K rozhodnutí rozšířit Farmářské trhy na
celý rok došlo na základě zájmu dál prodávat
svoje zboží prodejci, kteří nabízejí zboží celo-
ročně, např. mastné výrobky nebo sýry. Zájem
je i ze strany nakupujících, pro které je snad-
nější, když svého ,farmáře´ najdou na stabilním
místě. Dalším důvodem je zájem a podpora
Farmářských trhů ze strany radnice,” vysvětluje
David Edlman z o.s. Generace 89. Nově si tedy
lidé nakoupí i v období od listopadu do dubna,
kdy je tzv. „zimní provoz". Sezónní zboží je
v tomto čase nahrazeno například vánočními
produkty, jako jsou adventní věnce. „V zimním
období ale nebudou prodejcům poskytovány
prodejní stoly, elektrická přípojka samozřejmě
k dispozici bude,” doplnil za o.s. Generace 89
Marek Urban. Zimní provoz již organizátoři roz-
jeli v listopadu letošního roku. „Pokud budou

letošní ,zimní´ Farmářské trhy úspěšné, počí-
táme s provozem mimo hlavní sezónu i na
příští rok,” sdělil David Edlman. Podle jeho slov
bude fungování celoročních trhů vyhodnoceno
po skončení letošního roku. Na jaře by se pak
mohlo jednat o jejich rozšíření.
Pokud by někdo z prodejců měl zájem na Tou-
lovcově náměstí nabízet své výpěstky či vý-
robky, je podle organizátorů vítán. „Je ale třeba
věnovat pozornost tomu, aby jeho nabídka spl-
ňovala statut ,farmářského´ nebo aspoň ,ruko-
dělného´ zboží,” zdůraznil Marek Urban.
Organizátoři také přivítají případné tipy na další
prodejce. „Máte-li na nějakého tip, ale osobně
ho neznáte, dejte nám vědět na email info@ge-
nerace89.cz. My ho budeme kontaktovat a in-
formovat o možnosti prodeje v Litomyšli,”
doplnil Marek Urban. 
Pro kupující jsou aktuální informace týkající se
například náhlého zrušení sobotního prodeje
zveřejňovány na Facebooku Generace 89 nebo
na webových stránkách sdružení www.gene-
race89.cz. „Takovou situaci jsme ale nezazna-
menali. V určené soboty jsou Farmářské trhy
předem odhlášeny a tyto termíny prodejcům
ani nenabízíme, například z důvodu kolize s ji-
nými akcemi,” prohlásil David Edlman. V nej-
bližším období nebudou trhy 26. 12. 2015 a 2. 1.
2016. 
Organizátorem Farmářských trhů je občanské
sdružení Generace 89 za podpory města Lito-
myšle. 

-bj-

Změna zákona č. 56/2001Sb. se od 1. 1. 2015
zásadně dotýká i vozidel, která byla a jsou tzv.
„dočasně vyřazená” z provozu, kdy tabulky re-
gistrační značky a malé osvědčení o registraci
u těchto vozidel jsou uloženy v tzv. „depozitu”.
Poslední den roku 2015 je pro jejich vlastníky zá-
sadní, protože do tohoto data musí příslušnému
registru vozidel oznámit místo uložení a účel vy-
užití vozidla. 
Zákon rozlišuje dvě skupiny vozidel podle data,
kdy bylo vozidlo dočasně vyřazeno:
Vozidla dočasně vyřazená z provozu před 1. 7.
2013 – Vlastník takového vozidla je povinen
oznámit do 31. 12. 2015 na příslušný registr vo-
zidel adresu místa uložení a účel využití vozidla.

Důležitý termín v registru vozidel je pro vlastníky
„dočasně vyřazených” vozů 31. prosinec 2015

Pokud tak neučiní, pak takové vozidlo od 1. 1.
2016 administrativně zanikne a už nepůjde při-
hlásit. Podstatná je doba, kdy bylo vozidlo do-
časně vyřazeno, nikoliv doba, po kterou trvá
vlastnictví vozidla jeho vlastníkem.
Vozidla dočasně vyřazená z provozu po 1. 7. 2013
– Vlastník takového vozidla je povinen oznámit
na příslušný registr vozidel adresu místa uložení
a účel využití vozidla. Pokud tak neučiní, do-
pouští se přestupku. Povinnost oznámit uve-
dené skutečnosti platí ve všech případech, kdy
vyřazení vozidla z provozu trvá déle jak 12 po
sobě jdoucích měsíců.

Kamil Hebelka, 
vedoucí odboru dopravy

V úterý 15. prosince se od 16.00 hod. uskuteční
v zámeckém pivovaru letos poslední jednání Za-
stupitelstva města Litomyšle. Na programu
budou majetkoprávní záležitosti, včetně prodeje
pozemků Na Prokopu – Lidická, finanční záleži-
tosti města a další.                                        -red-

Pozvánka 
na zasedání
zastupitelstva
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Pardubický kraj pořádá od listopadu semináře
k tématu kotlíkových dotací. Nejblíže Litomyšle
se konaly ve Vysokém Mýtě, České Třebové,
Poličce a ve Svitavách. František Pechanec tedy
poslal dotaz na vedení kraje a starostovi Li-
tomyšle, zda se uskuteční tento seminář i ve
Smetanově městě. Přinášíme vyjádření Pardu-

Uskuteční se seminář na téma 
kotlíkové dotace?

Ještě tři šťastlivci mohou získat 
pozemky Na Prokopu – Lidická
Město Litomyšl v termínu od 30. října do 18. lis-
topadu nabízelo v druhém kole prodeje sedm
pozemků pro výstavbu rodinných domů v loka-
litě Na Prokopu – Lidická. Na radnici se sešlo
šest žádostí, ve kterých byl projeven zájem
o koupi pěti pozemků. Městu tak k prodeji zů-
staly po otevření obálek poslední dvě parcely.
Situace se ale změnila poté, co jeden z úspěš-
ných žadatelů od koupě odstoupil. Do třetího
kola prodeje tedy šly tři pozemky. Žádosti o je-
jich koupi je možné podávat na radnici do 10.
prosince.
V pátek 20. listopadu se ve velké zasedací míst-
nosti městského úřadu sešla komise ve složení
Radomil Kašpar, Pavel Chadima, Josef Janeček,
Lubomír Sršeň a Aleš Velc, aby otevřela obálky
s žádostmi o koupi městských parcel pro vý-
stavbu rodinných domů. Žadatelé v nich mohli
uvést zájem až o 4 pozemky, přičemž měli mož-
nost stanovit priority, které jim přikládají. Po ote-
vření šesti obálek bylo jasné, že zájem je o pět
pozemků. Po losování druhého pozemku pak
došlo k situaci, kdy jeden z uchazečů svoji žá-
dost písemně stáhl a tím rozhodl, že na zbylé tři
pozemky zůstalo vždy jen po jednom kupujícím.
„Všichni byli informování o výsledku losování.
Prodej ještě musí schválit zastupitelstvo, které
se sejde 15. prosince,” uvedl vedoucí Majetko-
právního oddělení Městského úřadu Litomyšl
Pavel Chadima. Počtem volných pozemků se ale
změnil ve chvíli, kdy se jeden z úspěšných žada-
telů rozhodl pozemek nekoupit. „Po sdělení vý-

sledku otevírání obálek a losování všem žadate-
lům jeden z vylosovaných od záměru odkoupení
pozemku odstoupil. Uvolnil tím třetí pozemek do
dalšího kola zveřejnění,” upřesnil starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar. Do prosincového ter-
mínu zasedání zastupitelstva města tedy
radnice vyhlásila ještě třetí kolo prodeje. Zájemci
o koupi najdou podrobnosti na www.litomysl.cz,
kde v sekci Podnikatel / Nemovitosti na prodej
jsou zveřejněny podmínky prodeje.
Cena prodeje pozemků schválená zastupitel-
stvem byla stanovena ve výši 840 Kč/m2 (za-
hrnuty jsou náklady na zainvestování
inženýrskými sítěmi) plus smluvní pokuta ve výši
350 Kč/m2. V prvním kole se podařilo prodat
osm parcel.                     Text a foto Jana Bisová, 

tisková mluvčí města Litomyšle

Z Nadačního fondu pro rozvoj zdravot-
nictví Litomyšlska jde první příspěvek
Několikaměsíční fungování Nadačního
fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska podpořil první projekt. Správní rada
fondu odsouhlasila pořízení přístroje pro
rázovou vlnu. Příspěvek ve výši 440 tisíc
korun na jeho nákup obdržela Litomyšl-
ská nemocnice. Rázová vlna je určená pro
rehabilitaci, ortopedii, neurologii či poúrazové
stavy.
Posláním Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnic-
tví Litomyšlska je zvýšit dostupnost a kvalitu
zdravotní péče pro všechny občany mikroregionu
Litomyšlska. Tento cíl se začal naplňovat.
„Správní rada nadačního fondu přijala žádost Li-
tomyšlské nemocnice na financování nákupu pří-
stroje pro rázovou vlnu. V říjnu odsouhlasila
poskytnutí příspěvku ve výši 440 tisíc korun na
jeho pořízení,” uvedl starosta Litomyšle a člen
správní rady fondu Radomil Kašpar. „Výběr typu
přístroje byl konzultován na podkladě odborného
posouzení paní primářky rehabilitačního oddělení
MUDr. Tušlové,” sdělil ředitel Litomyšlské nemoc-
nice MUDr. Miroslav Vlach a dodal: „O příspěvek
jsme požádali, protože nám tento léčebný a mo-
derní přístroj schází ve spektru poskytování zdra-
votnických služeb. Nejbližší pracoviště, které má

tento přístroj, je ve Svitavách.” Podle in-
formací z právního oddělení společnosti
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. bude
zrealizováno poptávkové řízení na zá-
kladě vnitřní směrnice. Po jeho vyhodno-
cení a výběru dodavatele sdělí částku, za
kterou může být přístroj pořízen, nadač-

nímu fondu. Ten na základě darovací smlouvy fi-
nance převede na Nemocnici Pardubického kraje.
„Předpokládám převzetí přístroje do konce roku,
eventuelně počátkem roku 2016,” upřesnil ředitel
Vlach. Přístroj pro aplikaci rázové vlny budou
moci využívat pacienti na oddělení rehabilitace.
V medicíně se začala rázová vlna používat v 80.
letech 20. století. Nejdříve pro terapii žlučníko-
vých a ledvinných kamenů, kdy rázová vlna roz-
mělnila usazeniny, a ty byly v podobě písku
vyloučeny z těla přirozenou cestou. Ovšem jako
vedlejší účinek byl zjištěn i vliv na hojení měkkých
tkání a obnovu hustoty kostí. Dnes se v pohybové
medicíně používá rázová vlna jako nejmodernější
a nejúčinnější přístup v terapii bolestí pohybo-
vého aparátu všeho druhu. 
Nemocnice plánuje zorganizovat oficiální pře-
vzetí nového přístroje, stejně jako uvažuje o další
žádosti správní radě nadačního fondu. „V plánu,

Starostové vyzvali
k urychlení 
výstavby R35
„Pardubický kraj v souladu s vlastními schvále-
nými rozvojovými dokumenty usiluje o kvalitní
dopravní napojení na síť dálnic a rychlostních
komunikací.” To je text memoranda, které pode-
psali zástupci Pardubického kraje a Ministerstva
vnitra České republiky v roce 2006, aby dekla-
rovali společnou snahu v co nejkratší době vy-
stavět novou rychlostní komunikaci R35.
V pondělí 9. listopadu, téměř po deseti letech,
se sešli zástupci Pardubického kraje a staros-
tové měst Holice, Litomyšl, Moravská Třebová,
Svitavy a Vysoké Mýto spolu s europoslancem
Tomášem Zdechovským, aby formulovali výzvu
ministerstvu dopravy. Důvodem je neúnosná
dopravní situace v Pardubickém kraji, jen po-
malý pokrok ve výstavbě páteřní komunikace,
která má spojit Čechy a Moravu a být zároveň
paralelním připojením k dálnici D1. Zúčastněné
strany tak požadují urychlené zahájení dostavby
rychlostní komunikace a odvolávají se přitom na
memorandum z roku 2006. „Pokoušíme se vy-
užít všechny prostředky v tlaku na vládu, již jsme
prosili o pomoc prezidenta a chceme spojit síly
se všemi, kterých se kritická situace na I/35
týká,” uvedl hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický. Společná výzva byla zaslána premi-
érovi vlády a ministru dopravy, v kopii pak Ředi-
telství silnic a dálnic ČR a Státnímu fondu
dopravní infrastruktury.
Litomyšl dlouhodobě deklaruje, že požaduje
vzdálenější trasování R35 a nechce přivaděč Li-
tomyšl – sever, který by dovedl dopravu do
města. „Zadali jsme vlastní studii, kudy jít okolo
Litomyšle. Stála nemalé prostředky a nyní ji má
k dispozici Ředitelství silnic a dálnic a vypadá to,
že by mohla být dobrým podkladem pro projek-
tování,” sdělil v listopadu na besedě s občany
starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Daná studie
by mohla Litomyšli pomoci. „ŘSD říká, kde to
bude nejlépe připravené pro projektanty, tam
bude stavěno úsekově. Nabízí se tedy možnost,
že bude silnice kolem Litomyšle dříve, než se sem
dostanou stavebníci od Zámrsku,” doplnil infor-
maci místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.      

-red-

který diskutujeme, jsou další potřebné přístroje
a pomůcky zejména pro naše pacienty – seniory.
Samozřejmě s přihlédnutím k fungování Nadač-
ního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska,
tedy ne jenom pro potřeby  Litomyšlské nemoc-
nice,” řekl závěrem Miroslav Vlach.  
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska byl založen s cílem financovat potřeby zdra-
votnictví regionu. Nemá se však jednat pouze
o peněžní injekce Litomyšlské nemocnici, ale
šanci mají mít i privátní poskytovatelé zdravotní
péče, výjezdové stanoviště záchranky nebo třeba
charita. Na nadační bankovní účet číslo: 107-
9800960297/0100 je možné vložit jakoukoli
částku nebo přispívat pravidelně.  

Jana Bisová, tisková mluvčí města Litomyšle

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Kroužek Jihočechů slaví 30 let • Ar-
chiMyšl 2015 – Místa architektonického vz(d)oru
• Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli:
Záchrana a restaurování interiéru • Litomyšl ve
florbalovém turnaji starších žáků • První zápas
nového týmu: HC Litomyšl B proti HC Žamberk,
• Když si památkářka postaví hlavu • Arnold Bar-
tůněk v Domě U Rytířů • 17. listopad oslavili vy-
hlášením náměstí Václava Havla • Rok poté...
a co dál v Litomyšli?

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

bického kraje: Harmonogram seminářů vznikl na
základě dotazníkového šetření mezi zájemci
o kotlíkové dotace. Pokud by město Litomyšl
mělo zájem, je možnost seminář uspořádat ještě
v lednu. Dotazník je stále aktivní na  www.par-
dubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Můžete ho vy-
plnit nebo se obrátit na kolegy uvedené
v kontaktech v dolní části této webové stránky.
S tímto vyjádřením se ztotožňuje i starosta Li-
tomyšle Radomil Kašpar. 
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Litomyšl ve spotech
o Karlu IV.
Co má společného Karel IV., Otec vlasti, a Lito-
myšl? Ti, co znají historii, vědí, že mnoho. V roce
1344 totiž Karel IV. inicioval založení biskupství
v Litomyšli. Vzniklo na místě zrušeného premon-
strátského kláštera. Klášterní statky byly rozdě-
leny mezi biskupa a jeho kapitulu. Litomyšlským
biskupem byl od roku 1353 kancléř Karla IV. Jan
II. ze Středy, muž s velkým kulturním rozhledem.
Do Litomyšle uvedl v roce 1356 augustiniány,
z jejichž tehdy postaveného klášterního kostela
se později stal dnešní kapitulní chrám Povýšení
sv. Kříže. Ale proč to píšeme? V příštím roce si
připomeneme 700. výročí narození Karla IV.
a agentura CzechTourism při té příležitosti při-
pravuje sérii incomingových spotů. Ty  budou
představovat místa spojená s Otcem vlasti a zá-
běry se natáčely také v Litomyšli.
Natáčení v Litomyšli se uskutečnilo začátkem
listopadu. „Chtěli jsme ještě stihnout poslední
pěkné počasí. Natočili jsme jak exteriéry, tak
interiéry,” uvedla Martina Zikmundová, projek-
tová manažerka IOP agentury CzechTourism.
Štáb tedy bylo možné potkat v kostele Povýšení
sv. Kříže, v Klášterních zahradách, na zámku
a v jeho zahradě. „V neděli 8. listopadu bylo na-
prosto luxusní počasí a překrásné podzimní
světlo,” řekla Michaela Severová, vedoucí Od-
boru kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Litomyšl, která štáb provázela. „Přímo
z natáčení v Kutné Hoře přijely do Litomyšle dvě
natáčecí party – jedna s klasickou kamerou,
druhá měla na starosti dnes tolik oblíbený dron.
Viděla jsem pár záběrů pořízených díky dronu
a jsou opravdu překrásné. Již teď se těším, jak
spoty dopadnou. Jisté však je, že Litomyšl v nich
ostudu v žádném případě neudělá. K vidění prý
budou nejen v zahraničních televizích, ale také
na webu agentury CzechTourism,” dodala Mi-
chaela Severová. 
Incomingové spoty jsou zaměřeny především na
zahraniční turisty, které lákají do dané země či
destinace. Agentura CzechTourism např. tímto
způsobem láká do Česka jako do Země příběhů. 

Jana Bisová, foto Michaela Severová

Hroby litomyšlských velikánů
Vážená redakce,
nedá mi to, abych se vám konečně jednou ne-
svěřila se svým nepříjemným zážitkem, který
prožívám každoročně již přes 20 let při návštěvě
litomyšlského hřbitova při Dušičkách.
Litomyšl je takové slavné město, kdekdo vý-
znamný se tu narodil, kdekdo významný tu žil
a tvořil. Jsme na to patřičně hrdí a Litomyšl do-
vede z této tradice dobře těžit. Vydávají se různé
publikace, lákají se turisté. Ale nastojte! Vyrazí-
li však nějaký zvídavější turista na místní hřbitov,
aby vyhledal hroby litomyšlských velikánů,
nevím, nevím, co si o nás pomyslí! Náhrobky
zpustlé a na nich ani ta sebemenší ozdůbka! Tak
vypadá vděk Litomyšle.
Hrob Quida Šimka, zakladatele muzea, z jehož
odkazu město stále čerpá – zpustlý, hrob Vik-
tora K. Jeřábka – pustý a propadlý. A nejsou to
jen hroby litomyšlských spisovatelů, ale i jejich
dětí, např. hrobeček Mařenky Jiráskové, dětí Te-
rézy Novákové – naprosto pusté a místy neči-
telné nápisy.
Nemohu nevzpomenout dob minulých, kdy od
konce 70. až do začátku 90. let minulého století
bývaly tyto hroby tehdejšími technickými služ-
bami na Dušičky zdobeny univerzální kyticí z bí-
lých umělých kal. 
Kdo by nevěřil, nechť si otevře knihu Milana Skři-
vánka a Pavla Vopálky „Litomyšl, starobylé
město!” (1994) na straně 88 a tam se přesvědčí,
jak jsou na počátku 90. let ozdobeny hroby pi-
aristů u kostela sv. Anny.
Současný stav vnímám jako ostudu. Přece – co
dokázala „stará totalita”, to dokážeme též, nebo
ne? Nemělo by se naše město polepšit alespoň
o těch Dušičkách? Po opravách pomníků si ani
netroufám volat.
Ale chci být optimistka a doufat, že by se s tím
přece jen dalo něco dělat!
Zdraví vás                                       Alena Dvořáková

Odpověď:
Vážená paní Dvořáková,
k Vašemu dopisu ze 4. listopadu týkajícímu se li-
tomyšlského hřbitova si členové komise, resp.
Pracovní skupiny pro regeneraci památek
a správu památných hrobů Rady města Lito-
myšle, která působí při Městském úřadu v Lito-
myšli od roku 2005, dovolují uvést, že
nesouhlasí s Vaším kritickým názorem na stav
litomyšlského hřbitova a toto své vyjádření odů-
vodňují následovně:
Město Litomyšl v letech 2005-2015 vynaložilo
přibližně 1 680 000,- Kč na rekonstrukci, restau-
rování a konzervování 25 hrobů a náhrobků,
jejichž seznam (spolu s fotodokumentací někte-
rých) Vám zašleme v dopise.

Zásluhou Ing. Jany Foltové se zdařilo zapojit do
péče o zeleň na hrobech též pedagogické vedení
a studentky Střední školy zahradnické a tech-
nické v Litomyšli a litomyšlské skauty. Nákladem
přibližně 172 000,- Kč bylo v letech 2005-2015
odborně upraveno, ošetřeno a osázeno 32
hrobů. Jejich výčet (spolu s fotodokumentací ně-
kterých) Vám zašleme v dopise.
Místopředseda Ing. Antonín Dokoupil inicioval
návrh jednak odprodeje některých hrobů v péči
města, jednak o úpravu některých hrobových
míst v podobě zelené (travnaté) plochy. Pokud
se jedná o odprodeje památných hrobů (za po-
měrně přísných podmínek), zdařilo se tak proza-
tím učinit v případech hrobů a náhrobků
purkmistra Jana Janouše (43/I) a rodiny Sýko-
rovy (415-417/VIII). 
Jednatelka Marcela Quaiserová vede veškerou
agendu související mimo jiné též s opravami
hrobů, restaurováním a konzervací náhrobků
etc., ale rovněž veškerou agendu k evidenci vá-
lečných hrobů v regionu Litomyšlsko. Ochotně
Vám poskytne mnohem přesnější a konkrétnější
informace o jednotlivých funerálních památ-
kách, včetně příslušné fotodokumentace.
Další probíhající úpravy hřbitova (rekonstrukci
kostela sv. Anny, úpravy komunikací, regeneraci
dřevin, instalaci osvětlení, dílčí opravy obvodové
zdi, umístění nových laviček etc.) netřeba zmi-
ňovat.
Historii pohřbívání v Litomyšli a mnohé význam-
nější hroby a náhrobky připomínají některé drobné
práce Oldřicha Pakosty, které jsou k dispozici
v místních knihkupectvích nebo v IC Litomyšl.
Třeba zdůraznit, že v majetku a péči města Lito-
myšle je na devadesát hrobů významných osob-
ností a náhrobků umělecké hodnoty a zajistit
péči o ně není snadné. Při významných výročích
(životních jubileích významných osobností, his-
torických výročích – např. ke dni osvobození od
nacistické okupace, k Mezinárodnímu dni váleč-
ných veteránů apod.) jsou k příslušným hrobům,
náhrobkům a pomníkům kladeny věnce, kytice
a zapalovány svíce. Uctít 2. listopadu památku
zesnulých na všech devadesáti hrobech v péči
města není z mnoha důvodů (zejména finanč-
ních) reálné. 
Soudím, že současná péče o litomyšlský hřbitov
u kostela sv. Anny je ze strany města Litomyšle,
Mmstských služeb, ale i římskokatolické církve
(vlastníka pozemku) poměrně solidní, resp. ade-
kvátní současným finančním a lidským možnos-
tem. Iniciativním návrhům a doporučením ze
strany veřejnosti se však určitě nebráníme. 

Za Pracovní skupinu pro regeneraci památek 
a správu památných hrobů RaM Litomyšle

Mgr. Oldřich Pakosta, předseda

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Není ryba jako Ryba
S blížícími se vánočními svátky se stále více ho-
voří o rybách, rybářích, výlovech a jejich úspěš-
nosti a také o cenách, především kaprů. Přiblížily
se rybářské žně. Členy a členky litomyšlských pě-
veckých sborů ale zajímá jiná ryba: Jakub Jan. Od
roku 1999 si zpěváci a zpěvačky zapisovali do
svých zápisníčků termíny koncertů, na nichž se
zpívala Česká mše vánoční. A nebylo jich málo!
Spočítali jsme v Mužském sboru, že jich letos
bude už osmdesát. Různá obsazení doprovodu,
desítky sólistů, několik dirigentů a sbormistrů. Li-
tomyšlští zpěváci, členové Litomyšlského symfo-
nického orchestru, varhaníci a sólisté účinkovali
nejen v Litomyšli, ale také např. v Hradci Králové,
Náchodě, Nových Hradech, Proseči, Mladočově,
ale také v Levoči. Koncerty v Neratově  se s tří-
královou sbírkou staly tradicí, stejně jako výborný
guláš, uvařený v kuchyni Sdružení Neratov.

Rybova Česká mše vánoční patří mezi ty
skladby, které vždy posluchače potěší a osloví,
i když ji provádějí většinou amatéři. Mše Hej,
mistře je oblíbena mezi zpěváky a muzikanty pro
její lidovou zpěvnost. Dílo J. J. Ryby je velmi roz-
sáhlé a zahrnuje nejenom skladby církevní (mše
latinské a české), ale i písně a komorní skladby
pro různé nástroje. Ryba patřil k nejvzdělaněj-
ším kantorům své doby, ovládal několik jazyků.
Nejzajímavější z jeho učitelské činnosti jsou jeho
deníky, ve kterých popsal problémy tehdejšího
školství.
V letošním roce si připomínáme dvojí výročí J. J.
Ryby, 250 let od narození a 200 let od jeho
smrti. Je smutné, že skladatel, který už dvě
století rozdává radost vánočního času, ukončil
svůj život tak tragicky.      

Otokar Karlík

Prezentace 
z besedy s občany
je na webu města
Ve středu 18. listopadu se v zámecké jízdárně
uskutečnila beseda nazvaná Rok poté a co dál.
Návštěvníci mimo jiné zhlédli prezentaci, která
obsahovala výběr některých uskutečněných in-
vestičních akcí, připravované projekty a další ak-
tivity města Litomyšle. 
Tuto prezentaci si můžete prohlédnout na webu
města ve zprávách z městského úřadu, kde je
přiložena v pdf. Zároveň z ní byl vytvořen e-
book, který najdete pod tímto odkazem:
http://www.litomysl.cz/php/e_books/2015-11-
18_rok_pote/

Jana Bisová, tisková mluvčí města Litomyšle



8

Slova moudrých: Nic není špatné nebo
dobré samo o sobě, všemu dává vlast-
nosti naše myšlení. W. Shakespeare

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města: 
Tomáš Pechanec, Vojtěch Lebeda, Stela
Veselíková, Adéla Hadašová, Vanesa 
Dostálová, Nikola Šteflová, 
Adéla Jokešová, Šimon Krejza

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Viktorie Bulvová, Květoslava Vra-
spírová, Emilie Lustyková,
Marie Kašparová
85 let – Marie Benešová, Marie Krátká,
Irena Dvořáková
90 let – Lubomír Pelikovský,
Zdeněk Černý
92 let – Anna Hartmanová
93 let – Jaroslav Kučera
94 let – Stanislav Chadima
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Petr Falty, Poříčí u Litomyšle – Petra Raj-
manová, Dolní Újezd, Martin Šimek, Pří-
luka – Eva Kvapilová, Bohuňovice, Marco
Rossi, Londýn – Lucie Bezdíčková, Cho-
ceň, Jan Pavliš, Lubná – Jitka Stráníková,
Lubná, Jan Zölfl, Litomyšl – Ivana Falty-
sová, Litomyšl, Tomáš Zölfl, Litomyšl –
Lucie Hurychová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Hana a Zdeněk Pohlovi.
Jubilejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili
manželé Libuše a Bohuslav Hanusovi,
Blanka a Vlastimil Stránští, Božena a Jan
Klejchovi.
Do dalších společných let přejem hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Marií Jozífkovou (88 let), Hanou Víchovou
(85 let), Alžbětou Mackovou (71 let), Pa-
vlem Herrmanem (57 let), Miluší Cabicaro-
vou (68 let) 
Vzpomínáme.            Věra Kučerová, KPOZ

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Mezinárodní konference učitelů matematiky

mohla díky finanční podpoře města Litomyšl
probíhat nejen v krásné historické budově pe-
dagogické školy, ale i v prostorách Zámeckého
návrší a Nového kostela. Účastníci si tak během
třídenního pobytu nevybírali jen odborný pro-
gram z nabídky čtyřicítky dílen a přednášek, ale
poznali také mnohá kouzelná místa naší Lito-
myšle a jistě se budou (jak říkají) rádi vracet. Za
podporu a za osobní účast děkujeme panu sta-
rostovi R. Kašparovi. 
Odborný program, který garantuje Společnost
učitelů matematiky JČMF, pomohla ochotně na-
plnit řada významných lektorů z vysokých škol
i pedagogů a specialistů z praxe. Věříme, že toto
setkání učitelů povzbudí a inspiruje i litomyšlské
školství.                                 RNDr. Hana Lišková, 

VOŠP a SPgŠ Litomyšl, SUMA JČMF
 Dne 9. října se uskutečnilo ve Smetanově

domě divadlo Víkend s bohem, původní hra
v režii Maria Kubce, který se Zdeňkou Kafkovou
vytvořil i scénář a zároveň spolu s Matoušem
Rumlem ztvárnil hlavní postavy. S nápadem
uspořádat divadlo jako benefiční představení
a výtěžek věnovat dětem ze speciální třídy při 1.
MŠ „Zámecká” v Litomyšli přišly Marta Kašpa-
rová a Oldřiška Dlouhá. Chtěla bych velmi podě-
kovat za sponzorský dar, který bude použit na
nákup didaktických pomůcek pro děti se zdra-
votním postižením.           Vítězslava Borovičková

 Rádi bychom poděkovali za péči, která byla

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Ke zveřejnění jména musí být 
udělen souhlas
Ve společenské kronice měsíčníku Lilie se každý
měsíc máme možnost dočíst, kdo z našich spo-
luobčanů oslavil významné životní jubileum,
jména nových malých občánků našeho města,
kteří snoubenci uzavřeli v Litomyšli manželství
a kteří manželé si připomněli svatbu zlatou či di-
amantovou a jména těch, se kterými jsme se
rozloučili.
Ke zveřejnění jmen všech těchto osob musí do-
tyční nebo jejich rodiče či příbuzní dát svůj pí-
semný souhlas. Proto některá jména jubilantů či
snoubenců v Lilii uvedena nejsou – v podkladech
nebyl písemný souhlas.
I když, doufám, se zatím nestalo, že bychom na
někoho zapomněli a u příležitosti životního jubi-
lea nebo výročí uzavření manželství neuskuteč-
nili návštěvu s malým dárkem a přáním – přesto
žádáme děti nebo příbuzné – telefonicky se pře-
svědčte, zda vaše blízké máme v našem se-

znamu a plánujeme návštěvu. A to hlavně v pří-
padě, že jubilanti jsou k trvalému bydlišti v Lito-
myšli přihlášeni až nyní nebo v poslední době.
Rodičům nově narozených dětí, i když místem
narození bohužel nemůže být Litomyšl, znovu
připomínáme, aby si na podatelně hlavní budovy
městského úřadu vyplnili jednoduchý formulář
a tím zajistili, aby nový občánek byl slavnostně
přivítán při malém obřadu mezi občany Lito-
myšle. Vítání občánků se koná dle počtu přihlá-
šených 4–5krát během roku v nových
prostorách budovy základní umělecké školy.
Jménem členů Komise pro občanské záležitosti
přeji všem našim spoluobčanům pevné zdraví,
spoustu životního elánu, mnoho radostných
chvil a dnů nejen nyní v předvánočním čase, ale
i na všechny dny a měsíce následující.

Dana Kmošková, 
předsedkyně Komise pro občanské záležitosti

poskytována Jiřímu Voleskému z Čisté. Děku-
jeme charitní ošetřovatelské službě. Všem zdra-
votním sestrám za ochotu vždy pomoci. Zvláště
pak vrchní sestře Renzové a staniční sestře Ma-
lichové za jejich vynikající péči, vstřícnost a lid-
ský přístup. Přejeme vám všem dobré.

Manželka Božena a vnučka Pavlína
 Velice děkuji pečovatelkám z litomyšlské cha-

rity za obětavou péči a jejich laskavý přístup.
Jarmila Kysilková, Litomyšl

 Beseda s Věrou Sosnarovou,  která prožila
téměř 20 let v sovětských koncentračních tábo-
rech, se uskutečnila 18. 11. 2015 v aule Gymnázia
Aloise Jiráska v Litomyšli. 
Poděkování patří všem, kdo si ji přišli poslech-
nout a účastí na besedě dali najevo svoji přízeň
či vyjádřili obdiv. Hojná účast na besedě byla pro
paní Sosnarovou největším povzbuzením a od-
měnou. Velkým přáním paní Sosnarové je, aby
její životní příběh vyslechlo co nejvíce mladých
lidí a aby se tak stal autentickým varovným po-
selstvím pro budoucí generace.
Dobrovolné vstupné vyneslo částku 4 183 Kč,
která byla paní Sosnarové předána. 
RNDr. Anna Klusoňová, členka místní pobočky ČKA

 Je to již rok, co nás opustila Mirka Šimková.
Měl jsem ji rád pro její milou a upřímnou povahu.
Zdravím tě, Mirko, tam nahoru a mám pro tebe
vzkaz: „Chybíš nám a nikdy na tebe nezapome-
neme.” 

Za tvoje kamarády a přátele Jára Stratílek

A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života

„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni an-
dělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou
před něho shromážděny všechny národy. I od-
dělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce
od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po le-
vici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, po-
žehnaní mého Otce, ujměte se království, které
je vám připraveno od založení světa. Amen, pra-
vím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom
řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do
věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andě-
lům! Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jed-
nomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘
A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věč-
ného života.” Matoušovo evangelium 25, 31-46
Křesťané se těší slibem Ježíšovým, že na soud

už nepřijdou. Ba že! Už tam byli, když uvěřili!
Tehdy se zhrozili sami sebe a poznali velkou mi-
lost. Samozřejmě, že každý křesťan projde
ohněm, ve kterém se vypaří vše, co za nic ne-
stojí. Kdo tu ale přichází před nebeský soud?
Bible odpovídá, že jsou to národy, široká paleta
těch, kteří neznali evangelium a ani neměli mož-
nost z hlediska času. Aby byla spravedlnost pro
všechny, přicházejí před Krista Pána. 
Ptají se mne někdy lidé, jak za svou nevěru může
moderní pohan, který měl před očima jen cír-
kevní nešvary a nabubřelost. Jak ke svému od-
souzení přijdou křováci a všichni, kdo neslyšeli?!
Odpovídám: „No jasně! Právě, že nepřijdou k od-
souzení.” a dodávám: „Pěkně u každého se
zváží, jak jednal k tomu, kdo byl vedle, kdo byl
slabší, kdo byl potřebný.” Z Matoušova evange-
lijního textu víme, že když poslali do háje toho
nejmenšího, poslali do háje Krista! A on je pošle
taky pryč. A ti, kteří otevřeli náruč, pustili slzu,

dali napít a navštívili potřebného, ti – nevědouce
– přijali Krista Pána. A on přijme teď je.  
Velice záleží na maličkostech. Máme žít s ote-
vřenýma očima, protože epochální události se
dějí u popelnic, na šatně, v sousedském dialogu.
Citlivost k nejmenším a otevřenost k potřebným,
to je rys velikánů. Poslední soud se tak děje už
dnes. Už dnes se odehrává to, co si nikdo z nás
neumí představit. Norimberský soud si nikdo ne-
dovedl představit. A přesto se o něj museli spo-
jenci pokusit. Akta tohoto soudu se však psala
ve válečných letech. A člověk za cokoliv, co činí,
nese odpovědnost. Prožijte sváteční dny s vel-
kou citlivostí k osobnosti těch, kteří budou
kolem vás. Píšete si obhajobu pro poslední soud,
který tak či onak nikoho z nás nemine.

Daniel Kvasnička, Církev bratrská

ZAMYŠLENÍ
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Události ve fotografiích

Koncert Štěpána Raka: Sál Smetanova domu
ovládl 9. listopadu svým nezaměnitelným před-
nesem kytarista Štěpán Rak. V rámci Litomyšl-
ských hudebních večerů zahrál suitu s názvem
Cesta do Pohádky. Diváci se mohli přesvědčit, že
Štěpán Rak patří stále mezi kytarovou špičku.

Vánoce u Dudychů: Od 13. do 16. listopadu byly
u Dudychů s předstihem Vánoce. V ateliéru
u vlakového nádraží se totiž konala již tradiční
výstava keramiky nazvaná Duke Vánoce. Spo-
jená byla jako obvykle s květinovými aranžmá od
studentů střední zahradnické školy a s dopro-
vodným programem. Ten tentokrát zajišťoval
řezbář Jan Strejcius, který byl osobně přítomný
v sobotu a v neděli. 

Den medu:  Milovníci sladkého včelího potěšení
se sešli v neděli 22. listopadu v Lidovém domě.
Den medu se zde konal pošesté a bylo se opět
na co dívat. Velkou pozornost si tradičně vyslou-
žilo živé včelstvo a nechyběl k němu ani odborný
výklad. Na pódiu se střídali hudebníci různých
žánrů. Každý mohl samozřejmě ochutnat letošní
med. Pro děti byl připraven bohatý program,
o který se postarali dobrovolníci z Domu dětí
a mládeže v Litomyšli. Akci organizovala Farní
charita v Litomyšli ve spolupráci s litomyšlskými
včelaři. Ti soutěžili o nejlepší med. Výsledky do-
padly takto: medy květové (světlé) – 1. Vlastimil
Krýda (Makov), medy květové – pastované – 1.
Jan Vopálka (Litomyšl/včelstva – Suchá), medy
medovicové – pastované – 1. Josef Karlík (Osík),
medy medovicové (tmavé) – 1. Miloslav Částek
(Osík/včelstva – Němčice) – absolutní vítěz.

Výstava děl Arnolda Bartůňka: Sochař Arnold
Bartůněk, který tvoří od 80. let v Litomyšli, před-
stavuje v domě U Rytířů průřez svojí tvorbou.
Vernisáž výstavy se konala v sobotu 7. listopadu.
Hlavním tématem sochařovy tvorby je ženská fi-
gura. Sochy vytváří z opuky, bronzu a mramoru.
Výstava je dále doplněna o Bartůňkovy kresby
a také velkoformátové fotografie sochařových
děl. Výstavu je možné navštívit až do 31. ledna
2016.

Na vánoční ozdoby a svařené víno láká zá-
mecké sklepení: V sobotu 7. listopadu začala
v zámeckém sklepní výstava vánočních ozdob.
Křehkou krásu si můžete prohlédnout do 20.
prosince o víkendech od 13.00 do 16.00 hod. Vý-
jimkou je 5. a 6. prosinec, kdy zámecké sklepení
propadne moci pekelné. Návštěvníci si navíc
mohou vlastnoručně nazdobit některé z připra-
vených ozdob nebo si projít pohádkovým lesem
a podle výzdoby hádat pohádkové příběhy. 

Veterán klub vzpomněl vznik českosloven-
ského státu: Ve středu 28. října se v České re-
publice uskutečnila celá řada vzpomínkových
aktů na vznik samostatného československého
státu. Na jednom z nich se podílel Veterán klub
Litomyšl, který zorganizoval jízdu historických
automobilů a motocyklů z Litomyšle k památ-
níku prvního prezidenta Československa T. G.
Masaryka ve Vlčkově. Položením květin, čestnou
stráží a zpěvem československé hymny uctili
jeho památku a připomněli vznik Českosloven-
ska. 

O pokoření Manaslu vyprávěl v Kotelně: V neděli
1. listopadu zahájil v Music Clubu Kotelna litomyšl-
ský rodák Pavel Burda Mezinárodní festival out-
doorových filmů. Diváky seznámil se svojí
nedávnou expedicí na vrchol Manaslu. Expedici si
sám vymyslel a sestaviltým borců z celé republiky.

Svatomartinský lampionový průvod: Už po-
osmé se konal v Litomyšli lampionový průvod na
svátek svatého Martina. Pořadatelem bylo Ro-
dinné centrum v Litomyšli. Několik desítek metrů
dlouhý průvod se vydal 11. listopadu krátce po
sedmnácté hodině z Toulovcova náměstí přes
Klášterní zahrady, zámecké zahrady a zahradu
zámecké mateřské školky zpátky na Toulovcovo
náměstí, kde bylo v Husově sboru připraveno
představení „Vyprávění starého vlka aneb
pravda o Karkulce”.

Neseď doma aneb skáče celá rodina: Děti a do-
spělí zaplnili v neděli 8. listopadu odpoledne li-
tomyšlskou městskou sportovní halu. Konala se
zde akce „Neseď doma”, kterou uspořádal Dům
dětí a mládeže Litomyšl. Stovkám účastníků této
zábavné akce byly k dispozici nafukovací atrakce
njrůznějšího druhu.

Hubertova jízda opět projela náměstím: V so-
botu 31. října dopoledne projela Smetanovým
náměstím Hubertova jízda. Vozatajové pak
svoji zručnost předvedli i odpoledne na Suchém
rybníku Na Lánech. 



10

Mediální výbor rozhodl nejen 
o změnách v Lilii
Druhé setkání mediálního výboru se konalo
9. listopadu za účasti všech jeho členů. Na pro-
gramu byla mimo jiné kontrola zpravodaje
města i zhodnocení reportáží kabelové televize.
Jednání se jako host zúčastnil zastupitel Radek
Pulkrábek (Patriot SNK). Přednesl návrh, aby ne-
byla zveřejňována inzerce na nebankovní
půjčky. Členové výboru neměli k dané problema-
tice jednotný názor a usnesli se, že je potřeba
celou věc konzultovat s právním poradcem.
Radek Pulkrábek také seznámil mediální výbor
s dalšími připomínkami, které ve většině případů
korespondovaly s programem jednání. Mediální
výbor je vzal na vědomí. Inzerce se týkal i další
bod jednání, konkrétně ceník. Je stálý už několik
let. Důvod ke změně prozatím není. Na příštím
jednání však budou ceny inzerce porovnány
s cenami v okolních městech. 
Samotného obsahu Lilie se týkal bod, který měl
vyřešit uveřejňování rubriky Inspirace z České
inspirace. Ta i nadále bude součástí zpravodaje.
Novinkou bude rozšíření rubriky „Kam v Lito-
myšli” na čtyři strany. Na jednom místě tak čte-
náři najdou kalendář kulturních, společenských
i sportovních akcí. Více informací také bude zve-
řejňováno o dění v okolních obcích, tak jak tomu
bylo v minulosti. 
Mediální výbor se však nezabýval pouze Lilií, ale
i webovými stránkami města Litomyšle. Výsled-
kem diskuse bylo pozvání vedoucího informač-
ního oddělení městského úřadu na příští

zasedání, aby informoval o možnostech webo-
vých stránek. Na jednání by pak chtěli členové
výboru navrhnout možné změny a vylepšení
webových stránek města. V souvislosti s tímto
jednacím bodem byly diskutovány webové
stránky Lilie. I těm se chtějí členové výboru vě-
novat na dalším zasedání po konzultaci s odbor-
ným pracovníkem. 
Nespokojenost vyjádřili členové výboru s někte-
rými reportážemi CMS-TV, kterou řídí Petr Horák.
Proto jej chtějí pozvat na příští jednání. Mimo
jiné od něj chtějí připravit přehled, kolik občanů
sleduje televizní vysílání a jaké je pokrytí signá-
lem CMS-TV. Dále pak, jaké jsou další možnosti
vysílání reportáží z Litomyšle, například po in-
ternetu.                                                              -pš-

Upozorňujeme přispěvatele a inzerenty, že
s ohledem na vánoční svátky je uzávěrka všech
podkladů do lednového vydání Zpravodaje
města Litomyšle Lilie už 18. prosince. Příspěvky
a inzeráty, které budou doručeny redakci po
tomto datu, nebudou zveřejněny.  redakce Lilie 

Upozornění 
přispěvatelům 
a inzerentům

Nová rubrika v Lilii.
Zapojte se svými
tipy
Vážení čtenáři, počínaje lednovým číslem Lilie,
bychom vám rádi přinášeli rozhovory s Litomyš-
lany, kteří jsou něčím zajímaví, něco dokázali,
prosadili se v nějakém oboru, mají zajímavého
koníčka či profesi apod. Tito lidé žijí v našem
městě a možná o nich ani nevíte. Chtěli bychom
vám tyto osobnosti představit, protože možná
jsou to lidé žijící ve vaší ulici, stojí vedle vás u po-
kladny v obchodě, míjí vás na ulici a vy ani ne-
víte, že se jim něco úžasného podařilo, že svůj
život zasvětili zajímavé činnosti nebo se něja-
kým způsobem zasadili o rozvoj Litomyšle. 
Pokud o takovém člověku víte, dejte nám o něm,
prosím, vědět. Podmínkou je, aby byl z Litomyšle
a zároveň zde žil. Své tipy na zajímavé osobnosti
můžete společně s kontakty na ně (nejlépe tele-
fonním číslem nebo e-mailovou adresovou) za-
sílat na lilie@litomysl.cz.
Děkujeme za vaši spolupráci a věříme, že se vám
bude nová rubrika líbit. 

Jana Bisová, redakce Lilie

V prosincové Lilii uveřejňujeme tři nejoblíbenější
místa v Litomyšli podle hlasování čtenářů. Rádi
bychom všem poděkovali za účast. Prosíme
všechny výherce, kteří si ještě nevyzvedli cenu
(Radmila Trnková, Dalibor Doseděl, Petra Jet-
marová), aby se přihlásili do redakce Lilie
a domluvili na převzetí výhry. Kontakt:
petr.silar@litomysl.cz, 702 151 214, 461 653 308.

 Zámecké návrší (3. místo, 12 hlasů)
Návrší je hojně navštěvované turisty a místními
obyvateli. Důvodů je hned několik. Na jednom
místě se nachází zámecký komplex, muzeum
a kostel Povýšení sv. Kříže. Z návrší je to jen
kousek do Klášterních zahrad nebo na Červenou

věž. Zajímavostí k navštívení je však mnohem
více. Zámecké návrší je také možné považovat
za místo, kde se začaly psát dějiny města. Při je-
jich studiu nelze tuto část města prostě přehléd-
nout. Současnost však není méně zajímavá.
Revitalizace zámeckého návrší, která začala
v roce 2010 a skončila 2015, je největší a nejná-
ročnější rekonstrukcí v novodobé historii města.
Stála více než 400 milionů korun, za které bylo
opraveno jedenáct objektů. 

 Klášterní zahrady (2. místo, 32 hlasů)
„Klášterní zahrada je krásná v každé roční době.
Je využívána k různým kulturním akcím. Každý

návštěvník, kterého jsme tam zavedli, byl nad-
šen,” napsal Václav Šváb v nominaci o nejhezčí
místo v Litomyšli. Nebyl sám, kdo se vyjádřil
v pozitivním duchu k místu, které má bohatou
historii. V minulosti sloužily zahrady jako hřbitov
nebo jako ovocný a zeleninový sad. V roce 2010
byla dokončena jejich rozsáhlá rekonstrukce
a nyní slouží jako odpočinková zóna. Po více jak
padesáti letech se tak změnilo zdevastované
místo v největší městskou zahradu. „Oáza klidu,
rozjímání, scházení se se známými, odpočinek,
občerstvení. Každému je tu přáno,” popsala
Klášterní zahrady Alena Červinková. 

 Ulice 9. května v době květu sakur
(1. místo, 36 hlasů)
Mimo turistickou oblast, avšak přesto hojně nav-
štěvovaná. Takto by se dala popsat ve stručnosti
ulice 9. května, kde se nenachází turisticky vý-
znamná památka. Přesto zvítězila v soutěži
o nejoblíbenější místo v Litomyšli. A důvod? Kve-
toucí alej sakur. „Ta krása nemá dlouhého trvání,
ale má tak velkou a působivou sílu, že jí při vý-
běru nejkrásnějších míst v Litomyšli dáváme
svůj hlas,” vyjádřili se k ulici 9. května Radka
a Milan Hýblovi. „Sakurová” ulice opravdu v době
květenství patří mezi nejkrásnější ve městě.
V současné době je však naplánována oprava
celé ulice 9. května. Dotkne se i samotných
stromů. Obnova aleje je nutná z několika dů-
vodů. Ten hlavní je, že stromy odumírají a stávají
se nebezpečné. Na jejich destrukci se podepsaly
zejména neodborné zásahy v minulých letech.
Návštěvníci této ulice budou ochuzeni o růžové
květy pouhé jedno jaro. Celá obnova aleje je
totiž naplánována tak, aby v nejkratší možné
době došlo k pokácení starých dřevin a vysázení
nových vzrostlých sakur, které navíc budou lépe
rozmístěny. -red-

Městská galerie
– 12 měsíců v číslech
Za námi je opět jeden rok – pro nás mnoho
práce, pro vás, věříme, příjemné zážitky jak
v domě U Rytířů, tak v Městské obrazárně.
V roce 2015 pro vás Městská galerie Litomyšl
měla otevřeno
288 dní. Při-
pravili jsme 6
výstav, ke kte-
rým jsme vy-
dali 3 katalogy.
Na vernisáže
dorazilo 680
návštěvn í ků
a bylo při nich
nalito přes 70 litrů vína. Nabídli jsme vám 9 ko-
mentovaných prohlídek a 5 výtvarných dílen. Na
školní programy dorazilo 21 tříd. Z našeho depo-
zitáře bylo zapůjčeno 58 obrazů, a naopak do li-
tomyšlské galerie jsme pro vás vypůjčili 33 děl
od soukromníků a institucí z České republiky i ze
zahraničí.
Všem příznivcům naší galerie moc děkujeme za
jejich přízeň a do roku 2016 přejeme mnoho
krásných chvil nejenom s uměním. Vaše Měst-
ská galerie Litomyšl.                    Zuzana Černá, 

foto PF 2016 Lenky Řemínkové

Soutěž o nejoblíbenější místo
v Litomyšli zná vítěze
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Koncem října se v Litomyšli sešli zástupci rad-
nice s několika architekty. Mezi nimi byli Zdeňka
Vydrová, Aleš Burian, Martin Frei, Tomáš Rusín,
Ludvík Grym a Jindřich Škrabal. Setkání se
uskutečnilo na základě doporučení pracovní
skupiny rady města „Naše náměstí”, která
chtěla znát odborný názor na problematiku
podsíní.  
Dotační program na opravu podloubí a vize, jak
by měly tyto prostory vypadat. To je zatím vše,
co má litomyšlská radnice k dispozici. Jaké další
kroky by mohla podniknout, už měli doporučit
odborníci. Diskuze s architekty se tedy věnovala
reklamám, výlohám, nástěnkám, květinám, ob-
kladům a řadě dalších věcí. Výsledkem setkání
je doporučení vytvořit ke každému z domů ma-
nuál. „Na několika vybraných objektech tento

manuál necháme architektům vypracovat.
V tomto dokumentu by měly být popsány slabé
stránky, tedy to, co je špatně,” uvedl vedoucí Od-
dělení rozvoje Městského úřadu Litomyšl Anto-
nín Dokoupil. Očima architektů tak budou
charakterizovány fasády, výlohy, vývěsní štíty…,
a město tak bude mít v ruce soupis „nešvarů”
jednotlivých domů. „V budoucnu bychom mohli
třeba přidělení dotačních peněz na opravy pod-
síní podmiňovat odstraněním některého z po-
psaných problémů z manuálu daného domu,”
doplnil místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. 
Detailním zmapováním možných úprav u dvou
vybraných objektů by měli být pověřeni archi-
tekti Ludvík Grym a Jindřich Škrabal z architek-
tonické kanceláře P.A.W. „Po Novém roce
bychom chtěli už mít tyto vzorové manuály ho-

Architekti radili co s podloubími

Dárek pod stromeček
pro seniory? 
Permanentka na MHD
Městskou hromadnou dopravu si v Litomyšli ob-
líbili zejména senioři. Díky autobusu se dostanou
nejen do nemocnice, na náměstí, ale i za mnoha
službami, přáteli a rodinou po celém městě.
Právě pro seniory připravilo město Litomyšl per-
manentky na rok 2016. „Občané Litomyšle a in-
tegrovaných obcí starší 70 let si mohou také na
příští rok zakoupit permanentku na městskou
hromadnou dopravu. Permanentka platí jeden
kalendářní rok a je nepřenosná," uvedla Milada
Nádvorníková, vedoucí Odboru školství a soci-
ální péče Městského úřadu Litomyšl. Senioři
uhradí  200 korun v některé z pokladen měst-
ského úřadu. „S dokladem poté přijdou k nám na
odbor školství a sociální péče na ul. J. E. Purkyně
918, kde jim vydáme permanentku,”vysvětlila
Milada Nádvorníková. 
Permanentka, respektive doklad o zaplacení, se
může stát i praktickým vánočním dárkem. Pří-
buzní zaplatí a senioři si pak s dokladem perma-
nentky vyzvednou sami. 
Permanentní jízdenky pro seniory na městskou
hromadnou dopravu zavedla Litomyšl již v roce
2014. Doposud se jich vystavilo 197 kusů.   -red-

Zástupci YMCA řešili budoucnost
milionů mladých lidí
Litomyšl hostila začátkem listopadu účastníky
světové aliance YMCA, která je největší mládež-
nickou organizací na světě. Funguje ve 119 ze-
mích a má šedesát milionů členů. Na summit se
sjeli zástupci z celého světa. Podle slov organi-
zátorů to nebylo naposledy.
„Sedmdesát lídrů našich organizací z čtyřiceti

zemí celého světa se sešlo, aby zlepšilo imple-
mentaci našich strategií, která se zaměřuje na
posílení mladých lidí,” řekl generální sekretář
Světové aliance YMCA Johan Eltvik. Účastníci
summitu diskutovali v malých skupinkách o roz-
ličných tématech, která se odvíjela od potřeb
mladých lidí v dnešním světě.  Jedná se napří-
klad o problémy migrace, uprchlíků, školství, ne-
zaměstnanosti atd. „Také jsme tu poprvé
představili vůbec největší výzkum v oblasti mlá-
deže pro věkovou skupinu 15 až 25 let. Strávili
jsme jím celý rok.  Nese název Milion hlasů (One
million voices research),” sdělil Johan Eltvik.
V tomto výzkumu téměř dvacet tisíc mladých lidí
ze šedesáti zemí světa sdělilo názory na tři té-
mata: zaměstnanost, zdraví a lidská práva. 
Podobné setkání lídři YMCA nikdy neuspořádali.
„Bylo to poprvé a já jsem rozhodl, že by to mělo
být v Litomyšli. A byl to takový úspěch, že jsme
se všichni shodli, že se zde opět setkáme za
rok,” poznamenal generální sekretář, který je

z Norska. K Litomyšli má pozitivní vztah. Mimo
jiné proto, že se podílel na vzniku Evropského
školícího centra. Zde se také celá akce uskuteč-
nila. 
I přes náročnost a důležitost jednání si účastníci
setkání našli chvilku na procházku městem.
„Vzal jsem do Litomyšle už mnoho lidí a ti jsou
vždy na prvním místě ohromeni krásou tohoto
města a všemi zajímavými projekty, parky, kos-
tely, zámkem. A když přijdou na náměstí, tak si
ho prostě zamilují. Hrozně rádi také večer chodí
ven a objevují malé hospůdky a pijí české pivo,”
dodal na závěr s úsměvem Johan Eltvik. 

Text a foto Petr Šilar

tové. Necháme pak zpracovat další,” upřesnil
Antonín Dokoupil. K jednotlivým objektům se
tedy bude přistupovat individuálně. To ovšem
neznamená, že by město nechtělo pracovat i na
plošných limitech. „Individuální přístup se mi ale
zdá vhodnější,” reagoval Michal Kortyš. 
Setkání s architekty se věnovalo také možnému
předláždění podsíní. Pod starou radnicí již město
připravuje vzorové možné řešení. S architekty
bylo konzultováno, jak postupovat v případě pře-
dlažeb soukromých úseků. O zmiňovaném dotač-
ním titulu na opravu podloubí se dočtete
v samostatném článku v tomto vydání Lilie. -bj-

Změny v jízdních řádech začnou
platit od 13. prosince
Od poloviny prosince se mění odjezdy a příjezdu
vlaků i autobusů po celé České republice. Už teď
jsou však dostupné jízdní řády, kde jsou změny
uvedeny. Například na internetových stránkách
www.jizdnirady.cz (www.idos.cz). Informaci
o spojích, které jezdí v Pardubickém a Královéhra-
deckém kraji je možné najít na www.oredo.cz.
Beze změny zůstává jízdní řád městské hromadné
dopravy. 
Na vlakové trati Litomyšl-Choceň dojde k těmto
změnám: ruší se Os 15046 z Chocně (odj. 11:41) do
Vysokého Mýta a zpět Os 15047 (odj. 11:03). Os
15012 pojede z Vysokého Mýta (odj. 8:57) do Lito-
myšle (příj. 9:27) pouze o víkendu (nyní denně).
Stejně tak Os 15013 s odjezdem z Litomyšle v 9:31
pojede do Vysokého Mýta pouze o víkendu (nyní
denně), dále do Chocně pak pojede denně. Příjem-
nou zprávou pro cestující je, že v pracovní dny
budou všechny vlakové spoje zajištěny motoro-
vou jednotkou řady 814 Regionova. 
Dlouhá jednání se vedla také ohledně počtu ex-
presních vlaků, které zastaví v České Třebové.
Oproti loňskému roku jich je méně. Této změně

nezabránila ani setkání zástupců ministerstva do-
pravy s představiteli Pardubického kraje a zá-
stupci měst, kteří považují Českou Třebovou za
stěžejní dopravní uzel. O její důležitosti svědčí
i skutečnost, že situaci ohledně zastavování dál-
kových spojů řešili zastupitelé Litomyšle na říjno-
vém zasedání. „Snahou Litomyšle by mělo být,
aby z krajských měst, například z Brna, jely vlaky
po konci divadelního představení,” poznamenal
předseda dopravní komise Miroslav Nádvorník.
Ten také chce, aby město prosazovalo Českou
Třebovou za místo, které je nejdůležitější pro Li-
tomyšl z hlediska dálkové železniční dopravy. 
Ohledně autobusových spojů se nám nepodařilo
zjistit podrobnosti k chystaným změnám. Stejně
jako u vlakových spojů však platí, že změny jsou
již zaneseny do nových jízdních řádů. 
Kompletní informace ohledně dopravních spojů
nejen z Litomyšlska vám rádi vyhledají pracovníci
informačního centra nebo je najdete na informač-
ních tabulích na autobusovém a vlakovém ná-
draží. 

-pš-

Město Litomyšl
nabízí na prodej 

poslední 3 pozemky
pro výstavbu 
rodinných domů
v lokalitě
Na Prokopu – Lidická

Podmínky prodeje a související 
podklady k prodeji pozemků 
jsou zveřejněny na úřední desce 
a na www.litomysl.cz v sekci 
Podnikatel - Nemovitosti na prodej. 

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Nová výjezdní po-
radna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska • Rettigovka ve Všeradicích – rodišti
„naší Magdalenky” • Den řemesel a Andělské
zpívání s vánoční výstavou ve Vidlaté Seči

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Po stopách let minulých – díl 48
Se vzpomínkami do roku 2016

SERIÁL

Snímek z budovy Juranových závodů na vstup do
města

Bořík nechyběl u žádné muziky.Bývalý Kábrtův hostinec Pohled na děkanskou zahradu

Pohled do dvora, kde se vyráběly vzduchovky. Přes litomyšlské náměstí prý jezdila tramvaj.Původní Vágnerova prodejna proti kapličce

V roce 1968 se pokoušeli jet dva mladíci podlou-
bím.

Dobrou náladu mají vždy pracovnice městské kni-
hovny.

Odpočinek za prvomájovou tribunou

Odvážení ledu z rybníků u VlkovaPamatujete na krásná kovová vrata u prodejny
potravin?

Několika snímky, které patří minulosti, se rozloučíme s letošním rokem. Další historické záběry se
pokusím opět připomínat ještě další rok. Přidávám ještě pár veselých fotografií.     Miroslav Škrdla

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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705 let – roku 1310 se narodil JAN ze Středy, bi-
skup litomyšlský, středověký vzdělanec, kanc-
léř Karla IV.
150 let – 2. 12. 1865 zemřel v Litomyšli JOSEF
PRESIDENT, řádovým jménem GERMAN, pi-
arista, profesor gymnasia v Litomyšli.Pohřben
je na místním hřbitově.
150 let – 4. 12. 1865 se narodil v Litomyšli
FRANTIŠEK PÁCAL, operní pěvec, člen Národ-
ního divadla v Praze. V roce 1905 zpíval Dali-
bora při otevření Smetanova domu.
65 let – 28. 12. 1950 zemřel v Sebranicích
FRANTIŠEK KOPECKÝ,odborný učitel, botanik.
Autor herbáře květeny litomyšlského regionu.
Všestranný kulturní pracovník, učil v Desné
a v dalších školách okresu.
80 let – 8. 12. 1935 zemřel v Praze JOSEF KO-
PECKÝ, pedagog, profesor na Zemědělské vy-
soké škole v Praze. Byl autorem knih
o půdoznalectví. Rodák z Desné u Litomyšle.
75 let – 6. 12. 1940 se narodil v Litomyšli LADI-
SLAV PECHÁČEK, lékař, spisovatel, scénárista
filmů o básnících.
35 let – 4. 12. 1980 zemřel v Praze ZDENĚK
OTAVA, pěvec opery Národního divadla
v Praze. Zpíval také v Litomyšli v operách, které
provedl ve Smetanově domě soubor Vlastimil.

Z místopisu republiky československé jsem
vybral zajímavý přehled:
V roce 1922 byla republika rozdělena do 21 žup
(bez Podkarpatské Rusi).
Naše oblast byla se sídlem v Pardubiccích
a patřily do ní okresy: Hlinsko, Holice, Chrudim,
Kostelec n. O., Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Vy-
soké Mýto, Nasavrky, Pardubice, Polička, Pře-
louč, Skuteč,Ústí n. O., Žamberk.
Tak jsme byli rozděleni do roku 1960 (mimo ob-
dobí protektorátu).
Litomyšl měla v té době 7 307 obyvatel a větší
ubytovací zařízení bylo doporučeno v hostinci
„Na Růžku”. V Poličce bylo 5044, v Pardubicích
25 171 a Hradci Králové 13 105 osob. 

Připravil Miroslav Škrdla
podle původních seznamů Miroslava Sobotky 

Nové knižní tituly v městské knihovně
Větvička – Pod dubem, za dubem, Štekl Jiří –
Rozhlednovým rájem, Švihlíková – Jak jsme se
stali kolonií, Svoboda Jan – Krizové situace vý-
chovy…, Junek Václav – Opravdu temná Bílá
hora? Herget Jan – Petr Haničinec…, Státní cena
za literaturu, Christie – Královský rubín, Di Fulvio
– Chlapec, který rozdával, Heitz Markus – Dcery
Jidášovy, Hruška Emil – My, hoši z pohraničí,
Nové povídky o ženách, Graham – Ross Poldark.
Návrat domů, Bang Foss – Smrt jezdí v Audi,
Heitz Markus – Syn Jidášův, Yoon Nicola –
Všechno, úplně všechno, Biller Maxim – Židov-

prosinec 2015
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

ský blues, Viewegh – Biomanžel, Hrašková Eva
– Dokud jsi tady, Rice Jimmy – Nejlepší věc, která
se mi nikdy nestala, Grebe Camilla – Než jsi ze-
mřel, DeBartolo – Hledám přítelkyni pro konec
světa, Reid Taylor – Možná v jiném životě, Jornet
Kilian – Neviditelná hranice, May Peter – Ostrov
Entry, Briggs – Smrtící žár, Přibyl Václav –
Smutný žhář, Shannon – Vidořád, Dvořák Oto-
mar – Vřeteno osudu, Hošková – Zlato(v)lásky,
Goffa Martin – Živý mrtvý a další, Žoldnéři –
Žoldnéři fantazie: Osamělí válečníci, Pekárková
Iva – Pečená zebra

Hledáme svědomitého člověka se zájmem o his-
torii, který by od příštího roku připravoval ru-
briku KALENDÁRIUM LITOMYŠLE. Zájemci se
mohou hlásit na adresu lilie@litomysl.cz nebo
na kontakty uvedené v tiráži Lilie.

VÝZVA ČTENÁŘŮM LILIE

Památky UNESCO vás provedou
celým rokem 2016 
Překrásné fotografie z měst UNESCO vás opět
mohou provést doslova celým rokem 2016.
Ptáte se, jak je to možné? Svazek obcí a měst
České dědictví UNESCO pro vás připravil hned
dva druhy kalendářů. Již potřinácté se můžete
těšit na nástěnný kalendář – každý měsíc v roce
představíme jinou památku ze Seznamu
UNESCO. Dodejme, že českých a moravských
památek UNESCO je stejně jako měsíců v roce.
Podtitul letošního kalendáře zní „Památky
UNESCO stárnou do krásy”. K zajímavým histo-
rickým fotografiím nabízíme aktuální pohledy na
památky UNESCO – stejné místo, pouze jiný čas.  
Již podruhé vám bude dělat radost stolní kalen-
dář. Za dobu existence Českého dědictví

UNESCO jsme již nashromáždili velké množství
fotografií, kterými jsme zaplnili všech 52 týdnů
roku 2016. Přidanou hodnotou tohoto kalendáře
jsou pozvánky na velké množství akcí, které se
budou ve městech UNESCO příští rok konat.             
Oba kalendáře si můžete prohlédnout a objed-
nat v e-shopu na stránkách www.unesco-
czech.cz nebo zakoupit v informačních centrech
měst UNESCO. 
Firmám nabízíme nejen množstevní slevu, ale při
větším odběru také přítisk firemního loga na
spodní kartón nástěnného kalendáře. 

Michaela Severová, výkonná ředitelka 
svazku obcí České dědictví UNESCO

Města České inspirace inspirují 
v kalendářích
Svazek obcí Česká inspirace láká návštěvníky do
osmi z nejkrásnějších českých měst především
na tzv. živou kulturu. 
Také proto je v oblasti propagace každoročně
nosným materiálem kalendář akcí České inspi-
race. V kalendáři akcí na rok 2016 se podařilo
shromáždit více než 60 inspirativních akcí. Na-
mátkou jmenujme přehlídku uměleckých pro-
jektů Chebské dvorky, Kutnohorské léto,
Mezinárodní operní festival Smetanova Lito-
myšl, Prázdniny v Telči, oblíbený multižánrový
festival Polička 555, Mezinárodní festival animo-
vaného filmu Anifilm v Třeboni, Operu na zámku
Jindřichův Hradec či festival Jazz Goes To Town
v Hradci Králové. Leták je vydán v česko-an-
glicko-německé mutaci a samozřejmostí je řada
fotografií z jednotlivých akcí. Distribuce materi-
álu, který byl vydán v nákladu 15 tisíc kusů, bude
zahájena již během prosince letošního roku. 
Novinkou je stolní čtrnáctidenní kalendář na rok
2016 s názvem Česká inspirace – města plná ži-
vota. Důkazem, že podtitul kalendáře mluví
pravdu, je celkem 27 fotografií ze všech osmi
členských měst České inspirace. Ve stolním ka-
lendáři představujeme největší atraktivity na-
šich měst, ale také nejdůležitější akce. Součástí
kalendária je i avízo na několik desítek kulturních
akcí, které by vám v roce 2016 neměly uniknout.

Věříme, že vám tento pestrý kalendář bude dělat
radost celý příští rok a v ideálním případě pro
vás bude inspirací k návštěvě alespoň některých
našich měst. 
Nechte se tedy inspirovat a prožijte nezapome-
nutelné chvíle při hudebních a divadelních fes-
tivalech, tanečních přehlídkách a zajímavých
výstavách.       Michaela Severová, manažerka 

svazku obcí Česká inspirace, –red-

Filmovou hvězdou trochu jinak
Lidé dnes čtou méně. Prý až 80 % informací při-
jímáme zrakem. Když jsme ve Farní charitě Lito-
myšl přemýšleli, jak co nejefektivněji dát vědět,
o čem je dobrovolnictví, a jak to v praxi vypadá,
pustili jsme se do natočení krátkého videa. Co
jsme chtěli jím říct? Že je v našem městě akre-
ditované dobrovolnické centrum, které skrze své
programy pomáhá a zlepšuje život dětem a se-
niorům z Litomyšle, Sloupnice a Chocně už víc
než čtyři roky. Že je hrozně jednoduché se při-
dat. A že to stojí za to. Ve videu jsou animace,

rozhovory, hudba. Za tu krátkou dobu, co video
koluje mezi mladými lidmi, jsme se podle reakcí
okolí mohli rychle přesvědčit, že to byl skvělý
nápad. Podívejte se sami! Krátký film si můžete
pustit přímo na webových stránkách
litomysl.charita.cz. Video vzniklo díky úspěš-
nému zapojení litomyšlské farní charity do regi-
onálního kola Burzy filantropie v roce 2014.
Dobrá vůle ať je vidět! Video naleznete také na
Youtube pod názvem Dobrá vůle ať je vidět.

Martina Soukupová, Farní charita Litomyšl

Po celý den se 21. listopadu konala Národní po-
travinová sbírka iniciovaná organizací Byznys pro
společnost. V Pardubickém kraji ji již potřetí koor-
dinoval tým dobrovolníků Oblastní charity Nové
Hrady u Skutče a zúčastnily se jí tyto supermar-
kety Tesco Vysoké Mýto, Česká Třebová, Přelouč,
Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Globus Par-
dubice, Kaufland Pardubice a Lanškroun. Někteří
již jako zkušení matadoři, další si vyzkoušely, co
to znamená poprvé. Každým rokem se počet za-
pojených marketů zvyšuje, a tak doufáme, že se
brzy zapojí i ty v našem okolí. Vybrané potraviny
jsme ještě v listopadu začali distribuovat potřeb-
ným. Mezi nimi byly azylové domy, dětské do-
movy, noclehárny, služby pracující s dětmi.
Potraviny využila i Charita Litomyšl. Děkujeme
všem za dary v hodnotě 350 000 Kč. Úspěch
ukázal, že pomoc blízkým nám není lhostejná.
Tak příští rok na shledanou.    Alena Fiedlerová

Úspěch Národní
potravinové sbírky

V prosinci uplynou čtyři roky od úmrtí prvního
českého prezidenta. Pro všechny, kdo si chtějí
připomenout tuto osobnost a smutné předvá-
noční dny roku 2011, bude v pátek 18. prosince
od 10 do 19 hodin bezplatně otevřena expozice
Srdce pro Václava Havla ve sklepení litomyšl-
ského zámku. Od 18 hodin se budou moci zá-
jemci setkat s autory této voskové plastiky
Romanem Švejdou a Lukášem Gavlovským,
kteří přivezou také fotografie z předávání
zmenšeného modelu Srdce městu Chicago
v USA.                                                    Jan Pikna

Vzpomínka
na Václava Havla
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 5. 12. MUDr. Kašparová
Ne 6. 12. MUDr. Sláma
So 12. 12. MUDr. Přichystalová
Ne 13. 12. MUDr. Přichystalová
So 19. 12. MUDr. Paseková
Ne 20. 12. MUDr. Paseková
Čt 24. 12. neuvedeno
Pá 25. 12. neuvedeno
So 26. 12. MUDr. Sláma
Ne 27. 12. MUDr. Sláma
Pá-Ne 1.-3. 1. lékař neuveden 

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 12. MUDr. Filová
Ne 6. 12. MUDr. Kopecká
So 12. 12. MUDr. Mareš
Ne 13. 12. MUDr.Papoušková
So 19. 12. MUDr. Pecinová
Ne 20. 12. MUDr. Filová
Čt 24. 12. MUDr. Pilařová
Pá 25. 12. MUDr. Filová
So 26. 12. MUDr. Švábová
Ne 27. 12. MUDr. Beňová
Pá-Ne 1.-3. 1. lékař neuveden 

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 5. 12. U Nemocnice 461615617
Ne 6. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 12. U Slunce, 461 612 678
Ne 13. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 12. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 20. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
Čt 24. 12. Sanatio, 461 311 909
Pá 25. 12. U Anděla strážce, 461 615 457
So 26. 12. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 27. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 1. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So-Ne 2.-3. 1. V době tisku Lilie nebyl
redakci k dispozici rozpis lékáren.

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
5.-6. 12. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
12.-13. 12. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
19.-20. 12. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
24. 12. MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, 9. května 809, tel. 461 615 414
25. 12. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. tel. 606 202 501
26.-27. 12. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
1. 1. MUDr. Adamcová Marketa
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
2.-3. 1. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987

ROZPIS SLUŽEB Světový den dekubitů
Litomyšlská nemocnice se ve čtvrtek 19. listo-
padu připojila poprvé k akci Světový den Stop
dekubitům. Jedná se o informační kampaň pro
všechny, kteří se starají o nemocné lidi, které
trápí dekubity (proleženiny). Tento problém se
týká všech dlouhodobě ležících a nejvíce prole-
ženinami trpí starší lidé. „Důvod, proč jsme se
k této akci přidali, je ten, že rodiny pacientů
mnohdy neví, co mohou udělat pro své blízké,”
sdělila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Světlana Jeřábková. Důležité při pečování o pa-
cienta jsou prevence, používání vhodných zdra-
votnických pomůcek, oblast výživy, předcházení
inkontinence a také správná péče o pokožku.
Sledování vzniku dekubitů je v nemocnici velmi
důležité, neboť je to indikátor kvality ošetřova-
telské péče. „Je nutno říci, že i přes veškerou
snahu se u pacientů ve vážném stavu dekubi-
tům vyhnout nelze,” poznamenala Světlana Je-
řábková. V litomyšlské nemocnici se akce konala
poprvé, ale ne naposled. V informační kampani
by chtěli pokračovat. Stejně jako ve vzdělávání
v oblasti péče o dekubity a spolupráci se za-

městnanci z okolních nemocnic. Na čtvrteční
akci přišli i pracovníci z charity, kteří mají na sta-
rosti ošetřovatelskou službu a péči koordinují.
Návštěvníkům tak byly poskytnuty komplexní
informace. Kdo se nemohl dostavit, tak má mož-
nost se dozvědět více například na webových
stránkách nemocnice.

Text a foto Petr Šilar 

Pochvala pro dobrovolníky ze Zámecké
Několikaletá dobrovolnická aktivita žáků Zá-
kladní školy Zámecká „Čédéčko aneb Čtení dů-
chodcům” byla v roce 2015 oceněna hned
několikrát i na celostátní úrovni. Školní projekt,
jehož podstatou je zpříjemňování času klientům
litomyšlského Domova pro seniory, se z 55 no-
minovaných na cenu společnosti Člověk v tísni
Gratias Tibi dostal až do pětičlenného finále.
Laureátské vavříny sice nezískal, ale neminulo
ho pozvání do Evropského parlamentu. V po-
sledním listopadovém týdnu tedy vyjely Martina
Lněničková a Zuzana Kučerová (obě jsou v pro-
jektu čtvrtým rokem) na čtyřdenní poznávací
cestu do východní Francie. Užily si procházku po
Colmaru, lodičky a centrum ve Štrasburku, ro-
mantiku v Mutzigu. Ale především: Celou středu
25. listopadu strávily spolu se zástupci dalších
čtyř finálových projektů jako hosté českého eu-
roposlance Luďka Niedermaiera v instituci, kam
se možná už nepodívají. Součástí programu byla
prohlídka jednacích prostor, přednáška o vý-
znamu Evropského parlamentu v současné po-
litické situaci a následná diskuse, oběd
v parlamentní restauraci a po něm dvouhodi-
nové setkání s evropským ombudsmanem.
Za další významné ocenění žákovské dobrovol-
nické aktivity ZŠ Zámecká lze považovat stranu

4 listopadového čísla časopisu Gate, který vy-
dává v angličtině nakladatelství Bridge Publis-
hing House. Tato strana je totiž celá věnována
Čédéčku. Pod titulkem Young Volunteers Take
Action je nejprve projekt představen, poté ná-
sleduje rozhovor s „deváťačkami” Karlou a Ka-
teřinou. Ty ho samozřejmě musely zvládnout
v angličtině. Do časopisu se dostala i velká fo-
tografie všech účastníků projektu, jejíž autorkou
je bývalá žákyně ZŠ Zámecká Magdalena Rož-
ková.                   Dagmar Burdová, ZŠ Zámecká, 

foto Magdalena Rožková

Po říjnovém studijním pobytu v Anglii měli i v lis-
topadu naši žáci možnost zpestřit si výuku zají-
mavými setkáními. V úterý 10. listopadu u nás
strávila celé dopoledne spisovatelka paní Iva Pe-
kárková. Ve dvou besedách si povídala se žáky
2. stupně, předčítala jim ze svého díla a vyprá-
věla o svých zkušenostech z cest. Projela skoro
celý svět, jak sama říká, nebyla zatím jen u Esky-
máků. Děti se jí ptaly na to, kde všude byla,
a chtěly na ní, aby jim něco řekla v různých exo-
tických jazycích světa. Podle ohlasů naše žáky

nejvíce zaujalo její vyprávění o práci na poli v Ni-
gérii, o její práci taxikářky v New Yorku a v Lon-
dýně a také to, že má již 14 let černošského
partnera, o kterém nemluví jinak než jako o mi-
láčkovi.
V pátek 27. listopadu pak přišla na naši školu
skupina více než dvaceti německých studentů,
kteří se nejprve podívali na naši výuku v nižších
ročnících a pak připravili zajímavý hodinový pro-
gram ve dvou skupinách pro starší žáky 2.
stupně, kteří si vybrali němčinu jako druhý cizí
jazyk. Němečtí studenti u nás byli již podruhé
a rádi je tu uvidíme i v příštích letech.
Pokud bude mít litomyšlská veřejnost chuť
a zájem, zveme každého na dny otevřených
dveří, které proběhnou v pátek a v sobotu 3. a 4.
prosince. Každý si bude moci nejen prohlédnout
školu, ale především si vyzkoušet řadu zajíma-
vých činností, které na modré škole děláme.

Pavel Jirsa

Beseda se spisovatelkou, němečtí 
studenti a dny otevřených dveří na III. ZŠ

NÁBYTEK DIN u světelné křižovatky

VÝPRODEJ VEŠKERÉHO ZBOŽÍ
ZA VELMI VÝHODNÉ CENY.

Telefon 
461 613 612
nebo
602 462 444
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V neděli odpoledne 25. října jsme se sešli na par-
kovišti před školou, po příjezdu autobusu jsme
naložili svá zavazadla a vyrazili na cestu. Brzy
ráno jsme dorazili do francouzského přístavu
Calais a po pasové kontrole jsme najeli na tra-
jekt. Po dvou hodinách jsme se přiblížili k Velké
Británii a viděli krásné bílé útesy. Následovalo
celodenní chození po Londýně. Lanovka nás
převezla přes řeku Temži, pak jsme pokračovali
na Tower Bridge, z dálky jsme viděli nejvyšší bu-
dovu v Anglii zvanou Střep. Viděli jsme pak řadu
dalších zajímavých míst (London Eye, Big Ben,
katedrálu svatého Pavla, nultý poledník). Večer
nás čekalo ubytování v rodinách, kde jsme trávili
následující noci.
V úterý dopoledne jsme byli ve škole, kde nás
nejprve rozřadili do skupin podle našich znalostí.
Tři hodiny jsme se učili a pak se vydali do Pors-
mouthu podívat se na loď admirála Nelsona, na
které vyhrál bitvu u Trafalgaru. Ve středu Jsme
ráno byli opět ve škole, odpoledne jsme navští-
vili město Brighton. Prohlédli jsme si podmořský
svět, šli se podívat na molo, odkud byly krásné
výhledy na moře, a navštívili jsme také obchod,
kde bylo vše za 1 libru, takže někteří udělali dost
velký nákup. Ve čtvrtek jsme se rozloučili s rodi-
nami a vydali se opět do školy, kde proběhlo

pravidelné vyučování, při loučení nám učitelé
rozdali certifikáty. Pak jsme si prohlédli město
Worthing, pak nás čekaly poslední nákupy
a cesta domů. Tentokrát jsme nejeli trajektem,
ale eurotunelem. V pátek 30. října jsme spatřili
své rodiče, kteří nás čekali před školou.
Tento týden byl úžasný. Děkujeme paní učitelce
Matysové a Lorencové, které s námi tento týden
v Anglii strávili. Také děkujeme panu řediteli,
který nám tento zájezd zajistil.

Klára Kholová, IX. A, 
foto Irena Matysová

Studijní cesta žáků III. ZŠ do Anglie
přijme

strojníky do výroby
• obsluha linky V1
• obsluha linky V2
• obsluha skládacích strojů
• obsluha výsekových strojů
• obsluha řezačky papíru

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

Kontakt: Josef Kopecký, 
tel. 606 627 424, kopecky@hrg.cz

www.hrg.cz

Školamyšl pro příští rok přibírá děti do šesté
třídy. Ale to vlastně patří až do poloviny článku,
takže popořádku: 
Když jsme před dvěma lety začali vymýšlet, jak
naložit se vzděláváním svých dětí, vysnili jsme
si školu, se kterou budeme moci aktivně spolu-
pracovat a která dětem nabídne tu nejlepší prů-
pravu pro život v dnešním světě. Po nelehkém
procesu, který prověřil, jak vážně to my rodiče
myslíme se svým zapojením, jsme pod křídly Zá-
kladní školy Mozaika otevřeli jednu třídu, ve
které bylo 11 dětí prvního až čtvrtého ročníku.
Věkově smíšený kolektiv, spolupráce při plnění
úkolů a témata, která jdou napříč více oblastmi
vědění, to jsou situace, které pro nás dobře si-
mulují reálný pracovní život. Schopnost zpětné
vazby pro spolužáky a sebehodnocení, samo-
statnost při uchopení zadání i prezentace vlast-
ních výsledků jsou dovednosti, se kterými budou
mít děti v životě mírný náskok. To vše děti zaží-

valy a zažívají každodenně. Od začátku jsme vě-
děli, že chceme, aby v tomto prostředí a stylu
vzdělávání mohly vyrůstat až do deváté třídy.
V letošním školním roce se počet dětí i tříd
zdvojnásobil, nejstarší děti jsou už v páté třídě.
Před námi stojí další úkol. Přichystat druhý stu-
peň tak, aby byl přechod pro děti hladký, mohly
dál pracovat způsobem, na který jsou zvyklé
a který dává smysl i nám rodičům. Naštěstí na
to opět nejsme sami a můžeme využívat know-
how ZŠ Mozaika. 
V souvislosti se šestým ročníkem se otevírá pří-
ležitost novým dětem vstoupit do naší školy
(očekáváná kapacita třídy ještě není zcela napl-
něna) a vzdělávat se „tak trochu jinak”. S kon-
ceptem vzdělávání na II. stupni je možné
seznámit se na www.skolamysl.cz. Ještě lepší
ale je domluvit si osobní návštěvu školy. Tedy
vidět, jak to u nás ve škole chodí, jakým způso-
bem se děti učí, včetně příležitosti si o koncepci

druhého stupně popovídat „naživo”. Kontakty
pro domluvu osobní návštěvy jsou uvedeny na
výše uvedeném webu.                    Václav Flaška, 

rodič a člen spolku Školamyšl,
foto Věra Krejčová

Šestý ročník ZŠ ve Školamyšli od září 2016

Farma Drahoš, Dolní Újezd 
nabízí přes zimní období

Vše z vlastní produkce. 
Informace na tel. 607 607 632, 

www.farmadrahos.cz

prodej kvalitních
jablek a moštů.

Tradiční prodej
vánočních stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli se uskuteční 

od 14. do 18. prosince vždy
od 10.00 do 16.00 hodin.
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VOŠP a SPgŠ Litomyšl v letech 1995–2015: díl 1.

V roce 1995 si zařízení připomínalo 90. výročí za-
ložení učitelského vzdělávání v Litomyšli. Při pří-
ležitosti tohoto výročí navštívil školu tehdejší
ministr školství Ivan Pilip. Přivítal jej pěvecký
sbor KOS pod vedením Dany Ludvíčkové. Sou-
částí programu ministerské návštěvy byla také
vernisáž výtvarné výstavy „Studenti se svými
učiteli”, kterou připravili a instalovali v prosto-
rách litomyšlského zámku studenti a vyučující
pedagogické školy společně se Zdenou Olivo-
vou. Celodenní program zakončila beseda se
studenty a pedagogickou veřejností, na které se
diskutovalo o tehdejším stavu školství. Rok poté
byla Střední pedagogická škola v Litomyšli z roz-

hodnutí Ministerstva školství mládeže a tělový-
chovy ČR zařazena do sítě vyšších odborných
škol. Od září škola dále existuje pod novým ná-
zvem „Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola Litomyšl”. Stala se
jedinou vyšší odbornou školou pedagogickou
v ČR, pro kterou schválilo ministerstvo školství
obor „Pedagogika specifických činností ve vol-
ném čase”. Uchazeči si mohli vybírat ze dvou
studijních zaměření: Pedagogika volného času
(s orientací na hudební, tělesnou a výtvarnou
výchovu) a Speciální pedagogika. Denní studium
trvalo dva roky, dálkové tři roky. Absolventi po
absolutoriu mohli používat titul diplomovaný
specialista (DiS.). Toto studium poskytovalo
plnou kvalifikaci pro vedení všech výchovných
činností v mateřské škole, školní družině, dět-
ském domově, domově mládeže apod. Od roku
1996 byla škola na základě projektu Pedago-
gická interpretace Úmluvy o právech dítěte také

zařazena do Systému přidružených škol
UNESCO. Od té doby organizuje aktivity týkající
se práv dítěte. Zapojuje se do celostátních hu-
manitárních akcí jako Adopce na dálku, Pomozte
dětem, Kytičkový den, Bílá pastelka apod. Ve
zmiňovaném roce se škola podílela i na pro-
gramu Mezinárodního setkání pedagogů. Akci
zajišťovala ve spolupráci se Střediskem pro vý-
chovu k lidským právům při Univerzitě Karlově
v Praze a pod záštitou České komise UNESCO
v rámci programu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Studenti a pedagogové školy
připravili pro účastníky setkání zajímavý a ná-
ročný program. Setkání bylo zahájeno uvedením
skladby G. B. Pergolesiho Stabat mater sborem
KOS pod vedením sbormistryně Renaty Krajčí-
rové a komorní skupinou Litomyšlského symfo-
nického orchestru. Hlavní program mezi-
národního setkání tvořily pedagogické činnosti,
které měly představovat některé možné pro-
středky, jak pedagogicky ztvárnit Úmluvu o prá-
vech dítěte.   Zuzana Fruniová

Pedagogická škola v Litomyšli si na samém počátku měsíce října připomněla 110. výročí založení
pedagogického vzdělávání v Litomyšli. Pojďme ve stručné retrospektivě připomenout uplynu-
lých dvacet let v životě školy, oněch dvacet let, kdy v jejím vedení po celou dobu stáli Olga Kusá
na postu zástupce ředitele a Stanislav Leníček ve funkci ředitele. 

SERIÁL

Město Litomyšl

dražba
nebytové
jednotky č. 55/1

nebytový prostor v domě
č.p. 55 na Smetanově náměstí
v Litomyšli

Vlastník: Město Litomyšl
Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník:
Dražební spolek s.r.o., Litomyšl
Termín dražby: 14. 12. 2015 v 16.00
Nejnižší podání: 305.054,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč
Místo konání dražby:
zasedací místnost u sekretariátu 
ve druhém nadzemním podlaží MÚ,
Bří Šťastných 1000, Litomyšl

Termín prohlídek předmětu dražby:
1. termín dne 2. 12. 2015 
od 14.30 do 15.00 hod.
2. termín dne 9. 12. 2015 
od 9.30 do 10.00 hod. 
Místo prohlídky  se stanovuje 
před budovou čp. 55 
na Smetanově náměstí v Litomyšli.

Město Litomyšl hodlá zpeněžit nebytovou jed-
notku č. 55/1 – nebytový prostor nacházející
se v prvním nadzemním podlaží budovy čp. 55
na pozemku parc. č. st. 402/1 v kat. úz. a obci
Litomyšl, část obce Litomyšl-Město, a to for-
mou veřejné dobrovolné dražby. Nebytová
jednotka není zatížena žádnými zástavními
právy, věcnými břemeny ani právem nájmu.

Dražebníkem bude společnost Dražební spo-
lek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719. Kontakt na
dražebníka je tel. č. 461 618 666. Všechny po-
drobnosti týkající se dražby jsou uvedeny
v dražební vyhlášce. Tato dražební vyhláška je
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
v Litomyšli a dále je k dispozici v písemné či
elektronické podobě na vyžádání u dražeb-
níka. Dražebník dále na vyžádání poskytne zá-
jemcům veškeré dostupné údaje.

První ročník Litomyšlské univerzity 
pro prarodiče a vnoučata skončil
V říjnu skončil první (a doufáme, že ne po-
slední) ročník Litomyšlské univerzity pro pra-
rodiče a vnoučata – Archeologie s příběhem,
který připravila Městská knihovna Litomyšl ve
spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli.
Našim účastníkům jsme nabídli zcela ojedině-
lou možnost setkávání rozdílných generací nad
zajímavým programem. Celá akce proběhla od
května do října letošního roku, bylo to celkem
pět setkání. Účastníky byly rodinné týmy –
jeden dospělý (babička, dědeček, popřípadě
maminka nebo tatínek) a jedno nebo dvě děti.
Úvodní sobotní dopoledne jsme si s archeolož-
kami Janou Němcovou a Terezou Žďárovou po-
vídali o tom, jak pracuje archeolog. Byli jsme
však vyrušeni tajemnými návštěvníky. Přišel
„chlapec” a „dívka” z dávných dob, kteří nás za-
skočili tím, že nevědí, kdo jsou, kde jsou, co se
s nimi děje, a požádali nás o pomoc. Protože se
objevili v knihovně, rozhodli jsme se pátrat na
tomto místě. Další sobota už byla věnována ar-
cheologickému výzkumu. V deštivém sobotním
dni jsme vytyčili na dvorečku knihovny pět
sond, ve kterých začali kopat velcí i malí „ar-
cheologové” pod vedením profesionálů. Nale-
ziště nám odhalilo nečekané „poklady” – mimo
jiné mince z různých dob, zvířecí kosti, zbytky
požáru a hlavně fragmenty „zápisu středově-
kého písaře”, kde jsme našli informace o našich
hrdinech. Další dvě setkání byla věnována
zpracování našich nálezů na odborném arche-
ologickém pracovišti muzea. Kdo zrovna nečis-
til, nepopisoval, neslepoval nebo nefotil, tak si
mohl vyzkoušet s muzejní pedagožkou Rena-
tou Kmoškovou některá středověká řemesla.

Pátou sobotu jsme jeli na tajný výlet po časové
ose – od gotiky k baroku. Přestože je Potštejn
nedaleko, nabídl nám nezapomenutelné zá-
žitky. 
Celý program byl propojen domácími úkoly
a konzultacemi, které se odehrávaly v knihovně
i muzeu. Vrcholem bylo pasování účastníků na
znalce historie chrabrým rytířem Janem (Ma-
rečkem), jinak též budoucím archeologem. Pře-
dal každému pamětní list a originální záložku
s portréty našich středověkých hrdinů Haštala
a Jenovéfy. 
Jaký je názor účastníků na celý projekt? Dovo-
lujeme si ocitovat paní Marii Novotnou při po-
hledu na banánovou krabici s našimi nálezy
uloženou v muzejním depozitáři: „…to se ani
věřit nechce, že se vše vešlo do jedné baná-
nové krabice. Ale je toho tam mnohem víc, co
není vidět, co víme jen my, co jsme to zažili.
Díky za práci vás všech, co jste se projektu vě-
novali, a my si to mohli s vnoučaty náležitě vy-
chutnat.”
Nic z toho by se nemohlo uskutečnit bez
grantu Ministerstva kultury ČR a podpory
města Litomyšl. Velký dík patří sponzorům:
panu Kaláškovi, firmě Vodax s.r.o. a firmě
Klička s.r.o. za jejich hmotnou i finanční pod-
poru.
Protože celý projekt měl úspěch, tak se v roce
2016 chystáme navázat, tentokrát ve spolu-
práci s Ateliérem restaurování papíru, knižní
vazby a dokumentu Univerzity Pardubice. Držte
nám palce při získávání grantu. Pojďte do toho
příští rok s námi!

Zdena Cupalová a Iva Pekníková, 
foto Iva Pekníková

Prodej vánočních stromků
Městské lesy Litomyšl prodávají vánoční

stromky v následujících termínech: 

9. 12. 2015 od 9.00 do 16.00
na Smetanově nám. u České spořitelny

10. a 11. 12. 2015 od 8.00 do 15.00
ve Správě městských lesů, Strakov 15



3. 12. Čt 14.30-17.00 Slavnostní zakončení 16. ročníku Litomyšlské univerzity třetího věku • Lidový dům tel. 603 140 109
4. 12. Pá 10.00 Přijde k nám čert a Mikuláš • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Umění ne/mrzne - vernisáž vánoční instalace L. Řemínkové a odhalení nově objeveného dvojlistu z neznámého graduálu • dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00 Hentai Corporation + JeGR - koncert, afterpárty, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Best of 1990-2010 - výběr největších hitů, dj Pegas, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

5. 12. So 10.00-18.00 Čertovská adventní dílna - pro malé i velké • zámecké infocentrum   tel. 461 611 051
16.00-18.00 Mikulášská nadílka pro děti - více info a rezervace na tel. 777 802 841 • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

17.00 Mikuláš pod hvězdou - každoroční podvečer s čertem a Mikulášem • hotel Zlatá Hvězda tel. 725 806 240
17.00-19.30 Základní taneční kurz pro mládež - 12. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

18.30 Pianothéka Richarda Pogody - druhý adventní koncert • kavárna Mandala  tel. 733 518 267
20.00-22.45 Taneční kurz pro dospělé mírně pokročilé - 6. závěrečná lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Houseland DCUK Birthday (Ladies EDT) - narozeninová party, djs DJane La Dela, Ergee, Ennie, Glenn & Parrot, 100 Kč • Dance Club U Kolji

6. 12. Ne 10.00-16.00 Čertovská adventní dílna - pro malé i velké • zámecké infocentrum tel. 461 611 051
13.00-18.00 Neděle dekorací a ozdob - Andělská adventní neděle, prodejní stánky • zámecké návrší tel. 461 653 491
14.00-16.00 Vánoční fortna - vytváření girlandy s burzou dárků • podium na zámeckém návrší tel. 461 653 491
14.00-18.00 Vánoční posezení s adventní živou muzikou • Bobo Café tel. 774 603 007

16.00 Koncert Jany a Ivy Věnečkových • podium na zámeckém návrší tel. 461 653 491
16.00 Předvánoční koncert Sboru paní a dívek - s ženským pěveckým sborem Vlastimila a mužským sborem Orlice • Husův sbor  tel. 724 704 977

7. 12. Po 17.00 Vánoční koncert - účinkují dětské pěvecké sbory a instrumentální soubory ze ZUŠ Litomyšl • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
8. 12. Út 9.00 Čert Všudybyl a princezna Zlobilka - rozmarná pohádka pro školy (děti do 8 let) i veřejnost, vstupné 35 Kč • Smetanův dům  tel. 461 613 239  

10-11 a 17-18 Vánoční přáníčka a jmenovky - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Co je to genealogie a jak sestavit rodokmen - přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty • městská knihovna tel. 461 612 068

9. 12. St 17.00 Oprava kostela Nalezení sv. Kříže - beseda s Mgr. V. Cinkovou, spojeno s promítáním, s NPÚ Pardubice • knihovna tel. 461 612 068
18.00 Podvečer s vůní Provence - bioesenciální oleje, suprems a bioparfémy, Helena Hlavatá • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667
19.00 Knižní čtvrtek ve středu • Na Sklípku tel. 461 614 723
20.00 Wednesday special party - středeční taneční párty, djs Mylo Glenn & Roy Seed, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

10. 12. Čt 14.00 Ochutnáváme Vánoce - čtení a vyprávění babičky Aničky • městská knihovna tel. 461 612 068
15.30 Tradice a zvyky českých Vánoc - přiblíží Jana Kroulíková • denní stacionář tel. 461 312 412

11. 12. Pá 21.00 Music párty - djka Magdi-da, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Animal party - tematická párty ve stylu zběsilých zvířat, dj Ass, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

12. 12. So 9.30-12.00 Balím to - vánoční výtvarná dílna • dům U Rytířů   tel. 461 614 765
10.00-17.00 Když Vánoce klepou na dveře - vánoční dílny, patchwork, promítání pohádek, inspirace pro vánoční menu aj. • Smetanův dům tel. 607 605 720

18.30 Jiří Habart a Marie Jovbak Kopecká - třetí adventní koncert na housle a piano • kavárna Mandala tel. 733 518 267
19.00-01.00 Základní taneční kurz pro mládež - závěrečný Věneček, hraje Combo 2, učitel tance: Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

21.00 Retro párty 80.-90. let - dj Milhaus, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Ladies night special - taneční hity, djs Styx & Marquez, 70 Kč / dámy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

13. 12. Ne 13.00 Neděle chutí a vůní - Andělská adventní neděle, prodejní stánky • zámecké návrší tel. 461 653 491
13.00 Zdobení vánočního cukroví a výroba vánočních prací - adventní dílna pro malé i velké • zámecké infocentrum tel. 461 611 051
14.00 Litomyšl na ledě - beseda „s lidmi od hokeje" • regionální muzeum tel. 461 615 287

14.00-16.00 Program na podiu • zámecké návrší tel. 461 653 491
14.00-18.00 Vánoční posezení s adventní živou muzikou • Bobo Café tel. 774 603 007

15.00 Vánoční hvězda - divadelní představení pro rodiče s dětmi, účinkuje Divadlo Scéna o.p.s Kuřim, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239  
16.00-17.00 Koncert Four in van • podium na zámeckém návrší tel. 461 653 491

18.00 Hudba pomáhá - benefiční koncert, Parkoviště pro velbloudy, Mother´s angels, I. Kolářová, O. Pavlák, min. vstup50 Kč • zám. jízdárna tel. 723 743 760
14. 12. Po 19.30 Vražda na Nilu - abonentní divadelní představení, účinkuje Městské divadlo Kladno, vstupné 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239  

20.00 Michal Prokop a Framus Five - koncert, 270 Kč v předprodeji / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
15. 12. Út 9.00-17.00 Výklad tarotu - osobní výklady, Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

10-11 a 17-18 Svícínek z CD - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Koledování v atriu - prodejní výstava výtvarného oboru, vystoupení dramatického kroužku, vánoční koncert žáků • ZUŠ tel. 461 612 628
18.00 Vánoční koncert pěveckého sboru KOS - host Michael Šust • Smetanův dům  tel. 461 614 550
18.30 Hiphop-erace - promítání filmu z festivalu Jeden svět • kavárna Mandala tel. 733 518 267

16. 12. St 9.00 Osvobozené divadlo a divadlo Semafor - výchovný koncert hudební skupiny Marbo, pro školy i veřejnost, 40 Kč • Smet. dům tel. 461 613 239  
10.00 Voní tady Vánoce - pořad pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068

16.00-18.00 Vánoční kamion Coca-Cola • Smetanovo náměstí
18.00 Tak do tance, Ježíšku! - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

17. 12. Čt 18.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční - 80. provedení, litomyšlské sbory, sólisté, Litomyšlský symf. orchestr, 80 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 608 711 968
18.00 Předvánoční koncert žáků ZUŠ • Husův sbor  tel. 724 704 977
19.30 Koncert bratří Ebenů - nový koncertní program s názvem Čas holin, vstupné 290 a 340 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239  

18. 12. Pá 10.00-19.00 Vzpomínka na Václava Havla - bezplatný vstup do expozice Srdce pro Václava Havla • zámecké sklepení tel. 724 063 041
16.00 Vánoční posezení - rezervujte si místo předem • rodinné centrum tel. 607 605 720

v Litomyšli v prosinci 2015?
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18. 12. Pá 18.00 Pokoj vám - stínové divadlo Hanky Voříškové • Husův sbor  tel. 724 704 977
20.00 Sto zvířat - koncert, afterpárty s dj Wolfem, 180 Kč v předprodeji / 240 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Euphoria night, vol. 2 - taneční hity, djs David Nováček & Rodrigo, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

19. 12. So 18.30 Parkoviště pro velbloudy - čtvrtý adventní koncert • kavárna Mandala tel. 733 518 267
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Oldies night - hity 90. let, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

20. 12. Ne 13.00-16.00 Výroba andělských dekorací - adventní dílna pro malé i velké • zámecké infocentrum tel. 461 611 051
13.00-17.00 Tvorba vlastní měny - lektorovaný doprovodný program k výstavě Zmatené peníze • regionální muzeum tel. 461 615 287
13.00-18.00 Neděle tradic a řemesel - Andělská adventní neděle, prodejní stánky, živá zvířata • zámecké návrší tel. 461 653 491
14.00-16.00 Živý betlém a program na pódiu • zámecké návrší tel. 461 653 491
14.00-18.00 Vánoční posezení s adventní živou muzikou • Bobo Café tel. 774 603 007
16.00-17.00 Koncert Litomyšlské scholy • podium na zámeckém návrší tel. 461 653 491

22. 12. Út 10-11 a 17-18 Zdobení jablíčka, pomeranče - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
24. 12. Čt 13.30-15.00 Štědrovečerní koledování - zpívání se skupinou Věneband, k dispozici bude Betlémské světlo • před regionálním muzeem tel. 461 615 287

23.00 Vánoce U Kolji - taneční hity, dj Rodrigo, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
25. 12. Pá 21.00 Štěpánská - djs Wolf a Saurus, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21.00 Christmas after party - taneční hity, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
26. 12. So 9.00 Vánoční příběh s rybami a houbami - dětská vánoční hra • Husův sbor tel. 724 704 977

20.00 Mičudka + El Camino - koncert, afterpárty s Rotopedem • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Štěpánská vypečená párty - taneční hity, dj Ass, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

27. 12. Ne 14.00-20.00 Silvestrovské odpolední čaje - hraje Malý taneční orchestr Č. Třebová • Lidový dům tel. 461 619 183
28. 12. Po 20.00 Silvestr nanečisto: Machos Burritos - koncert, afterpárty s dj Alíkem • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
31. 12. Čt 18.00 Dětský silvestrovský ohňostroj - s novoročním přípitkem a čočkovou polévkou • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333

18.00 Silvestr na Veselce • restaurace a minipivovar Veselka tel. 776 887 719
19.00 Silvestrovské posezení - hraje Cimbálovka Beskyd • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
21.00 Silvestr s Rodrigem - taneční hity, dj Rodrigo, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

1. 1. Pá 21.00 New Year oldies mix - dj Lukáš Sojka, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
2. 1. So 21.00 Karibská noc - taneční hity, dj Lukáš Mercl, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

KINO SOKOL DOSPĚLÝM                    Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)

Čt 3. 12.                                                  Aldabra: Byl jednou jeden ostrov - film ČR, rodinný, 80 min., 110 Kč
Pá 4. 12.                                                 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D - film ČR, rodinný, 80 min., 130 Kč
So, Ne 5., 6. 12.                                     Vánoční Kameňák - film ČR, komedie, 110 min., 120 Kč
Út 8. 12.                                                  Spectre - film Velká Británie / USA, krimi / triller, 150 min., české titulky, 110 Kč
St 9. 12.                                                  Viktor Frankenstein - film USA, horor / drama, 110 min., české titulky, 110 Kč
Čt 10. 12.                                                 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část - film USA, dobrodružný / sci-fi / thriller, 135 min., české titulky, 110 Kč
Pá 11. 12.                                                 V srdci moře - film USA, akční / historický, 121 min., české titulky, 110 Kč
So 12. 12.                                                V srdci moře 3D - film USA, akční / historický, české titulky, 121 min., 130 Kč
Ne 13. 12.                                                Filmový klub: Mládí - film Francie / Švýcarsko / Velká Británie, drama, 118 min., české titulky, 80 Kč
Út, St 15., 16. 12.                                    Most špionů - film USA, historický / thriller, 135 min., české titulky, 120 Kč
Čt, Pá 17., 18. 12.                                    Star Wars: Síla se probouzí - film USA, sci-fi / dobrodružný / akční / fantasy, 136 min., české titulky, 130 Kč
So 19. 12.                                                Star Wars: Síla se probouzí 3D - film USA, sci-fi / dobrodružný / akční / fantasy, 136 min., české titulky, 160 Kč
Ne 20. 12.                                               Star Wars: Síla se probouzí - film USA, sci-fi / dobrodružný / akční / fantasy, 136 min., české titulky, 130 Kč
Út, St 22., 23. 12.                                   Trable o Vánocích - film USA, komedie, 107 min., české titulky, 100 Kč
Pá, So, Ne 25., 26., 27. 12.                    Padesátka - film ČR, komedie, 100 min., 110 Kč
Út, St 29., 30. 12.                                  Milenci těch druhých -film USA, komedie, 101 min., české titulky, 110 Kč
So 2. 1.                                                    Star Wars: Síla se probouzí 3D - film USA, sci-fi / dobrodružný / akční / fantasy, 136 min., české titulky, 160 Kč
Ne 3. 1.                                                    Star Wars: Síla se probouzí - film USA, sci-fi / dobrodružný / akční / fantasy, 136 min., české titulky, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM                              Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)

So 5. 12.                                                  Malý princ 3D - film Francie, animovaný / fantasy, 108 min., 130 Kč
Ne 6. 12.                                                 Malý princ - film Francie, animovaný / fantasy, 108 min., 120 Kč
So 12. 12.                                                Sněhová královna 2 3D - film Rusko, animovaný / pohádka, 80 min., 120 Kč 
Ne 13. 12.                                                Sněhová královna 2 - film Rusko, animovaný / pohádka, 80 min., 100 Kč
Po 14. 12.                                                Pohádky pod stromeček - pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min., 30 Kč
So 19. 12.                                                Hodný dinosaurus 3D - film USA, animovaný / rodinný / komedie, 100 min., 140 Kč
Ne 20. 12.                                               Hodný dinosaurus - film USA, animovaný / rodinný / komedie, 100 min., 110 Kč
So 26. 12.                                               Žabák Ribit - film Majlajsie, animovaný / dobrodružný, 90 min., 100 Kč 
Ne 27. 12.                                                Žabák Ribit - film Majlajsie, animovaný / dobrodružný, 90 min., 100 Kč
So 2. 1.                                                    Proč jsem nesnědl svého taťku 3D - film Francie, animovaný / rodinný, 95 min., 120 Kč
Ne 3. 1.                                                    Proč jsem nesnědl svého taťku - film Francie, animovaný / rodinný, 95 min., 100 Kč

Předprodej na vybrané pořady v IC Litomyšl



přes zimu Černobílá výstava fotografií - Petr Kasal, Zbyněk Renza • hostinec U černého orla
do 4. 12. Významné dny podzimu - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
do 20. 12. Tradiční ozdoby z Podkrkonoší - výstava • zámecké sklepení • pouze So a Ne 13-16
do 31. 1. Arnold Bartůněk: Komorní sochy a kresby - výstava u příležitosti autorova životního jubilea • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 31. 1. Marie Kolářová: Holka modrooká - výstava obrazů • Antik Hotel Sofia • denně
do 31. 1. Fotokoláže paní Slávky Štusákové z České Třebové - výstava • Bobo Café
do 22. 12. Výstava fotografií občanského sdružení Za novým úsměvem • zámecké infocentrum •  otevřeno denně 9-16
do 7. 12. Plenér Venkov 2015 - výstava obrazů • café Kafíčko • denně 9-18.30
do 24. 1. Zmatené peníze - interaktivní numizmaticko-výtvarná výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17  
do 6. 3. Tao te ťing a jiné knižní klenoty z Edice Galerie Zdeněk Sklenář - výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne: 10-17
do 4. 1. Nejlepší knihy dětem - výstava • ve výpůjční době
od 12. 12. do 28. 2. Litomyšl na ledě - výstava připomene dějiny litomyšlského hokejového klubu a jeho úspěchy • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17 
do 20. 12. Výstava betlémů - výstava historických i současných betlémů • kostel Nalezení sv. Kříže • otevřeno Pá 14-18, So a Ne 10-18
od 4. 12. do 6. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné - hrůzyplné představení se šťastným koncem, www.pekelnekralovstvi.cz • zámecké sklepení • Pá od 16, So od 11 a Ne od 13
5., 6., 12., 13., 19., 20. 12. Adventní architektonické prohlídky zámeckého návrší • kostel Nalezení sv. Kříže • od 15.00
od 5. 12. do 6. 1. Umění ne/mrzne - vánoční instalace L. Řemínkové • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
od 5. 12. do 6. 1. Vystavení nově objeveného dvojlistu z graduálu z přelomu 15.-16. století • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
od 11. 12. do 21. 12. Pasta e risotti - speciality italské kuchyně • Hotel Aplaus • od 11.00
od 18. 12. do 20. 12. Mezinárodní výstava vánoční floristiky a zemědělské techniky - ve spolupráci se zahraničnímí partnery • SZaTŠ Litomyšl  • Pá 8-17, So 9-17, Ne 9-15
od 18. 12. do 20. 12. Václav Havel: Nic lidského není cizí - výstava fotografií ČTK z let 1998-2011 • zámecké sklepení • Pá 10-19, So-Ne 10-16
do 3. 1. Muzeum domečků, panenek a hraček • otevřeno 6. 12., 13. 12., 20. 12. 10.00-16.00; 19.-23. 12., 26.-30. 12., 2.-3. 1. 13.00-17.00
od 6. 12. do 28. 3. Zimní dětská herna - zimně laděná herna pro všechny od těch nejmenších až po dospělé návštěvníky • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17  
6. 12., 13. 12., 20. 12. Kouzlo křesťanských Vánoc - komentované prohlídky • kostel Nalezení sv. Kříže • od 14.00
8. 12., 16. 12., 5. 1. Komentované prohlídky výstavy Zmatené peníze • regionální muzeum • vždy od 16.00

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY
 Českobratrská církev evangelická 

(kostelík na ul. A. Tomíčka 69)
• 20. 12. v 9.00 - Dětská vánoční slavnost
• 25. 12. v 9.00 - Služby Boží s večeří Páně
• 26. 12. v 9.00 - Služby Boží

 Církev československá husitská
(Husův sbor na Toulovcově náměstí)
• 24. 12. ve 23.00 - Půlnoční bohoslužba
• 25. 12. v 9.00 - Sváteční vánoční bohos-
lužba
• 26. 12. v 9.00 - Prvomučedníka Štěpána
- dětská vánoční hra „Vánoční příběh s ry-
bami a houbami“
• 27. 12. v 9.00 - Bohoslužba se songovou
liturgií a písněmi dětí a mládeže
• 31. 12. v 17.00 - Starý rok - pobožnost se
svátostí pokání a losováním biblických
hesel
• 1. 1. v 9.00 - Novoroční bohoslužba

 Církev bratrská
(Nový kostel, Moravská 1222)
1• 9. 12. v 17.00 - Koncert písní a chval
mládeže v Novém kostele
• 20. 12. v 9.30 - Bohoslužby poslední ad-
ventní neděle (v 17.00 vánoční divadlo pro
rodiny s dětmi „Špitální Vánoce“)
• 24. 12. ve 14.00 - Odpolední chvíle vděku
a očekávání (pro rodiny s dětmi)
• 24. 12. ve 24.00 - Společná půlnoční bo-
hoslužba v kostele Nalezení sv. Kříže
• 25. 12. v 9.30 - Bohoslužby na První svá-
tek vánoční
• 27. 12. v 9.30 - Bohoslužby poslední ne-
děle v civilním roce
• 31. 12. v 17.00 - Silvestrovské účtování v
poslední den civilního roku 2015
• 1. 1. v 10.00 - Bohoslužby s prosbou za
město, zemi a svět
• 3. 1. v 9.30 - Bohoslužby s Večeří Páně

 Církev římskokatolická
(není-li uvedeno jinak, bohoslužby se
uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže)
• 24. 12. v 15.00 - pro rodiny s dětmi
• 24. 12. ve 22.00 
• 24. 12. ve 24.00 - v chrámu Nalezení sv.
Kříže
• 25. 12. v 7.30, 10.15, 17.45
• 26. 12. v 7.30, 10.15, 17.45 
• 27. 12. v 7.30, 10.15, 17.45 
• 31. 12. v 16.00 
• 31. 12. ve 23.15 - v kapli sv. Markéty
• 1. 1. v 7.30, 10.15, 17.45 

 Církev adventistů sedmého dne
(v Husově sboru)
26. 12. od 10.00 do 13.00 

5. 12.              So        9.00                   Stolní tenis: Litomyšl vs. Orlice - KS • hala TJ Jiskra
                                    11.00                  Mikulášská veselice pro děti v maskách • Jízdárna Suchá
                                    13.30                 Stolní tenis: Litomyšl vs. Choceň C - KS • hala TJ Jiskra
6. 12.               Ne       17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sázavou - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
                                    11.30                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. 1. FbK Tábor - 2. liga juniorů • městská sportovní hala
                                    16.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. PSKC Okříšky - 2. liga juniorů • městská sportovní hala
12. 12.            So        13.00                 Veřejný trénink • Jízdárna Suchá
19. 12.             So        9.00                   Florbal: Vánoční klubový turnaj - pro všechny příznivce • městská sportovní hala
                                    14.00                 Litomyšlský pohár 2015 ve stiga hokeji - 11. kolo • dům dětí a mládeže
26. 12.-2. 1.   So-So                            České šachové Vánoce - 17. ročník vánočního šachového turnaje • internát pedagogické školy na Strakovské ul.

KAM ZA SPORTEM



KAM DO OKOLÍ LITOMYŠLE

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE
LITOMYŠL                 - viz kalendář akcí
SVITAVY                      4. 12. od 19.00 Monogram • koncert a křest nového alba bluegrassové kapely • Ottendorferův dům
                                    6. 12. 9.00-16.00  Vánoce ve Svitavách • vánoční jarmark na náměstí Míru, vánoční zvyky v městském muzeu, marcipánové Vánoce v 
                                    Muzeu esperanta, vánoční dílna a promítání pohádek pro děti ve Fabrice • na různých místech ve městě
                                    13. 12. od 19.00 4tet • neuvěřitelné pěvecké i herecké výkony J. Korna, J. Škorpíka, D. Kollára a D. Uličníka • Fabrika
POLIČKA                    8. 12. od 19.00  Jan Šťastný - Pocta Martinů • koncert věnovaný 125. výročí narození B. Martinů • Tylův dům
                                    13. 12. od 19.00 Skyey Gospel • sbor profesionálních zpěváků • Tylův dům
                                    18. 12. od 19.00 Kamil Střihavka and LEADERS • Tylův dům
MORAVSKÁ             5. 12. 9.00–16.00 Mikulášský jarmark pod střechou • dvorana muzea
TŘEBOVÁ                   8. 12. od 19.00 Liga proti nevěře • divadlo, hrají M. Kuklová, V. Nová, I. Šmoldas • kinosál muzea
                                    18. 12. od 19.00 Martino Hammerle-Bortolotti • vánoční koncert, pěvec vystoupí se smíšeným sborem Syxtet Svitavy • dvorana muzea
VYS. MÝTO                do 3. 1. Vánoční nákupní šílenství před mnoha lety • vánoční výstava • regionální muzeum 
                                    20. 12. od 17.00 Vánoční koncert a živý betlém v barokním areálu na Vraclavi • koncert v kostele sv. Mikuláše na Vraclavi
                                    25. 12. od 19.30 Hudba pomáhá – Parkoviště pro velbloudy • benefiční koncert, výtěžek půjde V. Vrchotovi z Litomyšle • Šemberovo divadlo

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

4. 12. Pá 18.00 Hudba pomáhá - koncert skupiny Parkoviště pro velbloudy • kostel sv. Martina, Dolní Újezd
9. 12. St 18.00 Česko zpívá koledy • před základní školou, Dolní Újezd
11. 12. Pá 19.30 Katapult - koncert ke 40. výřočí kapely, vstupné 250 / 300 Kč na místě, předprodej v IC Litomyšl • M-klub, V. Mýto
12. 12. So 9-14 Výroba vánočních ozdob ze slámy - objednávky na tel. 604 590 474 • Světnice čp. 8, Sebranice
      13-17 Vánoční trhy - od 13.00 vystoupí ZUŠ Bystré • nádvoří Domu na zámku, Bystré
      14.30 Vánoční koncert - koncert spojených litomyšlských sborů • kostel Sv. Mikuláše, Svojanov
13. 12. Ne 9-17 Tradiční vánoční výstava - 10.00 vystoupí děti MŠ, 13.00 žáci ZUŠ, 15.00 skupina Náhoda • sokolovna, D. Újezd 
      17.00 Adventní koncert - vystoupí ZUŠ D. Újezd a Sebranice, vstupné dobrovolné • kostel Sv. Mikuláše, Sebranice
15. 12. Út Zákon o DPH - kontrolní hlášení - seminář, více na www.khkpce.cz • MC Fabrika Svitavy
18. 12. Pá 17.00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd • kostel sv. Martina, Dolní Újezd
19. 12. So 16.00 Svojanovské Vánoce - tradiční akce před radnicí • Svojanov
      20.00 Buty - předvánoční koncert plný hitů, vstupné 150 / 200 Kč na místě, předprodej v IC Litomyšl • M-klub, Vysoké Mýto
28. 12. Po 18.00 Předsilvestrovské posezení - předtančení, k tanci a poslechu hraje Vepřo-knedlo-zelo, občerstvení • KD, Sebranice

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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

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

Nově v prodeji: stolní a nástěnné kalendáře na rok 2016, diáře 2016

INFOCENTRUM LITOMYŠL

LITOMYŠL viz kalendář akcí
HRADEC KRÁLOVÉ  25. 12. Tradiční, vánočně laděný dvojkoncert Jaroslav Svěcený a Václav Uhlíř • Městská hudební síň
CHEB do 26. 12. Vánoční trhy na náměstí • volně přístupné ledové kluziště, tržiště s desítkami dřevěných stánků s vánočním zbožím a občerstvením, Ježíškova dílna
      a další akce pro děti, bohatý doprovodný program s vystoupeními populárních interpretů 
JINDŘICHŮV 12.- 13. 12. Vánoční dny v Jindřichově Hradci • vánoční trhy v centru města, Adventní dny na zámku, Adventní fotografování v historických 
HRADEC kostýmech v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií
KUTNÁ HORA 26. 12. od 15.30 Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba • tradiční koncert v podání Učitelského smíšeného pěveckého sboru TYL Kutná Hora • v chrámu sv. Barbory 
POLIČKA 8. 12. od 19.00 Pocta Martinů • slavnostní koncert k 125. výročí narození Bohuslava Martinů, Ensemble Martinů & Jan Šťastný • velký sál Tylova domu
TELČ 4. 12. od 13.00 Mikuláš v Telči na náměstí • vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, vánoční trh, čertování, Matějovo koledování, zpívání dětí u stromečku, 
      příchod Mikuláše s čertovskou družinou, rozsvícení vánočního stromu a osvětlení města
TŘEBOŇ 5. 12. od 16.00 Čertovské rojení • přiletí andělé i čtyři desítky čertů, démonů a dalších pohádkových bytostí z bavorských lesů. Vánoční melodie od jihočeských 
      Nezmarů. Pro každého malého Mikuláše, čerta a anděla malý dárek • Masarykovo náměstí

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 23. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané na pře-
lomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho do-
předu na www.litomysl.cz.

hudba, tanec
divadlo, promítání
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Fotografie, která by pro svou hloubku a smy-
slně intelektuální zaujatost mohla směle figu-
rovat v portfoliu Jana Saudka, je momentkou
čtyř význačných litomyšlských umělců svým
uměním suverénně přesahujících hranice regi-
onu.
Pohled procházející čočkou fotoaparátu i útro-
bami nebohého fotografa za ním jako lžička
pudinkem, aby se vzápětí s cinkotem zarazil
o uzávěr tračníků, bělostné zápěstí svůdně
podpírající andělskou tvář a princeznovská ko-
runka laškovně vykukující z vlasů jako len, to
vše je Šárka Franková, výjimečný kamínek do
mozaiky litomyšlských malířů. Šárka vystudo-
vala textilní výtvarnictví v Brně, pracovala jako
návrhářka ve firmě Primona Česká Třebová
a do ZUŠ v Litomyšli nastoupila v 90. letech.
Vystavuje samostatně i s kolegy. O Šárce řekla
Michaela Kotlárová, parťačka z výtvarného
oboru, toho času na mateřské dovolené.: „Ve
dne učí, v noci maluje. Smíchem dokáže prolo-
mit ledy a překlenout propasti. Září všude, kam
vejde.” Duo kantorek výtvarného oboru na
opačné straně fotografie doplňuje Šárka Veče-
řová, jejíž papírová korunka jen podtrhuje
šlechtické mravy a noblesu kněžny. Šárka pro-
movala na PdF Univerzity Hradec Králové
a vedle hudební školy vyučuje také na VOŠP
a SPgŠ Litomyšl. A kdyby bylo nejhůř a hrozilo
snad pedagogické vyhoření, není pro ni prob-
lém štětec zahodit a svůj problém „uhasit”
v elegantním stejnokroji hasičských záchran-
ných sborů. Vždyť vede družstvo malých dob-
rovolných hasičů Dolní Újezd! Vyděšený obličej,

Múzám naslouchat je fuška,
proto zbystři, je tu Zuška”

tykadélka a puntíkovaná ozdoba Ferdy mra-
vence patří Bedřichu Smetanovi, který svým
uměním také docela solidně prorazil. My se už
ale konečně dostáváme k dámě uprostřed,
která kromě hlavy hudebního génia ve svých
rukou tříme zejména prapor dramatického
oboru! Pro Janu Paulovou je divadlo vším. Zá-
klady hereckého umu získala v Ústředním lout-
kovém divadle v Praze a poté svůj talent
uplatnila při kočování s divadlem Bratří For-
manů po Evropě. Její největší vášní je loutkové
divadlo a výroba loutek. Pokračuje v české tra-
dici a tvoří nejen „sádrové” loutky, ale i šité
a netradiční.
Bylo by hříchem tyto osobnosti „nevyzpoví-
dat”, a tak jsme všem položili tři obyčejné
otázky. Jelikož Bedřich Smetana ve společnosti
takovýchto umělkyň ztratil řeč, předkládáme
odpovědi pouze přítomných dam.
„Čím bys chtěla být, kdybys neučila?” Šárka V.:
„Kapitánkou zaoceánské lodi.” Jana P.: „Indián-
kou v Amazonském pralese.” Šárka F.: „Renti-
érkou, hahaha.” „V čem si myslíš, že jsi dobrá?”
Šárka V.: „Ve čtení pohádek na dobrou noc.
Každého hned uspím!” Jana P.: „Toho je mnoho,
haha a hoho!” Šárka F.: „To bych nechala po-
soudit jiné, ale je fakt, že se v noci nebojím jít
přes celou zahradu do sklepa třeba pro víno
nebo pro okurky.” „Co tvé plány do budoucna?”
Šárka V.: „Ráno vstanu, pojedu do práce a pak
se uvidí.” Jana P.: „Já neplánuji a překvapení je
má budoucnost, životní a tvořivá.” Šárka F.:
„Věnovat se vlastní tvorbě a celkově na sobě
zapracovat.” Děkujeme.
Příště se můžete těšit na dechové oddělení.

Markéta Hegrová a Petr Jiříček, 
foto Petr Jiříček

Město Litomyšl

dražba
bytové
jednotky č. 55/3

mezonetový byt 3 + 1 v domě
č.p. 55 na Smetanově náměstí
v Litomyšli

Vlastník: Město Litomyšl
Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník:
Dražební spolek s.r.o., Litomyšl
Termín dražby: 14. 12. 2015 v 15.00
Nejnižší podání: 1,480.898,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč
Místo konání dražby:
zasedací místnost u sekretariátu 
ve druhém nadzemním podlaží MÚ,
Bří Šťastných 1000, Litomyšl

Termín prohlídek předmětu dražby:
1. termín dne 2. 12. 2015 
od 15.00 do 15.30 hod.
2. termín dne 9. 12. 2015 
od 10.00 do 10,30 hod. 
Místo prohlídky  se stanovuje 
před budovou čp. 55 
na Smetanově náměstí v Litomyšli.

Město Litomyšl hodlá zpeněžit bytovou jed-
notku č. 55/3 – mezonetový byt o velikosti 3+1
nacházející se v budově čp. 55 na pozemku
parc. č. st. 402/1 v kat. úz. a obci Litomyšl, část
obce Litomyšl-Město, a to formou veřejné
dobrovolné dražby. Bytová jednotka není za-
tížena žádnými zástavními právy, věcnými bře-
meny ani právem nájmu.

Dražebníkem bude společnost Dražební spo-
lek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719. Kontakt na
dražebníka je tel. č. 461 618 666. Všechny po-
drobnosti týkající se dražby jsou uvedeny
v dražební vyhlášce. Tato dražební vyhláška je
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
v Litomyšli a dále je k dispozici v písemné či
elektronické podobě na vyžádání u dražeb-
níka. Dražebník dále na vyžádání poskytne zá-
jemcům veškeré dostupné údaje.

Prodejna ZOB SHOPU je umístěna v centru
Smetanova náměstí a nabízí sušené ovoce,
ořechy, výběrové plantážní kávy a čaje z celého
světa, sortiment pro děti, či dokonce müsli,
které si můžete sami vymyslet a namíchat. Při-
pravena jsou originální balení a zboží na vá-
noční pečení a vaření za akční ceny. Najdete
nás také na facebooku (www.facebook.com/
zobshop). Budeme se těšit na návštěvu.          

Bc. Ludmila Gerčáková
PLACENÁ INZERCE

VÁNOCE
V ZOB SHOPU
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Nominujte své oblíbené učitele na Zlatého Ámose
Žáci základních škol a studenti škol středních
mohou již po třiadvacáté nominovat své oblí-
bené kantory do populární ankety o nejoblíbe-
nějšího učitele Zlatý Ámos 2016. V případě
nominace minimálně tří učitelů z Pardubického
kraje bude vyhlášen také Krajský Ámos 2016.
Nominační kolo končí 31. prosince.
„V našem kraji máme celou řadu šikovných kan-
torů, kteří si ocenění zcela jistě zaslouží. Doufám
také, že si jako kraj napravíme reputaci, jelikož
v minulých letech jsme mnoho kandidátů do
soutěže nevyslali. Soutěž je skvělou příležitostí
pro prezentaci nejen jednotlivých kantorů, ale
také celé školy a kraje,” uvedla Jana Pernicová,
náměstkyně hejtmana pro oblast školství.
Přihlásit svou paní učitelku nebo svého pana
učitele do Zlatého Ámose není složité. Do on-
line přihlášky, kterou najdete na www.zlatya-
mos.cz, je potřeba napsat stručnou
charakteristiku nominovaného, popsat jednu
společně prožitou příhodu a připojit naskeno-
vaný formulář s podpisy sta osob, které s nomi-
nací souhlasí. 
V lednu a v únoru 2016 proběhnou regionální
kola. V nich musí žáci a studenti před porotou

vtipně a originálně vysvětlit, proč svou učitelku
nebo učitele nominovali. Kdo zvládne regionální
kolo, postupuje do semifinále, ve kterém se roz-
hodne o šestici kandidátů na titul Zlatý Ámos.
A v pátek 18. března 2016 se ve veřejném klání
rozhodne, kdo převezme korunu a žezlo nejoblí-
benějšího učitele České republiky ve školním
roce 2015/2016. 
Jak už se stalo v posledních ročnících tradicí,
Ámosů bude koncem března příštího roku víc.

Tradičně dospělá porota vybere Zlatého Ámose,
dětská porota zvolí Dětského Ámose a prostřed-
nictvím SMS může každý ovlivnit nositele titulu
Ámos sympaťák. Kromě toho Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ocení Ámose češti-
náře, ČEZ – zlatý partner ankety, vybere Ámose
fyzikáře a Unipetrol – stříbrný partner, pak
Ámose chemikáře.

Kateřina Procházková Skůpová

Ocenění Mladý talent Pardubického
kraje 2015 pro Káťu Valentovou
Ve středu 11. 11. 2015 proběhlo v Par-
dubicích slavnostní předání cen ta-
lentovaným studentům, kteří
v minulém školním roce mimořád-
ným způsobem reprezentovali svoji
školu a také Pardubický kraj na ná-
rodních či celosvětových soutěžích.
Jsme moc rádi, že mezi oceněnými
se objevila naše studentka Kateřina
Valentová. V minulém školním roce
vybojovala se svým projektem „Po-
lymerní filmy – pohled z hlediska
přípravy a charakterizace” 2. místo

na mezinárodní soutěži I-SWEEEP
2015 v texaském Houstonu. Káťa
v nejbližších dnech nemůže pomý-
šlet na odpočinek, neboť se připra-
vuje na dvě velké výzvy. V první
řadě to bude její účast na meziná-
rodní soutěži Intel-ISEF 2016 ve
Phoenixu (USA) a také konkurz fina-
listů o účast v Pekingu. Držme jí
palce!

M. Kunderová, foto M. Valenta 
(Na snímku Káťa Valentová 
a M. Kunderová)

Matematici v Litomyšli
Barevné stromy, podzimní kvítí a zapálené
svíčky jako by svou zádumčivostí podtrhávaly
téma (Kritická místa ve výuce matematiky) le-
tošní konference Jak učit matematice žáky ve
věku 10-16 let. Ale už první tóny písní pěveckého
sboru KOS Pedagogické školy v Litomyšli, které
zazněly před hlavními přednáškami, přinášely
příslib lepších časů. Více než sto nadšených uči-
telů matematiky ze základních a středních škol
z celé naší republiky a ze Slovenska se již po-
sedmé přijelo do Litomyšle navzájem informo-
vat o tom, jak žáky při hodinách zaujmout, jak
jim umožnit bádat a objevovat, jak využít výpo-
četní techniku a pomůcky k manipulaci, jak i těm
„nejslabším” pomoci objevovat krásy matema-
tiky a také jak žáky připravovat na přijímací
zkoušky. 
Vstřícný pan ředitel Leníček a usměvavá paní zá-
stupkyně Lišková spolu s ostatními organizátory
vytvořili v prostorách pedagogické školy a do-

mova mládeže inspirující a tvůrčí prostředí. Není
tedy divu, že účastníci hodnotili konferenci jen
v superlativech a odjížděli (stejně jako já) s pří-
slibem: „Za dva roky na shledanou!”

Eva Zelendová, NÚV Praha, 
foto Ondřej Kleiner

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.,
Nedošín 132, Litomyšl

přijme 
BRIGÁDNÍKY
Do skladu pro kompletaci výrobků
(vhodné pro studenty, důchodce, matky
na mateřské dovolené)
Nástup možný ihned.

Požadujeme:
• Časovou flexibilitu 

Nabízíme:
• Dlouhodobou možnost přivýdělku 
• Možnost ranních, odpoledních 

i zkrácených směn dle dohody                        

Kontaktujte nás:
Telefonicky: 469 770 034 – p. Nádvorníková
nebo e-mailem na adrese: 
vnadvornikova@orion.lit.cz

Zveme všechny , kteří se chtějí bavit, na

SILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ
do nově rekonstruovaných,
originálních prostorů
Restaurace Pod Klášterem
v Litomyšli, dne 31.12. 2015 od 19 hod.

Hrát Vám bude Cimbálovka „BESKYD”.
Všechny chmury roku 2015 nechte doma,
vezměte s sebou dobrou náladu
a přijďte se pobavit.

Rezervace na telefonu 461 615 901, 
nebo osobně v Restauraci Pod Klášterem.
Srdečně zvou Líba a Jindřich Částkovi
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Naše adventní trhy však staví
zejména na vánoční pohodě
a sousedské sounáležitosti.
Místo velkého množství vá-
nočního zboží tak na návrší
najdete spíše stánky místních
obchůdků, kaváren, restaurací
a organizací. Adventní odpo-
ledne na pódiu pod vánočním
stromem nám zpestří místní
kapely, sbory, spolky a lito-
myšlské školy. Můžete se těšit na koncerty,
představení, květinovou show, a dokonce i ne-
tradiční živý betlém. V piaristickém kostele
Nalezení sv. Kříže litomyšlský spolek betlé-
mářů připravil velkou výstavu betlémů. Za-
hradnická škola se postarala o krásnou
vánoční výzdobu chrámu a také o adventní
věnec určený všem Litomyšlanům, jehož svíce
postupně zapálí jednotliví představitelé lito-
myšlských duchovních obcí a připomenou
nám tak v krátkých zamyšleních duchovní vý-
znam předvánočního času. Chceme, aby ad-
ventní atmosféra doslova ovládla celé
zámecké návrší, a proto si všichni společně za
pomoci odborníků z místní zahradnické školy
vyzdobíme o druhé adventní neděli také
fortnu, která je pomyslnou vstupní branou na
návrší. Ze společně vytvořené girlandy se pak
budeme moci těšit po zbytek adventního a vá-
nočního období a svým nejbližším zde budete
moci nechávat i malá vánoční překvapení. My
se necháme překvapit, s kolika z vás se na ná-
vrší budeme o adventních nedělích potkávat
a zda vás tato nová tradice osloví. 

2. andělská adventní neděle
6. prosince 2015: Neděle dekorací a ozdob
Prodejní stánky místních květinářství, floristů,
obchodů s dekoracemi a dárkovými předměty
10.00–16.00 • Adventní dílna čertovská v zá-
meckém pivovaru

13.00–17.00 • Na svatého Miku-
láše – otevření zimní dětské
herny v muzeu
13.30 • Zapálení 2. adventní
svíce v chrámu Nalezení sv.
Kříže, sváteční slovo Daniela
Kvasničky
14.00 • Kouzlo křesťanských
Vánoc – komentovaná pro-
hlídka chrámu Nalezení sv.
Kříže se zaměřením na křesťan-

ské vánoční tradice
14.00 • ZŠ Sebranice – hudební vystoupení
14.30 • SZaTŠ Litomyšl – květinová show
16.00 • Koncert Jany a Ivy Věnečkových 

3. andělská adventní neděle
13. prosince 2015: Neděle chutí a vůní
Prodejní stánky s vánočními specialitami míst-
ních kaváren, vináren, pekáren a obchodů s po-
chutinami
13.00-16.00 • Zdobení vánočního cukroví a vý-
roba vánočních přání v zámeckém pivovaru
13.30 • Zapálení 3. adventní svíce v chrámu Na-
lezení sv. Kříže, sváteční slovo Václava Hurta
14.00 • Kouzlo křesťanských Vánoc – komen-
tovaná prohlídka chrámu Nalezení sv. Kříže se
zaměřením na křesťanské vánoční tradice
14.00 • Litomyšl na ledě – 80 let hokeje 
– beseda s „lidmi od hokeje” v muzeu
14.00 • „Mládežníci Nového kostela”
14.40 • Hýbeme se s hudbou – taneční kroužek
ZŠ U Školek
15.00 • O dvanácti měsíčkách – pohádka ZŠ
U Školek
16.00 Four in van – koncert nové kapely souro-
zenců Jiskrových.

4. andělská adventní neděle 
20. prosince 2015: Neděle tradic a řemesel
Prodejní stánky řemeslníků z Litomyšle a okolí,
živá zvířata

13.00–16.00 • Výroba andělských dekorací v pi-
vovaru
13.30 • Zapálení 4. adventní svíce v chrámu Na-
lezení sv. Kříže, sváteční slovo Štěpána Kláska
13.00–17.00 • Zmatené peníze – „tvorba vlastní
měny” – odlévání peněz z čokolády v muzeu
14.00 • Kouzlo křesťanských Vánoc – komen-
tovaná prohlídka chrámu Nalezení sv. Kříže se
zaměřením na křesťanské vánoční tradice
14.00 • Vystoupení žáků ZŠ T. G. Masaryka 
– 3. ZŠ
14.45 • Koncert hudebníků Gymnázia A. Jiráska
15.15 • Moderní živý betlém litomyšlských
ochotníků
16.00 • Koncert Litomyšlské scholy

V piaristickém chrámu letos o Vánocích 
otevřeno
Při zimních procházkách městem s vašimi nej-
bližšími budete moci letos o adventu a Váno-
cích navštívit také piaristický chrám
s vyhlídkou na město. V době adventní bude
kostel otevřen vždy v pátek 14 – 18 hodin
a v sobotu a neděli 10 – 18 hodin. Chrám bude
otevřen veřejnosti také na Štědrý den v době
Štědrovečerního koledování od 13.30 do 15
hodin. O vánočních svátcích bude otevřeno
v následujícím režimu: 25., 26., 27. a 21. 12. od
10.00 do 20.00 hodin, 28., 29., 30. 12. a 1. 1. od
10.00 do 18.00 hodin.
Také o adventu a Vánocích pokračujeme v tra-
dičních komentovaných prohlídkách. Prohlídky
můžete navštívit každou adventní neděli, 25.,
26., 27., 31., 12. a 1. 1. vždy od 15.00 hodin. 

Petra Jiráňová

Letos o adventu a Vánocích
bude na návrší pěkně živo

Nemůžete s dětmi v zimě na hřiště? Chcete se
schovat před mrazem nebo příjemně a netra-
dičně prožít čas s vašimi dětmi či kamarády?
Přijďte si 6. prosince pohrát do nově otevřené
zimní dětské herny v muzeu. Naše herna je ur-
čena pro všechny od těch nejmenších až po do-
spělé návštěvníky. Nabízí různé aktivity, hry
a tvoření v teple muzejního sálu. Otevřeno po
celou zimu od 6. prosince až do 28. března
2016.
Beseda s „lidmi od hokeje” – členy klubu, hoke-
jisty, ledaři, fanoušky a také vámi návštěvníky
z Litomyšle i okolí s názvem Litomyšl na ledě –
80 let hokeje v Litomyšli se uskuteční 13. pro-
since. Přijďte společně zavzpomínat např. na své
hokejové začátky, na fandění na tribunách, bu-
dování zimního stadiónu, zajímavá hokejová
utkání či na kouzlo večerního bruslení pro veřej-
nost. Začátek ve 14 hodin v přednáškovém sále
muzea.
Lektorovaný doprovodný program k numizma-
tické výstavě o zmatcích ve financích států za-
pojených do první světové války a o tématech
na tehdejších platidlech – historii, pověstech, ko-

miksech, humoru a různých kuriozitách.... Vy-
užijte jedinečnou příležitost a přijďte si 20. pro-
since odlít peníze z čokolády, vytvořit vlastní
měnu, převléknout do kostýmů minnesängra,
vyfotit se „v bankovce” nebo si zahrát společen-
ské hry vytvořené k výstavě. Akce s názvem
Zmatené peníze – tvorba vlastní měny je pří-
stupná od 13 do 17 hodin v muzejním ateliéru
a prostorách výstavy.
Na Štědrovečerní koledování – zpívání se skupi-
nou Věneband před muzeem vás zveme 24. pro-
since od 13.30 do 15.00 hodin. I letos
nezapomeňte svíčky s sebou. Junák – český
skaut, z. s., do Litomyšle opět přiveze Betlémské
světlo. To bude v době Štědrovečerního koledo-
vání hořet v kryptě piaristického kostela. Občer-
stvení v podobě teplých nápojů zajištěno.
Koledování se koná s laskavou podporou Zá-
meckého návrší p.o.
Adventní programy jsou vhodné pro všechny
bez rozdílu věku. Srdečně vás zvou a těší se na
vás lektoři z muzea. Změna programu vyhra-
zena!

Renata Kmošková

Advent a Vánoce v muzeu

Velký vánoční jarmark nebo rozsvěcení vánočního stromu jsou v Litomyšli již několikaletou
tradicí. V letošním roce jsme se však rozhodli adventní dění a trhy protáhnout do všech dal-
ších nedělí a začít tak na zámeckém návrší u vánočního stromu tradici novou, v něčem trochu
podobnou trhům v Olomouci, Brně či Praze. 

Pozvánka
na vánoční koncert
V období adventním připravil smíšený pěvecký
sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl pro veřej-
nost tradiční vánoční koncert, který se usku-
teční 15. prosince od 18 hodin ve Smetanově
domě. Vedle slavnostní mše Missa Festiva Johna
Leawitta, která ač není zamýšlená jako litur-
gická mše, je s úspěchem řadu let prováděná
církevními i necírkevními sbory, zazní vánoční
koledy a vystoupí rovněž symfonický orchestr
Základní umělecké školy Jaroslava Kociána Ústí
nad Orlicí. Překvapením, jakýmsi letošním dár-
kem pod stromečkem, pak bude účast zvlá-
štního hosta z USA Michaela Šusta. Michael
Šust je rodilým Čechem, který do Spojených
států odešel v roce 1986 poté, co absolvoval
pardubickou konzervatoř a slibně rozeběhl ka-
riéru jako operní zpěvák a učitel hudby. Neztratil
se však ani za „velkou louží”. Řadu let působí
v USA jako hudební režisér, stal se uznávaným
pastorem v různých křesťanských církvích
v Massachusetts, Texasu či Missouri. Ve Smeta-
nově domě v rámci vánočního koncertu hodlá
vystoupit i s rodinou – manželkou Collen a dce-
rami Christy a Annie. Zuzana Fruniová

Po roční odmlce se na Smetanovo náměstí
vrací vánoční kamion Coca-cola. Navštíví opět
22 vybraných měst a Litomyšl mezi nimi ne-
bude chybět. Přijďte se podívat ve středu 16.
prosince v 16 hodin na příjezd kamionu a do-
provodný program. Výtěžek ze speciálního vá-
nočního prodeje suvenýrů bude věnován
tentokrát Vojtovi Vrchotovi na připravovanou
náročnou  léčbu.                   Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Vánoční kamion
zastaví v Litomyšli
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Litomyšl na ledě
– 80 let hokeje 
v Litomyšli
Výstava k 80. výročí založení hokejového oddílu
v Litomyšli dokumentuje tento sport od jeho po-
čátků až po současnost. Litomyšlští hokejisté
a příznivci hokeje zapůjčili na výstavu tolik do-
kumentů, fotografií, dresů, bruslí, hokejek, po-
hárů a medailí, že mohla vzniknout poměrně
ucelená expozice o dějinách litomyšlského ho-
keje. Na výstavě se můžete zároveň seznámit
s vývojem hokejové výstroje, historií odborářské
ligy i se současnými lety prověřenými tréninko-
vými technikami. Jedním z mnoha vystavených
„pokladů” bude originál zápisu z první schůze
hokejového oddílu Sportovního klubu z 11. pro-
since roku 1935. A pokud vás zajímá, jak se do
našeho muzea dostal dres Ivana Hlinky, nezbývá
vám než navštívit tuto výstavu.
Po celou dobu trvání výstavy je připraven dopro-
vodný program. Můžete si např. vyzkoušet ho-
kejovou výstroj, trénink „na suchu”, zahrát stiga
hokej, zhlédnout krátké filmy z historie hokeje
a mnoho dalšího. Třetí adventní neděli 13. pro-
since ve 14.00 hodin vás srdečně zveme na  be-
sedu „s lidmi od hokeje” – členy klubu, hokejisty,
ledaři, fanoušky a také vámi návštěvníky z Lito-
myšle i okolí. Přijďte společně zavzpomínat
např. na své hokejové začátky, na fandění na tri-
bunách, budování zimního stadiónu, zajímavá
hokejová utkání či na kouzlo večerního bruslení
pro veřejnost. V měsících lednu a únoru nového
roku 2016 se můžete těšit na exhibice a turnaje
ve stiga hokeji, dvě kola Litomyšlského poháru
2016 ve spolupráci se Stiga HC Benátky
a Domem dětí a mládeže v Litomyšli. V posled-
ním únorovém týdnu roku 2016, o jarních prázd-
ninách, se v prostorách muzea uskuteční
exhibiční utkání v podání  Stiga HC Benátky. Při-
jďte si zahrát! Program doplní burza hokejových
kartiček pro děti i dospělé. Výstava je přístupná
od 12. prosince 2015 do 28. února 2016.

Miluše Vopařilová a Renata Kmošková

Vánoční dílny, výrobu dárků, inspirace štědro-
večerní tabule a zdobení stromečku. Děti si po-
hrají v herně nebo posedí u pohádek a na
dospělé čeká horký punč či netradiční vánoční
menu v Restauraci Karlov. To vše provoněné
vánoční atmosférou si s námi přijďte užít v so-
botu 12. prosince od 10.00 do 17.00 hodin ve
Smetanově domě. 
Na společné setkání a předvánoční zastavení
se s vámi těší Smetanův dům, Rodinné cen-
trum Litomyšl, Dům dětí a mládeže Litomyšl,
Restaurace Karlov a NADĚJE Litomyšl.

Petra Benešová, foto Ivana Candráková

Když Vánoce 
klepou na dveře

Devátý ročník benefičního festivalu Hudba po-
máhá pomůže handicapovanému Vojtovi
Vrchotovi. Zajistí pro něho speciální a velmi ná-
kladnou léčebnou terapii v lázních Klimkovice.
Vánoční koncert festivalu hostí 13. prosince v 18
hodin také zámecká jízdárna v Litomyšli!
Hudba pomáhá je benefiční hudební festival,
který vznikl v roce 2007. Každý jeho ročník je
spojený s pomocí handicapovanému dítěti
z Pardubického kraje.  Za osm let fungování tak
pomohl celkovou částkou převyšující 910
000 Kč a letos směřuje jeho pomoc k osmnác-
tiletému Vojtěchu Vrchotovi.
Ten se narodil o 11 týdnů dříve a již po porodu
bylo zřejmé krvácení do mozku, které zapříči-
nilo jeho handicap – dětskou mozkovou obrnu
postihující všechny pohybové systémy v kom-
binaci s epilepsií a centrální zrakovou poru-
chou. Rodina Vojtovi zajistila odbornou péči,
návštěvy specialistů i pravidelnou rehabilitaci.
Před časem se zúčastnil také speciálního
a velmi nákladného programu KLIM-Therapy
v lázních Klimkovice, který měl na Vojtu ne-
smírně pozitivní dopad. Díky tomuto programu

nyní více zapojuje zádové svalstvo a narovnal
se. Zlepšené postavení hlavy se také odrazilo
na kvalitě zrakového vnímání a srozumitelnější
artikulaci. Výtěžek z letošního ročníku festivalu
tedy poputuje na financování dalšího z těchto
programů, který dá Vojtovi možnost dále se
rozvíjet a za pomoci odborníků zapracovat na
stabilitě trupu, aby bylo zabráněno deformaci
páteře a druhotným postižením. Vojtova moto-
rika se zlepší a bude moci o mnoho více pomá-
hat těm, kteří o něj pečují při přesunech
a dalších činnostech.
Vánoční koncert „Ježíšek pro Vojtu”, kde se sku-
pinou Parkoviště pro velbloudy vystoupí hosté
Mother´s Angels, Iva Kolářová a Ondřej Pavlák,
je cestou, jak můžete Vojtovi pomoci i vy. Celý
výtěžek ze vstupného poputuje právě na finan-
cování onoho léčebného lázeňského pobytu.
Koncert, který v minulém roce vidělo přes 1000
diváků, jednoznačně stojí za návštěvu. Vstu-
penky za minimální cenu 50 Kč pořídíte přímo
na místě nebo v informačním centru. Více na
www.hudbapomaha.cz

Barbora Košňarová

Hudba pomáhá Vojtovi Vrchotovi
z Litomyšle 

Poslední měsíc roku, ten adventní a sváteční, si
příznivci Kavárny Mandala, včetně těch, kteří
rádi obráží společenské akce, užijí ve velkém
stylu. Mandala opět nachystala na každý víkend
třaskavý program.
Na první projekci z Jednoho světa, Na sever od
slunce, která se uskuteční 1. 12. 2015 v 18.30 hod.
se budou těšit všichni, kdo mají rádi podmanivé
záběry přírody u břehů Norska, daleko za polár-
ním kruhem. Tam žili dva surfaři, kteří si užívali
vlny, přírodu, ale také se v období pobytu roz-
hodli, že sesbírají alespoň tunu odpadků z pláže,
kam je denně vyplavují vlny. Z pobytu se stal ja-
kýsi do morku kosti procítěný životní koncept,
kdy hrdinové příběhu dojdou tak daleko, že se
dokonce živí prošlými potravinami a jejich auto-
mobil jezdí na přepálený olej.
Další událostí pro Kavárnu Mandala bude pří-
tomnost Pianothéky Richarda Pogody, který 5.
12. 2015 v 18.30 hod. rozehraje písně z dob, kdy
ještě měly melodii. Půjde o šansony, kuplety
a nejrůznější popěvky. Kdo by neznal jména hu-
debníků, jako byli Ježek, Voskovec a Werich. Je
libo zpěv duchaplných písní a ruce, které rozezní
klaviaturu podmanivou melodií? Pokud ano,
pátý prosinec je správné datum. „Hledáte-li zpí-
vajícího pianistu a entertainera v jedné osobě,
není na českém trhu velký výběr. Pobavit a za-
ujmout široké spektrum diváků je sice pořádná
makačka, ale pokud to zvládnete, přináší to ve-

liké uspokojení. Mně k tomu stačí jen bytelná
otáčecí židlička a naladěný klavír,” přibližuje hu-
debník Richard Pogoda svůj program.
Klasická hudba, koledy nebo šansony, to vše za-
hraje duo studovaných hudebníků 12. 12. 2015 od
18.30 hod. Jiří Habart vystoupí s hrou na housle
a Marie Jovbak Kopecká zase zahraje na piano.
Oba muzikanti zprostředkují nezapomenutelné
chvíle strávené s hudbou v komorním prostředí
Kavárny Mandala.
Úterý 15. 12. 2015 od 18.30 hod. se příznivci pro-
mítání dokumentů mohou těšit na vtipnou nálož.
V Kavárně se bude promítat film z dramaturgie
Jednoho světa s názvem  Hiphop-erace. Vypráví
podmanivý příběh novozélandských penzistů
s věkovým průměrem téměř devadesát let. Se-
nioři se rozhodli, že se zúčastní hip-hopové ta-
neční soutěže. O tom, že je nemůže nic zastavit,
díky elánu a životnímu pozitivismu, se přijďte
sami přesvědčit.
Poslední adventní produkce bude koncert mno-
hačetného hudebního tělesa Parkoviště pro vel-
bloudy, které zcela zřetelně předvede, jak
vypadají koledy v syntetickém multižánrovém
a zmodernizovaném pojetí. Za koledami do Ka-
várny Mandala tedy můžete přijít 19. 12. 2015 od
18.30 hod. Bude to zábavné, okouzlující, mimo-
řádné a úchvatně nezapomenutelné.

Za Kavárnu Mandala
Veronika Filová

Kavárna Mandala připravila 
adventní nářez

Václav Havel fotografování údajně příliš rád
neměl, přesto byl díky svému charismatu
a bezprostřednosti velmi fotogenickou osob-
ností. Není proto divu, že se v České tiskové
kanceláři dochovala řada pozoruhodných
snímků různých autorů. Jejich soubor se na
krátkou dobu podařilo zapůjčit do Litomyšle
a Smetanova Litomyšl, o.p.s., je ve spolupráci
s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice
představí návštěvníkům v nové přístavbě pi-

Výstava fotografií ČTK – Václav Havel:
„Nic lidského mi není cizí”

aristické koleje. Jak uvádí šéfredaktor foto-
banky ČTK Petr Mlch, smyslem výstavy foto-
grafií archivovaných z let 1988 -2011 není
dokumentovat historické události. „Je poctou
výjimečnému člověku, kterou mu vzdávají lidé,
již měli to štěstí a čest sledovat jeho pozoru-
hodný život hledáčkem fotokamery.” Výstavu
bude možno bezplatně zhlédnout v pátek 18.
prosince od 10 do 19 hodin, v sobotu 19. a v ne-
děli 20. prosince od 10 do 16 hodin.    Jan Pikna
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POZVÁNKY 

Sbor paní a dívek
opět ve sboru 
církve husitské 
Druhou adventní neděli 6. prosince v 16 hodin
vystoupí Sbor paní a dívek se svými hosty
z Prostějova. Spolu s ženským pěveckým sbo-
rem Vlastimila a mužským sborem Orlice za-
zpívají vánoční písně a koledy. Srdečně vás
zveme, přijďte se i vy ztišit v tomto adventním
čase a poznat naše nové pěvecké přátele.

Jindřiška Kubíčková

Tříkrálová sbírka se blíží
Začátkem ledna se v celé České republice usku-
teční tradiční Tříkrálová sbírka. V Litomyšli
a okolních obcích se koledníci vydají do ulic v so-
botu 9. ledna 2016.
V letošním roce se do sbírky na Litomyšlsku za-
pojilo 80 skupinek, celková vykoledovaná částka
činila 405 903 Kč. Z této částky 65 % zůstalo na
účtu Farní charity Litomyšl. Tyto prostředky byly
použity na provoz Charitní pečovatelské služby,
podporu dobrovolnického centra a na vytvoření

fondu pro podporu sociálně slabých rodin
s dětmi. Zbylých 35 % bylo posláno na účet Cha-
rity České republiky, kde byly peníze použity pro
rychlou finanční pomoc (povodně, požáry… ), ce-
lorepublikové charitní projekty a zahraniční hu-
manitární pomoc.
V tuto chvíli prosíme stálé koledníky i nové
zájemce, kteří by nám rádi pomohli s touto kaž-
doroční akcí, aby se hlásili, popřípadě se do-
tazovali pro více informací na mail charita-

kancelar@lit.cz nebo na tel. čísle 732 803 709.
Jako poděkování koledníkům připravujeme na
sobotu 23. ledna 2016 Festival deskových her.
Jste všichni srdečně zváni, koledníci mají vstup
zdarma.

Marie Šnajdrová, Farní charita Litomyšl, 
foto Martina Soukupová

Ondřej Havelka 
a Melody Makers
Orchestru Melody Makers je dvacet. Krásný věk.
Mládí v rozpuku a přitom již jisté zkušenosti. On-
dřej Havelka a jeho hot-jazzoví pardálové vrhají
se do jubilejní sezóny s nakažlivou vitalitou
a v nebývalé formě. V novém programu zazní
mnohé pyramidální hity, jež si publikum za ta
léta oblíbilo – Mě to tady nebaví, Děkuji, bylo to
krásné, Půlnoční blues, Vendelíne, co děláš?...
A k nim přibude pár fungl nových swingových
smrští, které jistě chytnou za srdce též. Zkrátka,
přijďte s námi tu dvacítku oslavit, protože jazz
a swing nás bavil, baví a bavit bude. A já se vsa-
dím, že i vás! Tohle všechno můžete vidět na
vlastní oči 7. února od 19 hod. ve Smetanově
domě v Litomyšli. Předprodej vstupenek v infor-
mačním centru a v sítích www.smetanuvdum.cz
a www.ticketportal.cz                  Lucie Dračková

Česká vánoční mše Jakuba Jana
Ryby po osmdesáté
Když na přelomu tisíciletí, v roce 1999, vznikla
a v Litomyšli byla uskutečněna myšlenka kon-
certního provedení České mše vánoční Jakuba
Jana Ryby společnými silami litomyšlských
pěvců a hudebníků, jistě nikoho nenapadlo, že
za 15 let se dočká osmdesátého provedení mše.
A to v místě vzniku tradice – děkanském kostele
Povýšení sv. Kříže v Litomyšli.
V letošním jubilejním roce, kdy uběhlo 250 let od
narození autora, zazní nejznámější česká vá-
noční mše ve čtvrtek 17. prosince v 18 hodin na
tradičním místě.
Bude provedena litomyšlskými sbory Vlastimi-
lem, Sborem paní a dívek a Mužským pěveckým
sborem se sbormistry Martinem Profousem,
Hanou Vanišovou a Petrou Kubátovou a Lito-
myšlským symfonickým orchestrem. Sólové
party zazpívají Václav Boštík – tenor, Leoš Krejčí
– bas, Veronika Kladivová – soprán a Radka Ru-
bešová – alt. V rámci programu zazní i úprava
známých koled šéfdirigenta Litomyšlského sym-

fonického orchestru Davida Lukáše. Ten se
i ujme řízení celého koncertu.
Účinkující se těší na to, že si návštěvníci i letos
nenechají tuto předvánoční lahůdku ujít. Před-
prodej vstupenek probíhá v informačním centru.

Josef Veverka, foto Milan Dvořák

Naším již tradičním předvánočním hostem
bude v pátek 18. prosince v 18.00 hod. výtvar-
nice a herečka Hana Voříšková z Chocně, která
u nás letos hrála své výtvarně originální diva-
delní představení „Pohyblivé obrázky” za hu-
debního doprovodu manželů Vedralových
v rámci Noci kostelů. Tentokrát opět přijede se
svým stínovým loutkovým divadlem a v před-
stavení „Pokoj vám” zazní vánoční evangelium
v překladu Bible kralické a vánoční písně z Mo-
ravy a Slezska v nahrávce Komorního orches-
tru Leoše Janáčka a Hradišťanu. Kdo jste u nás
byli na tomto představení již před loňskými Vá-
nocemi, víte, že toto divadélko má komornější
charakter a vyžaduje úplné zatemnění. Proto
proběhne v menší modlitebně. Kdo by se neve-

Dvě vánoční představení v Husově sboru
šel na první představení od 18 hodin, bude mít
možnost účasti na dalším v 18.45 hodin a může
si mezitím prohlédnout výstavu betlémů
v předsálí nebo se v Husově sboru zúčastnit
souběžného vánočního zpívání.
Další divadelní pozvání do Husova sboru pak
také již tradičně platí na 2. svátek vánoční – pr-
vomučedníka Štěpána 26. prosince v 9 hodin
dopoledne, kdy nám zde opět po roce zahrají
děti a mládež svou vánoční hru, tentokrát „Vá-
noční příběh s rybami a houbami”. Vstupné na
obě představení je dobrovolné a výtěžek z toho
druhého bude věnován na diakonickou práci.
Za Náboženskou obec Církve československé
husitské v Litomyšli vás srdečně zve

Štěpán Klásek, farář

Romantický večer při svíčkách, který zorgani-
zovaly v měsíci listopadu paní učitelky Míla
a Veronika Jandovy, potvrdil, že atrium naší
ZUŠky je skutečně mimořádně inspirativním,
zajímavým a akusticky vděčným prostorem.
Proto vás srdečně zveme do setmělého atria
opět. 
V úterý 15. prosince od 16 do 18 hodin atrium
ožije při Vánočním koledování. Na co vás
chceme nalákat?
Od 16 do 18 hodin (a možná ještě déle) bude
probíhat vánoční prodejní výstava prací a vý-
robků dětí z výtvarného oboru. V jejím průběhu
budou atriem znít vánoční písně a koledy
v živém podání našich nejšikovnějších žáků.
V 17 hodin dostane příležitost ukázat své kva-
lity dramatický obor pod vedením paní učitelky

Jany Paulové a v 18 hodin koledování uzavře
vánoční koncert žáků v sále školy. 
Po celou dobu se bude podávat dýňová po-
lévka, školu provoní zázvorový čaj a sladké pře-
kvapení.
Zároveň v tuto dobu bude možné navštívit
výuku v obou budovách a prohlédnout si pro-
story školy.
V prosinci si nenechte ujít také náš první vá-
noční koncert, který připravujeme do kostela
Povýšení sv. Kříže na 7. prosince od 17 hodin.
Tradičně zazpívají dětské pěvecké sbory Kvítek
a Lilium a vedle varhaníků se představí náš
smyčcový soubor. Hostem bude vokálně-in-
strumentální soubor ze ZUŠ ve Svitavách.
Těšíme se na vás.

Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy

Koledování v atriu ZUŠ

Chcete udělat radost celé rodině? Pak se při-
jďte podívat na prodejní výstavu vánočních
aranžmá, která potěší především ženy. Muže
jistě zaujme zemědělská technika a děti cizo-
krajná zvířata, např. krajty nebo jihoamerické
žáby. Účastnit se budou žáci z našich partner-
ských škol (Francie, Německo, Polsko, Itálie,
Slovensko i Ukrajina). 
Výstava Střední školy zahradnické a technické
v Litomyšli je určena pro širokou veřejnost,
školy a zájemce o studium. Vstupné dobro-
volné. Otevřeno bude v pátek 18. prosince od 8
do 17 hodin. V sobotu 19. prosince od 9 do 17
hodin a v neděli 20. prosince od 9 do 15 hodin. 

Helena Kazdová

Výstava vánoční
floristiky a země-
dělské techniky
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Kompostárna pro mikroregion,
Litomyšl i její občany

mikroregionu, město Litomyšl, ale také jeho ob-
čané. Ti ho mohou celoročně vozit do sběrného
dvora společnosti Liko na Mařákově ulici, kde je
k tomu účelu připravený kontejner. Dvakrát
ročně – na jaře a na podzim – mohou zdarma
využít i odvoz biologického odpadu prostřed-
nictvím kontejnerů městských služeb,” vysvětlil
vedoucí Oboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. Ter-
míny a podmínky těchto dvou svozových akcí
jsou zveřejňovány v Lilii. Při větším množství
odpadu mimo nezpoplatněné svozové akce si
občan objedná u Městských služeb Litomyšl
s.r.o. přistavení kontejneru ke svému pozemku
a odpad bude dovezen přímo do kompostárny.
Tato služba bude za úhradu, kdy občan zaplatí
dopravu (pronájem kontejneru, nakládání, sklá-
dání a ujeté km). Příjem objednávek je možný
v pracovní dny od 8.00 do 9.00 hod. na telefo-
nech: 702 020 326 (p. Vávra), 607 623 258 (p.
Čejka), 602 360 553 (p. Konečný). Za uložení
odpadu a jeho zpracování na kompostárně
občan neplatí. Do kompostárny není přijímán
odpad z podnikatelské a zemědělské činnosti.
Biologicky rozložitelný odpad od obcí sdružení
Mikroregionu Litomyšlsko je přijímám jiným
způsobem. „Nabízíme zapůjčení kontejnerů na
základě ceníku městských služeb. Některé obce
si ale již pořídily vlastní kontejnery,” uvedl
místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. Jeho
slova potvrzuje starosta Janova Miloš Štika: „Už
jsme se připravili. Máme svoje kontejnery, kam
mohu lidé dávat biodpad. Budeme ho pak vozit
do litomyšlské kompostárny. Uvažovali jsme
i o vlastní kompostárně, ale pro nás nemá
smysl ji stavět. Bez techniky není kompos-
tárny.” 
„Kompost budeme používat zpět do veřejných
ploch. V této chvíli ho nesmíme prodávat, ale
po pěti letech udržitelnosti projektu doufáme,
že budeme mít certifikovaný produkt k prodeji,”
upřesnil Michal Kortyš. Certifikace se již připra-
vuje. Potřebný doklad ale bude možné získat až
na jaře, kdy bude k dispozici výsledný kompost.
Ten by měl být zdarma k dispozici i občanům
Litomyšle. Na systému jeho odběru se ale
v současné době ještě pracuje. 
Kompostárna má díky nové technologii navýšit
kapacitu na 1 500 tun biohmoty ročně. Celkové
náklady na pořízení technologie dosáhly
k 7 661 980 korun, město Litomyšl zaplatilo
766 198 korun.               Text a foto Jana Bisová

Kompostárnu najdeme v areálu bývalé cihelny
na výjezdu na Osík a funguje zde již zhruba šest
let. Městu ovšem chyběla technika, která by
nejen dokázala ovlivnit výslednou kvalitu kom-
postu, ale zároveň celý proces zrychlila. Navíc
od letošního roku je v zákoně o odpadech uve-
dena nutnost nastavení systému likvidace bio-
logického odpadu. Nákup nové technologie byl
tedy nutností. „Na základě požadavků jsme do-
dali traktor vybavený čelním nakladačem a lžící
s přidržovačem. Ten bude sloužit také jako po-
honná jednotka pro další příslušenství a záro-
veň se bude využívat k manipulaci se vstupním
a výstupním materiálem. Další je drtící a mísící
vůz. Zařízení je schopno podrtit dřevní materiál
až do průměru 20 cm. Velikost 11 m3 je zvolená
adekvátně k zamýšlené kapacitě kompostárny.
Bude připravovat veškerý vstupní materiál. Vý-
stupní materiál bude ukládán do pásové hro-
mady, která bude provzdušňována za pomocí
překopávače. Po dvou až třech měsících mate-
riál uzraje do finální podoby. Aby mohl být apli-
kován pro rekultivace, tak je zapotřebí ho ještě
přesít. K tomu bude sloužit rotační síto,” uvedl
Lukáš Šlížek z dodavatelské firmy Energreen
a dodal: „Na drtič – mísič dávejte pozor, protože
město se stalo stým vlastníkem tohoto vozu na
území České republiky.”  
Kompostárna zpracovává výhradně biologicky
rozložitelný odpad, jako je tráva, odpad ze za-
hrádek, větve, listí apod. Odpad je v kompos-
tárně upravován a následně vyrobený kompost
používán výhradně pro nekomerční účely a na
pozemcích či zařízeních ve vlastnictví či správě
města, případně na území jiných obcí, které
jsou zapojeny do projektu. „Do kompostárny
mohou biologický odpad odkládat nejen obce

• Požadujeme: střední odborné vzdělání s vyučením, trestní bezúhonnost, fyzická zdatnost,
flexibilita, samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost, řidičský průkaz skupiny B. 
• Nabízíme: platové ohodnocení dle příl. č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění
(platová třída 6 v rozpětí podle délky praxe a vzdělání od 10490 Kč až 15760 Kč) , práci v areálu
památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, zaměstnanecké benefity (stravenky,
volné vstupy na památkové objekty ve správě NPÚ), 5 týdnů dovolené, stabilitu státní
organizace. 
• Předpokládaný nástup 1. 1. 2016. 
Strukturované životopisy je možné zaslat do 11. 12. 2015 na adresu litomysl@npu.cz, nebo
poštou na adresu Zámek Litomyšl, Jiráskova 93, Litomyšl 570 01. 

Státní zámek Litomyšl vypisuje 
výběrové řízení na pozici: údržba- zahradník 

V naší mateřské škole proběhlo v tomto školním
roce již několik akcí – v září podzimní slavnost
s překvapením, jako každoročně jsme podpořili
akci plavání měst, účastníme se divadelních
představení ve Smetanově domě i v husitském
kostele Na Špitálku. Velmi vydařený byl tradiční
Svatomartinský lampionový průvod se skřítky.
Do konce roku pro děti a jejich rodiče připravu-
jeme vánoční zastavení se staročeskými zvyky,
zpívání koled a vánoční besídky s tvořivou díl-
nou. Máme radost, že se dětem u nás líbí a že
aktivity, které pořádáme, mají velkou podporu
i u rodičů. Zaměstnanci školy přejí všem rodi-
čům, prarodičům i dětem příjemné prožití vá-
nočních svátků.            Vítězslava Borovičková, 

foto Lenka Vápeníková

Zprávy 
z MŠ Zámecká

Traktor s čelním nakladačem, biodrtič, překopávač kompostu, rotační síto, krycí textilie a tep-
loměr s vlhkoměrem. Tak to vše bylo pořízeno do litomyšlské kompostárny. Novou technologii,
na níž město získalo dotaci téměř 7 milionů korun, si oficiálně převzalo od dodavatele 19. listo-
padu. Kompostárna zpracovává biologicky rozložitelné odpady ze zelených ploch města včetně
integrovaných obcí, vesnic v rámci mikroregionu a od občanů Litomyšle.

Studenti tech-
nických oborů
na výměně
v Německu
V říjnu strávila skupina studentů technických
oborů ze SŠZaT velmi zajímavý týden v part-
nerské škole v německém Triesdorfu. Kontakty
mezi školami trvají už téměř 20 let. 
V hodinách angličtiny jsme s německými stu-
denty diskutovali o osobnostech české i ně-
mecké kultury a potom sehráli (a vyhráli)
přátelský zápas ve fotbale. Nezapomenutelné
zážitky přinesl večer, kdy jsme sami vařili
a potom jedli německá jídla. Navštívili jsme ma-
lebné městečko Dinkelsbühl, které bylo časo-
pisem Focus zvoleno za nejkrásnější město
v Německu. Také jsme viděli místo, kudy ve sta-
rověku procházela hranice Římské říše, tzv.
Limes Romanus. 
Máme opravdu na co vzpomínat a už se těšíme
na návštěvu německých studentů u nás.
Výměnné pobyty se konají za finanční podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.

Text a foto Mgr. Jana Peňázová

Prodám byt v osobním vlastnictví
4+1 (86,5m2) v Litomyšli.  

Bez účasti RK. Tel.: 720 461 703
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Litomyšl

v případě Vašeho zájmu zasílejte prosím své životopisy
na e-mail: prodejna.litomysl@mountfield.cz

PRODEJNÍ TECHNIK
Jaká bude Vaše pozice:
• obchodní práce, ve které uplatníte a rozvinete svůj

obchodní talent
• aktivní způsob prodeje založený na individuálním

přístupu k zákazníkům
• práce v týmu, který je připraven udělat maximum

pro společný úspěch

Co jsme pro Vás připravili:
• motivující platové ohodnocení až 300 tis. ročně
• možnost odborného růstu
• zaměstnanecké výhody

Potřebné předpoklady:
• skvělý smysl pro obchod
• vynikající přístup k zákazníkovi
• pracovitost, samostatnost, dobré organizační schopnosti

Ostatní:
• nástup možný ihned nebo dle dohody
• pracoviště prodejna Litomyšl

Litomyšl – Litomyšl – prodej staršího rodinného domu
s dispozicí 3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra města
s garáží a zahradou o výměře 427 m2. PENB G.
Č.1189. Cena 2 950 000,- Kč
Janov u Litomyšle – prodej zrekonstruovaného RD
v klidné malebné části obce s udržovanou zahradou
a pergolou. Vhodné k trv. bydlení i rekreaci. PENB –
D/173. Č.1184. Cena 2 750 000,- Kč
Pazucha – prodej malebné chalupy po rekonstrukci
interiéru v r.2005, původní kachlová kamna s pecí k od-
počinku. K domu přiléhá rovinatá zahrada. PENB G.
Č.1188. Cena 1.300 000,- Kč
Litomyšl – prodej zavedené hospody vč. vybavení
(60míst) v sousedství zámecké zahrady, 200 m od ná-
městí. Terasa s krbem (80 míst). ÚT plyn. Kamenné
sklepy, velká půda, studna, pozemky celkem 1062 m2.
PENB G. Č. 1186. Cena: informace v RK
Sloupnice – prodej pozemkové parcely 1017 m2 s pro-
jektem přízemního RD 4+kk s krytým stáním pro 2 auta.
Inž. sítě na hranici pozemku, staveb.povolení do
10/2016, lze jej prodloužit. 
Č.1158. Cena 290 000,- Kč
Trstěnice – prodej částečně zrekonstruovaného RD
4+kk, se zahradou 1259 m2, vnitřním dvorem, chlévy
a samostatnou stodolou. ÚT na tuhá paliva i elektroko-
tel. Klidná lokalita. PENB G. Č.1157. Cena 800 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 s balkonem (68m2) po
částečné rekonstrukci v klidné části města. 3.NP,
plast.okna, nová kuch.linka, vytápění spol.plyn.kotlem.
PENB-C/ 118. Č.1154. Cena info v RK
Litomyšl – pronájem nebyt. prostor v přízemí a II. NP
v centru města se zavedenou mléčnou jídelnou. Před-
nostně převzetí stávajícího provozu s veškerým vyba-
vením. Č.1185. Cena 35 000,- Kč/měsíc
Litomyšl – prodej komerční budovy v centru města.
2 nadzemní podlaží + podkroví, možnost úpravy půd-
ního prostoru. Zast.plocha 232 m2 +zahrada 154 m2. ÚT
plyn, vzduchotechnika. Výhodná poloha. Dobrý
stav.Penb – G. Č.1159. Cena Info v RK
Bohuňovice – prodej zem. statku po částečné rekon-
strukci, obytná část 8+1, 3 stodoly, garáž, Vhodný k byd-
lení i ke komerčním účelům. Kompletně vyklizený.
PENB G. Č.1144 . Cena 590 000,- Kč
Janov – nabízíme k prodeji pozemkovou parcelu o vý-
měře  1188 m2 v klidné části obce s výhledem na rybník,
inženýrské sítě na hranici pozemku.
Č.955.  Výrazná sleva: 62 000,- Kč
Karle – prodej moderního RD 6+1 z r.2001 s garážovým
stáním pro 3 osobní auta. ÚT na tuhá paliva – kotel auto-
mat s obsluhou 1x denně. Dům je zateplen, okna plas-
tová, zahrada 3046 m2. PENB D/222.
Č.1167. Cena info v RK
Polička – pronájem moderního panelového bytu 3+1
s lodžií v VI.NP. Bytové jádro zděné,byt zařízený. Klidná
lokalita. Č.1171. Cena 9 000,- Kč/ měsíc

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

Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou 
spolupráci a přejeme Vám radostné prožití

svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, 
osobní spokojenosti a pracovních úspěchů 

v novém roce 2016.

kolektiv Realitní a znalecké kanceláře
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 

Zámek v Litomyšli hledá pro návštěvnickou sezónu 2016 nové průvodce. 
Konkurz na průvodce se uskuteční 27. 2. 2016 od 10.00 na zámku v Litomyšli. 
Zájemci do 24. 2. 2016 musí odeslat na  litomysl@npu.cz svůj strukturovaný životopis. 
• Požadujeme: věk min. 18 let, komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka,
příjemný vzhled a vystupování. 
• Upozornění: zámek v Litomyšli neposkytuje průvodcům ubytování.

Konkurz na průvodce
Státního zámku Litomyšl 

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma

POZOR: 
Objednávky uzavíráme 

na našem webu
www.pratele-lososa.cz 

6. prosince 
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Rozmrazování plamenem
Po velmi teplém létě a podzimu se o slovo hlásí
zima, kdy může dojít k náhlému snížení venkovní
teploty, nejsou někteří spoluobčané a organizace
na tento pokles důsledně připraveny. Může pak
dojít k zamrzání vodovodních potrubí, armatur do-
pravních prostředků apod.  
Po víkendové návštěvě u rodičů se rodinka vrátila
do svého domku a majitel zjistil, že je zamrzlé po-
trubí ústředního topení v nebytné části domu. Jak
na to, když je v domě velká zima, pomůže nám
benzinová letlampa. Nastala však zrada. Staré no-
viny a pavučiny v těsné blízkosti potrubí se rychle

vzňaly a majitel se musel dát na ústup. Zahřál se
on i hasiči, kterým se naštěstí podařilo zachránit
obytnou část domu.
Obdobně známe případy požárů dopravních pro-
středků, především nákladních automobilů
a autobusů, které jejich řidiči rozmrazovali rozdě-
láním ohně pod vozidly. Obdobný postup známe
v mnoha dalších případech, příčinou však vždy
bylo rozmrazování nepřípustným způsobem a vý-
sledkem pak požár se značnými škodami.
Přitom známe řadu bezpečných způsobů roz-
mrazování, které však osoby provádějící rozmra-

zování nepoužívají jen proto, že trvají o trochu
déle než uvedené nebezpečné způsoby. Je to
především rozmrazování horkou vodou, kdy za-
mrzlé potrubí, armaturu či další předmět polé-
váme horkou vodou nebo horkou párou. 
Nejčastěji dochází k zamrzání vodovodních po-
trubí, kde lze doporučit především elektrické
rozmrazování. Je to způsob, při kterém se použí-
vají rozmrazovací transformátory, toto rozmra-
zování smí provádět poučená osoba a lze jej
použít jen na kovová potrubí, nejsou-li jednotlivé
části izolačně oddělené. Další osoba musí sledo-
vat, nedochází-li k nadměrnému oteplování po-
trubí, především tam, kde nemáme jistotu, že se
nedotýká hořlavých částí objektu či zda není izo-
lováno hořlavým materiálem. Zde je možnost
vzniku požáru i po provedeném rozmrazení.
Při dodržení uvedených způsobů a podmínek
rozmrazování lze vzniku požáru bezpečně
předejít. V každém případě však vyloučíme po-
užití otevřeného plamene. I když jsou uvedené
bezpečné způsoby možná trochu pracnější
a zdlouhavější, tuto nevýhodu mnohokrát vyváží
to, že objekty a zařízení ochráníme před vznikem
požárů a následných škod.             Karel Zeman

Seminář k zákonu
o DPH 
Zveme vás 15. prosince do MC Fabrika ve Svita-
vách na seminář „Zákon o DPH – kontrolní hlá-
šení”. Seminář je určen především pro účetní a
vedoucí ekonomických úseků (ekonomy) a bude
věnován změnám pro r. 2016 a projednán bude
postup a údaje pro vyplnění, problémy a připo-
mínky aj. Pozvánku a bližší informace obdržíte
na adrese Krajská hospodářská komora Pk, Ob-
lastní kancelář Svitavy, Wolkerova alej 92/18,
568 02 Svitavy, www.khkpce.cz, e-mail: svitavy
@khkpce.cz, tel.: 724 613 968.     Lenka Báčová

DNE 1. PROSINCE JSME ZAHÁJILI 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ, 
VÁNOČNÍCH VAZEB

A SVÍCNŮ.

Adresa: NÁDRAŽNÍ 1217, LITOMYŠL
Tel. 603 255 747, 732 906 291

E-mail: les.lit@email.cz,
tomas.marousek@seznam.cz

www.zahradaales.cz
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Krátce
 V interiéru kostela sv. Víta v Zahrádce

u Ledče nad Sázavou pokračuje zajišťování
a čištění nástěnných maleb na vítězném ob-
louku a na přilehlé části severní stěny památky.
Restaurátoři z litomyšlské Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice z kapacitních důvodů
práce dokončí v průběhu první poloviny příštího
roku. 

 Ve středu 11. listopadu byly rozděleny ceny
Mladý talent Pardubického kraje 2015. Mezi še-
stnácti novými držiteli tohoto ocenění jsou žáci,
kteří v uplynulém školním roce získali vynikající
umístění v celostátních a mezinárodních soutě-
žích, pracovali na úspěšných projektech a do-
sáhli výrazných úspěchů v humanitním,
přírodovědném, technickém, uměleckém nebo
sportovním oboru. Mezi oceněnými byla i Kate-
řina Valentová z Gymnázia Aloise Jiráska v Lito-
myšli. Kateřina se v uplynulém roce jako
stážistka ve firmě Contipro Group a.s. Dolní
Dobrouč podílela na vědeckém výzkumu, úspěš-
ném, mimo jiné, také v soutěži I-SWEEP v texa-
ském Houstonu. Získané poznatky jsou natolik
kvalitní, že je možná jejich publikace v recenzo-
vaném časopise a navázání dalšího výzkumu,
např. studie pro odlišně funkcionalizovaný hya-
luronan a různé druhy komerčních substrátů.  (O
úspěších Kateřiny se dočte v Lilii na straně 18.)
Dalším oceněným z Litomyšle byl Julián Ondrů-
šek z Vyšší odborné školy pedagogické a Střední
pedagogické školy Litomyšl. Ten se stal vítězem
celostátního kola SOČ, v uplynulých třech letech
zvítězil v krajském kole soutěže v německém ja-
zyce, v krajském kole soutěže v anglickém ja-
zyce skončil druhý, v letech 2013 a 2015 zvítězil
v celostátním kole soutěže v německém jazyce,
v roce 2014 skončil druhý, v celostátním kole
SOČ – obor Filosofie a společenské vědy obsadil
7. místo.
V programu Mladý talent Pardubického kraje
2015 bylo letos přijato 64 návrhů, z toho 8 no-
minací v kategorii žáků základních škol a odpo-
vídajících ročníků víceletých gymnázií a 56
návrhů v kategorii žáků středních škol.

 Zajímavá zpráva dorazila z italského Turína.
Ondřej Šturc, který pochází z Litomyšle, má na
okraji tohoto italského velkoměsta se svojí
ženou Silvií cukrárnu. Vyrábí i vlastní zmrzlinu.
S tou se na konci září dokonce zúčastnil pre-
stižní soutěže. Díky svému úspěchu patří mezi
dvanáct nejlepších zmrzlinářů v Evropě. Známé
jsou i suroviny, ze kterých ledovou pochoutku
s názvem „ArachiMoou” vyrobil. Mléko, sme-
tanu, karamel a cukr doplnil o méně tradiční celé
arašídy a himalájskou sůl. 

 Časopis Architekt sleduje a mapuje vývoj ar-
chitektury již řadu let. Zaznamenává nejvý-
znamnější stavební aktivity, prezentuje práci
architektů, investorů a developerů a zveřejňuje
nejzdařilejší realizace. Věnuje se výstavbě, inte-
riéru, exteriéru, detailům. V čísle 4/5 2015 se na
dvaceti stránkách věnuje Letní škole architek-
tury, která se letos v září uskutečnila v Litomyšli.
Na úvodní text Petra Volfa, novináře a odbor-
ného garanta zmiňované akce, navazuje před-
stavení výsledných projektů na téma Litomyšl
bez průtahu. Článek s řadou fotografií a vizuali-
zací je uveden pod titulkem Metamorfózy Lito-
myšle po vybudování obchvatu. 

 Institutu lidového kulturního dědictví uspo-
řádal 6. listopadu v Trstěnici u Litomyšle od-
borný seminář Transfer a rekonstrukce památek
lidové architektury. Seminář byl zaměřen na
prezentaci vybraných srovnávacích studií trans-
feru a rekonstrukce lidových stavebních pamá-
tek v ČR a zahraničí. Na semináři byly
prezentovány i koncepce stavební obnovy vy-
braných lidových staveb z Litomyšlska, které
jsou rekonstruovány v rámci projektu Záchrana
a prezentace lidového kulturního dědictví Če-
skomoravského pomezí.
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V rámci projektu „Podpora vědomí” pořádá spo-
lečnost AURA systém otevřené dny pro veřej-
nost.
Umíme si najít správnou odpověď na životní
události? Kolik času věnujeme svobodné mysli.
Jak a kdy to jsou naše běžné dotazy na život.
My používáme svobodnou mysl v běžné realitě
života. V rozumu jde používat svobodu těla.
Pokud jsme propojeni na realitu v odpovědích,
neposkytujeme svou sílu osobnosti v těle. Jsme
rozumem. Zdravotní problémy mají základ v ro-
zumu. Ti, co umí realizovat svou auru, se dějí
lépe. Zdraví je v auře. Zdraví a spokojenost
v těle = aura ve vědomí.
Právo a my v běžném životě. Odpovědi na vaše
osobní otázky budou součástí otevřených dnů. Jde
o jednoduché metody jak pracovat lépe na logické
stavbě rozumu. Pokud uspořádáme své rychlé re-
akce a naučíme tělo lépe přijímat odpovědi, jsme
radost. V netradiční formě Vám poskytnu osobní
konzultace na téma právo a náš život.
Každý pátek v době od 9 do 16 hodin na adrese
Smetanovo náměstí 72. Rezervace na telefonu
776 101 972.                           Blažena Kovářová 

Sociálně právní
systémy v běžném
životě

Jak pomohla Evropská
unie a Evropský 
sociální fond Litomyšli?
Od roku 2012 jsou vytvářena pracovní místa ve-
řejně prospěšných prací (VPP) také v rámci pro-
jektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní
příležitosti, který je v rámci Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu České republiky. V období od 1. 7. 2014 do
30. 6. 2015 bylo v Litomyšli v rámci projektu
podpořeno 9 pracovních míst na VPP za 998
289 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského so-
ciálního fondu činila 85 %, tj. 848 545 Kč, a ze
státního rozpočtu České republiky 15 %, tedy
149 744 Kč. 
Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo za-
měřeno na úklid a údržbu veřejné zeleně, lesa,
komunikací, budov a objektů v majetku města.
Cílovou skupinou byli zejména obtížně umísti-
telní uchazeči o zaměstnání se základním vzdě-
láním, dlouhodobě evidovaní, nad 50 let,
uchazeči s profesemi, o které není na trhu práce
zájem, ženy pečující o děti apod. VPP byly pro
tyto skupiny uchazečů často jedinou možností,
jak získat zaměstnání. Jejich práce se výrazně
projevila na vzhledu města a oni sami neztratili
kontakt s trhem práce.           Jana Bělohlávková, 

vedoucí Oddělení trhu práce Úřadu práce ČR

Světová premiéra kantáty za účasti KOSu
Ve dnech 13.-16. listopadu se v Praze uskutečnil
hudební festival studentského sborového umění
Festa academica 2015, kterého se zúčastnil
i smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy
Litomyšl. Hlavním pořadatelem akce, která měla
letos již pátou reprízu, se stala Unie českých pě-
veckých sborů ve spolupráci s Gymnáziem Jana
Keplera a NIPOS ARTAMA (Národní informační
a poradenské středisko pro kulturu, zřizovate-
lem je Ministerstvo kultury ČR). Dle slov mana-
žera festivalu Martina Bouma klade Festa
academica od samého počátku velký důraz na
připomínku událostí 17. listopadu a také na jeho
rozměr coby Mezinárodního dne studentstva.
V rámci koncertů se například předávala Cena
Jana Palacha. Od roku 2009 se jedná o význam-
nou součást oslav výročí sametové revoluce.
Program zahrnoval nejenom koncerty, ale také
studentská setkání, hudební dílny a vystoupení
při bohoslužbách ve významných pražských
kostelích. Je oceněním hudebních kvalit sboru
KOS, že se tento pěvecký potěr mohl zúčastnit
tak významné kulturní akce. Zaslouženého
uznání se ze strany odborníků v oblasti sboro-
vého zpěvu dostalo i sbormistru KOSu Milanu
Motlovi, když byl pověřen řízením společného
provedení dvou skladeb, a to slavnostní mše
Missa Festiva amerického skladatele a dirigenta
Johna Leawitta a výběru z kantáty Eduarda
Douši České moře. Obě skladby zazněly na
slavnostním koncertu středoškolských sborů Zr-
cadlo přátelství v podání spojeného student-
ského sboru. Kantáta České moře Eduarda

Douši pro sbor, recitátora a orchestr byla na-
psána přímo pro Festa academuica 2015 a na-
studovaný výběr z kantáty měl tak světovou
premiéru. Ve světové premiéře tak svojí taktov-
kou provedl středoškolské sbory fragmenty
skladby i sbormistr Milan Motl. Svým nesporným
dirigentským i osobním charismatem strhnul
zpěváky k mimořádnému uměleckému výkonu,
který nedal účastníkům koncertu šanci jej pro-
dřímat, jak se dle slov některých účastnic akce
v jiných případech stalo. Úspěch koncertu je vý-
sledkem píle a tvrdého drilu v rámci samostat-
ných hodin příprav jednotlivých sborů, ale
i během společných soustředění, pro která po-
skytla zázemí litomyšlská pedagogická škola.
Stala se tak jedním ze spolupořadatelů festivalu,
který měl podíl na kvalitní přípravě hudebníků.

Zuzana Fruniová, foto Ondřej Kleiner

Chtějí bojovat proti obezitě mládeže
Už 20. ročník Juniorského maratonu bude star-
tovat příští rok. V tomto neziskovém běžeckém
závodě zdolávají desetičlenná družstva stu-
dentů středních škol trať klasického maratonu.
Celý úsek 42 195 kilometrů je rozdělen na deset
částí a běží se formou štafety. Semifinálové kolo
pro Pardubický kraj se koná 19. dubna 2016.
„Startovné je zdarma, mohou se ho účastnit
všichni studenti středních škol, kteří dají dohro-
mady desetičlenný tým a vyplní přihlášku,” říká
krajský radní René Živný, který má na starosti
také sport a volnočasové aktivity. 
V roce 2015 se projektu zúčastnilo rekordních
215 týmů z celé České republiky. Akci provází

mediální kampaň, jejímž cílem je bojovat proti
narůstající obezitě mládeže, podporovat kladný
vztah mládeže ke sportu, zdravý životní styl, tý-
mového ducha a prevenci užívání návykových
látek.
Juniorský maraton je určen pro všechny střední
školy v ČR. Každoročně ho svou záštitou podpo-
ruje Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy, Ministerstvo zdravotnictví, Zastoupení
Evropské komise v ČR, Český olympijský výbor,
Český atletický svaz, hejtmani, starostové či pri-
mátoři dotčených měst.
Více informací na www.runczech.com/jmc.

-red-

NABÍZÍME:

• KOMISNÍ PRODEJ – u nás se skladné neplatí!
• ZNAČKOVÉ OBLEČENÍ, HRAČKY

A POTŘEBY PRO DĚTI 0-7 LET!
• ŠIROKÝ VÝBĚR KOČÁRKŮ
Aktuálně přijímáme do komisního 
prodeje hračky a vybavení pro miminka.

Najdete nás na adrese: Šmilovského 197
(ulice ke kostelu za Sportem Stratílek), Litomyšl, 
tel.: 773 822 224

Najdete nás
na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Nová služba Finanční správy ČR. Platba
daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO
Finanční správa ČR nově nabízí možnost placení
daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO. Při-
hlášení k placení daně za zdaňovací období roku
2016 je možné do 31. ledna 2016. Následující
roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, pro-
běhne placení přes SIPO zcela automaticky.  
„Placení daně prostřednictvím SIPO je možnost
přístupná i pro starší občany, kteří např. nemají
přístup k internetu a nemohou platit přes inter-
netové bankovnictví,” vysvětluje Hana Patoč-
ková z Finančního úřadu pro Pardubický kraj.
Těm, kteří již jsou uživateli SIPO, stačí vyplnit
oznámení k platbě daně z nemovitých věcí pro-
střednictvím SIPO a k němu přiložit doklad o při-
dělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis
bezhotovostní platby SIPO. Toto doručit finanč-
nímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí. „Nejste-li držitelem spojova-
cího čísla SIPO, vyplníte formulář SIPO, který je
k vyzvednutí na pobočkách České pošty nebo na

www.ceskaposta.cz pod složkou Platební a fi-
nanční služby, a odevzdáte ho osobně na které-
koliv poště. Získáte spojovací číslo a dále
pokračujete jako uživatelé SIPO,” vysvětluje ve
svém letáku Finanční správa. Formulář ozná-
mení k platbě daně z nemovitých věcí prostřed-
nictvím SIPO najdete na podatelnách finančních
úřadů nebo na www.financnisprava.cz pod zá-
ložkou Daňové tiskopisy. 
A proč by mělo být výhodné platit prostřednic-
tvím SIPO? Finanční správa k tomu uvádí: „Už
nebudete mít starost, jestli vám bude doručena
složenka do schránky. Už nikdy nebudete mít
obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovi-
tých věcí. Nestane se vám, že nestihnete zaplatit
včas. Nemusíte chodit na pokladnu finančního
úřadu nebo čekat ve frontě na poště.” Navíc li-
tomyšlská pobočka finančního úřadu od 1. září
2015 již nemá pokladnu pro hotovostní platby. 

-red-

Stiga hokejisté uspěli v Praze
Druhé kolo Českého poháru 2015/2016 ve Stiga
hokeji pořádal v Praze – Vysočanech klub Big
Band Praha. Mezi 67 účastníky se zdaleka ne-
ztratilo 9 reprezentantů klubu Stiga HC Benátky. 
Po základních skupinách se rozdělili do všech
skupin výkonnostních. Když dokončil Jindřich
Petr (57.) úspěšné tažení za vítězstvím v nej-
slabší skupině D, za které dostal mj. krásnou
knížku, už byly odehrány i vyšší výkonnostní
skupiny a začínaly vyřazovací boje. Zatímco
v Béčku se do nich naši neprobojovali, v elitní A-
skupině nastoupil v osmifinále Michal Boštík
proti legendě české Stigy Pavlu Plešákovi (APP
Gladiators Plzeň). Po prohraném úvodním zá-
pase si pro štěstí navlékl klubový dres a úspěch

se dostavil. Sám k tomu uvedl: „I když jsem
věděl, že moje šance budou minimální, chtěl
jsem to zkusit. Hodně jsem se soustředil na Pa-
vlovu hru, především na jeho excelentní pravou
akci a snažil se mu bránit nahrávky. Nakonec se
to ukázalo jako dobrá taktika a povedlo se mi
sérii otočit. V tu chvíli jsem byl hodně motivo-
vaný a formu jsem dokázal přenést i do série
s Mírou Černochem. Ta byla hodně taktická,
s minimem branek. Zahrát si semifinále pro mě
byl obrovský zážitek. I když jsem prohrál 0:3 (se
Zdeňkem Matouškem ml., oba HCS Žabka Praha
– pozn. autora), je to velká zkušenost.” Tento ži-
votní výsledek (4.) přinesl spolu s výborným
umístěním Roberta Ježe (17.) a Zdeňka Lopaura
(20.) klubu úžasné 3. místo! 
Další umístění: 34. David Dvořáček, 41. Tomáš
Jedlička, 48. Tomáš Halama, 55. Jiří Junek a 64.
Milan Zeman. Vítězství z Teplýšovic obhájil Yev-
hen Levdansky (THC Stiga Elites) před Matou-
škem a Filipem Hamáčkem (HCS Žabka Praha).
Průběžné pořadí: 1. Levdansky, 2. Matoušek, 3. L.
Turoň (THC Třinec), 5. Boštík, 20. Jež (7. veterán),
21. Lopaur, 30. Jedlička, 31. Dvořáček, 42. J. Petr,
43. Junek atd. Klub, ve kterém si žebříčkové po-
stavení zlepšili 4 nejlepší hráči, poskočil na
skvělé 5. místo. Příští turnaj pořádáme 21. 11.
v Lidovém domě v Litomyšli a věříme, že si při-
jdete zahrát nebo zafandit!

Text a foto Jindřich Petr

Operní festival získal větší podporu
Správní rada obecně prospěšné společnosti
Smetanova Litomyšl se v listopadu sešla na Par-
dubickém kraji. Její členové vyhodnotili plnění
rozpočtu letošního roku. Ten byl zejména díky
podstatnému zvýšení dotace Ministerstva kultury
naplněn podle plánu. I přesto jsou náklady na jed-
noho návštěvníka festivalu jedny z nejnižších na
podobných akcích v republice, stejně jako podíl
zdrojů z veřejného sektoru. Ten je v porovnání na-
příklad s Pražským jarem poloviční.
„Poprvé v historii nám bylo Ministerstvo kultury
nyní v čele s Danielem Hermanem více naklo-
něno. Po minulých letech, kdy náš festival do-
stával od státu dva, maximálně 3 miliony korun,
byla letošní dotace téměř šest milionů korun,”
konstatoval předseda správní rady Smetanovy
Litomyšle a 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Ovšem rozpočet v hodnotě necelých 34 milionů
korun tvoří zejména dary sponzorů, mecenášů
a samozřejmě také výnos z prodeje vstupenek.
Pardubický kraj přispívá do rozpočtu festivalu
částkou přesahující jeden a půl milionu korun.

„Rozpočet na příští rok je tvořen podobně, jako
ten letošní, měl by být ve výši 36 milionů korun,”
prozradil Línek. Příští ročník se bude konat
v termínu od 9. června do 3. července a nabídne
celkem 36 pořadů včetně osmi operních titulů.
Konkrétní program bude zveřejněn tradičně
koncem února příštího roku.
Kromě přípravy 58. ročníku se správní rada
Smetanovy Litomyšle nyní věnuje také středně-
dobému výhledu festivalu na období 2016-
2024. „Zatím jsme dostali podklady, o kterých
budeme diskutovat a snažit se dojít k optimál-
nímu výsledku. Cílem této koncepce je směřo-
vat k utváření specifického charakteru festivalu,
který má svou originalitu spojenou s geniem loci
a vysokou uměleckou úrovní. Naším cílem je
propagace také v zahraničí a zařazení Smeta-
novy Litomyšle mezi evropské festivaly. Vy-
vrcholením v roce 2024 bude celoevropský
projekt ke 200. výročí narození Bedřicha Sme-
tany,” dodal Línek.

Kateřina Procházková Skůpová

Přijmou zaměstnance na pobočky
v Litomyšli a Dolním Újezdě:
• prodejce/skladník
• prodejce
• skladník
• řidič nákladního vozidla

Podrobné informace naleznete na
www.stavebninyprima.com/kariera
nebo na telefonu 777 725 979

STAVEBNINY

PRODEJ MEDU
DOVEZU

Tel. 732 532 483 nebo 604 727 452

Vás srdečně zve na tradiční setkání 

STARÁ GARDA 
ANEB

HOSTINŠTÍ
SOBĚ

dne 22.1. 2016 od 16.00
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Městský bazén, tel.: 461 315 011
www.bazen-litomysl.cz

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 18.30, 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/spinning.html

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

Sauna ,  Trstěnická 982, 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 16.00-22.00 bez omezení
www.areal-sokolovna.cz

Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal,
nohejbal  • Po-Ne 8.00-22.00. Více informací na tel. 603
342 345 a na www.sportcentrum-litomyšl.cz

Taneční škola AMOR
Kurz orientálního (břišního) tance. • Čt 18.30 
www.amor-orient.com. Bližší informace:
a.moravkova@quick.cz, tel. 728 684 634

Rodinné centrum, tel. 721 344 217
• Čt 16.30-17.30 Rehabilitační cvičení s prvky jógy

ZUŠ – Tunel
(taneční sál Základní umělecké školy B.S. Litomyšl) 
PILATES – pojďte probudit svá těla
• St 19.00-20.00. Info email: jarka.voleska@gmail.com

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení: • So, Ne 13.30-15.30 
• 23., 24., 25.12. a 28. - 31.12. 13.30-15.30

Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz

Sál Veselka
AE-ZU – taneční a posilovací hodina. Od 2. prosince
ZMĚNA – v prostorách sálu restaurace Veselka každou
středu 18.30-19.30 hod. Bez rezervace. 
Více info na: adrianavit@seznam.cz

Budova VOŠ a SPgŠ Litomyšl
Yoga s Janou Krejzovou, tel. 777 188 977
• St 19.30-21.00 

SPORT, CVIČENÍ Český pohár 
v domácí režii 
Klub Stiga HC Benátky přivedl po roce do Lito-
myšle Český pohár ve stolním táhlovém hokeji.
V Lidovém domě se prezentovalo 65 účastníků
včetně Slováků, Brita a Ukrajince, nejpočetnější
skupinou byl však pořádající klub se 16 zástupci.
Přípravě turnaje jsme se hodně věnovali, moc
jsme se na něj těšili, a to i proto, že po úvodních
2 kolech seriálu patřila Michalu Boštíkovi a klubu
5. místa. V základní skupině však Boštík slibnou
formu neprodal a spolu se semifinalistou praž-
ského turnaje Filipem Hamáčkem (HCS Žabka
Praha) nepostoupil do A-skupiny. Jedinými do-
mácími zástupci mezi elitou tak byli 20. Robert

Jež a 22. Zdeněk Lopaur. Boštík se v Béčku snažil
aspoň o zisk poháru, nastoupil do play-off z 1.
příčky, vyřadil kolegu Tomáše Halamu 3:0, ale
pak podlehl Hamáčkovi 0:3, obsadil 27. místo a
pomohl klubu k 7. příčce. V Béčku za ním skončili
30. David Dvořáček, 31. Tomáš Jedlička, 32.
Tomáš Halama, 37. Jiří Malík, 38. Josef Sedláček
a 44. Jindřich Petr, Céčko si užili 48. Josef Malý,
49. Ivan Halama, 50. Jiří Junek a 56. Ladislav Kul-
hánek, v Déčku těsně za vítězem skončil 58.
Pavel Tobiášek a za ním 60. Barbora Petrová a
63. Milan Zeman. Pod dohledem zástupců regi-
onálních médií turnaj rychle spěl ke svému vy-
vrcholení. Když v semifinále podlehl Yevhen
Levdansky (THC Stiga Elites) Zdeňku Matouškovi
ml. (HCS Žabka Praha) a Lukáš Turoň (THC Tři-
nec) litomyšlskému Patriku Petrovi (THC Stiga
Elites), bylo jasné, že loňské finále se opakovat
nebude. Naopak se proti sobě postavili dva nej-
lepší hráči minulé sezóny. Ve strhujícím zápase
krásných gólů zvítězil Petr 3:1 a za premiérové
domácí vítězství si odnesl krásný pohár z ateli-
éru DUKE Bohemia. Průběžné pořadí ČP
2015/2016: 1. Levdansky, 2. Matoušek, 3. Turoň,
9. Boštík, 18. Jež (6. veterán), 20. Lopaur, 25. P.
Petr, 26. Jedlička, 27. Dvořáček, 38. J. Petr, 39.
Junek, 44. Zeman atd., Benátky udržely 5. místo.
Další turnaj se 12. prosince uskuteční v Praze –
Satalicích. Za celoroční podporu děkujeme
městu Litomyšl, obci Benátky, Pardubickému
kraji, krásné ceny poskytlo nakladatelství Pa-
seka a Restaurace a minipivovar Veselka!

Jindřich Petr, foto Petr Šilar

Jsme společnost zabývající se lisováním plastových dílů
pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

V současné době hledáme zaměstnance 
do nepřetržitého provozu na následující pozice:

• OBSLUHA LISU
• PRACOVNÍK SMĚNOVÉ KVALITY
• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ
• SKLADNÍK

Dále hledáme pracovníky na pozice:

• VEDOUCÍ VÝROBY
• TECHNIK KVALITY
Podrobnější informace o volných pracovních místech
naleznete na našich stránkách www.williplast.cz

Kontakt:
Ludmila Štarmanová, tel.: 605 888 159. Své životopisy
zasílejte na e-mail: personalni@williplast.cz

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů 
• Čištění komínů
• Prohlídky NV č. 91/2010 sb. 
• Vložkování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
www.kominictvi-litomysl.cz
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Litomyšlský fotbal bilancuje podzimní část
Na pátém místě v tabulce krajské I. A třídy se zi-
skem pětadvaceti bodů zakončili podzimní část
sezóny fotbalisté litomyšlské Jiskry. Během tři-
nácti kol sedmkrát zvítězili v normální hrací
době, k tomu přidali jednu výhru po penaltovém
rozstřelu a dvě porážky po této dovednostní dis-
ciplíně, třikrát pak soupeři podlehli v devadesáti
minutách. Není to úplně bezvadná bilance, pro-
tože některé ztráty byly zcela zbytečné, nicméně
výchozí pozice do jarních odvet to není špatná.
V Litomyšli bude na jaře rozhodně o co hrát, roz-
díly za suverénně vedoucími Libišany jsou mini-
mální a postupová místa do krajského přeboru
budou nejméně dvě. „Spokojen jsem tak ze
sedmdesáti procent,” okomentoval podzimní vy-
stoupení svých svěřenců trenér Pavel Švec,
který mužstvo převzal v létě s cílem probudit ho
k životu po nepovedeném jaru a sestupu. Lze
říci, že se mu to snad i povedlo, je jenom škoda,
že v některých zápasech nedokázal tým k ne-

sporným fotbalovým schopnostem přidat nad-
standardní dávku bojovnosti a nasazení, čímž
přišel o body. V tomto směru stojí na prvním
místě prohrané domácí derby s Dolním Újezdem.
Více však bylo utkání, v nichž potěšil výkonem
i výsledkem, a to je pro jaro pozitivní signál.
Zimní přípravu zahájí Jiskra zkraje měsíce ledna.
Slovo si zaslouží i mládež. Dorostenecký spo-
lečný celek Litomyšle a Cerekvice nasbíral ve vý-
chodočeském přeboru na jedenáctém místě
jedenáct bodů, což není k zahození, ale mohlo
jich být o poznání více. Přesvědčil se ale ná-
zorně, že v této velmi kvalitní soutěži, v níž
nastupují přední kluby z Pardubického a Králo-
véhradeckého kraje, se každá chyba tvrdě trestá
a těžko napravuje. Starší a mladší žáci ve své
skupině krajského přeboru na soupeře nestačili
a potvrdilo se, že po letním odchodu řady opor
do starší kategorie se nevyhnou výsledkovému
poklesu. Návrat na bývalé pozice chvíli zabere,

je to však současně motivace v zimě co nejlépe
potrénovat, aby byl jarní boj o body úspěšnější.
Pochvalu si zaslouží obě družstva přípravek,
která patřila mezi nejlepší v okresním přeboru.
Nejmenší fotbalisté se hlavně konečně naučili
poznávat neopakovatelnou radost z vítězství.
Snad jim to vydrží co nejdéle.                                                    

Radek Halva

Inzerce
Nabízím jablka Boskop, vytříděná, chemicky
neošetřovaná, vhodná na pečení, vydrží až do
jara. Cena 7 Kč/kg. Tel.: 720 461 703. • Prodám
10 ks oblečených panenek Barbie a 20 ks růz-
ných panenek s doplňky (nábytek, kočárek, po-
stýlka, kufírek). Vše za 300 Kč. Tel.: 720 461 703.
• Pro rybáře. Nabízím k prodeji asi 80 ks rybář-
ských časopisů (Rybářství, Rybář, Kajman,
Kapří svět atd.). Levně. Cena dohodou. Tel.:
774 993 957. • Prodám černé chlapecké brusle,
velikost 42, jako nové, cena 450 Kč. Tel.:
607 130 708. • Nabízím 2 krabice různých CD za
250 Kč a 40 kusů malých gramofonových desek
populární hudby 60.-70. léta za 125 Kč. Tel.
739 307 646 • Nabídněte do malého bytu malý
skleníček, knihovničku z 50.–60. let i starší. Dále
staré brože, kabelky štrasové, gobelínové, alpa-
kové atd. z dob našich babiček. Tel. 739 307 646

Na důchod koupíme menší
domek se zahradou.  

Prosím, nabídněte. Tel: 734 313 232
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Jak jsme létali

Nominujte úspěšné sportovce
z Litomyšle 

Počasí dává jasně najevo, že modelářská sou-
těžní sezóna je již pro letošní rok minulostí. Do-
volte mi alespoň v krátkosti zhodnotit rok 2015
v klubu LMK Litomyšl.
Začít mohu kategorií F3F (rychlostní svahové,
rádiem řízené modely). Překvapivým mistrem
ČR v této kategorii se stal Zdeněk Tmej. Vý-
sledky Radovana Plcha, druhé místo v Evrop-

Mistrovství Evropy F3J v Bulharsku. Jaroslav 
Vostřel senior a Jarda Vostřel junior.

Regionální sdružení sportů Svitavy ve spolu-
práci se Svitavským deníkem, produkční a mar-
ketingovou agenturou Sport Action s.r.o.
a městy Svitavy, Polička, Moravská Třebová, Li-
tomyšl, Březová nad Svitavou a Jevíčko vyhla-
šují anketu „Nejúspěšnější sportovec regionu
Svitavska za rok 2015”.
Organizátoři ankety vyhlásili kritéria pro nomi-
nace sportovců. Základní podmínkou je jejich
členství v tělovýchovné či sportovní organizaci
se sídlem na Svitavsku.
Vyhlašované kategorie jsou následující: jednot-
livci (tj. žactvo, dorost a junioři, dospělí), druž-
stva (žactvo, dorost a junioři, dospělí), veteráni,
trenéři, handicapovaný sportovec, zvláštní
cena RSS Svitavy, mimořádný výkon. Rovněž
bude jako vždy vyhodnocen jednotlivec, který
je odchovancem zdejšího sportu, ale v sou-

časné době působí na reprezentační úrovni
mimo okres (kategorie Krajánek).
Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci
oddílů a klubů i dalších subjektů, stejně jako ši-
roká sportovní veřejnost, zasílat písemně na
adresu: Regionální sdružení sportů, Kapitána
Nálepky 39, 568 02 Svitavy, nebo na e-mail:
rss.sy@seznam.cz.
Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení
navrženého sportovce, datum narození, adresu
bydliště, přehled dosažených nejvýznamněj-
ších úspěchů a výsledků za rok 2015, přísluš-
nost ke sportovní organizaci. Uzávěrka
nominací je 15. prosince 2015.
Slavnostní vyhlášení ankety „Nejúspěšnější
sportovec regionu Svitavska za rok 2015” se
bude konat v úterý 12. ledna od 18 hodin v Ty-
lově domě v Poličce. Radek Halva

ském poháru a třetí místo ve Světovém poháru,
můžeme jedině pochválit.
Mistrovství Evropy kategorie F3J (termické vět-
roně radiem řízené)v Bulharsku se zúčastnili
další dva členové našeho klubu. Jaroslav Vo-
střel starší byl členem českého družstva, které
vybojovalo druhé místo. Jarda Vostřel junior (10
let) obsadil 12. místo v jednotlivcích. Po mnoha
letech se podařilo sestavit i tým mladých juni-
orů (10, 12 a 14 roků). Juniorský tým se umístil
na svém prvním mistrovství na čtvrtém místě.
Jaroslav Vostřel starší se v letošním roce stal
mistrem ČR v této kategorii.
Další velmi náročnou, avšak důležitou činností
je pořádání soutěží. Podařilo se nám uspořádat
dvě soutěže místního významu v kategorii F3F
a jednu mezinárodní soutěž v kategorii F3J.
Zvláště tato soutěž v takovém rozsahu je or-
ganizačně velmi náročná. Proto bych chtěl
vyzdvihnout důležitost ostatních, tzv. přispíva-
jících členů, kteří modelaří nesoutěžně, jen pro
svoji radost. Pro zabezpečení zdárného prů-
běhu soutěže jsou velmi důležití.
Tímto děkuji všem, kteří náš klub podporují či
se jinak podílejí na úspěšné reprezentaci klubu,
města i ČR. Letu zdar.

Jaroslav Vostřel, předseda LMK Litomyšl, 
foto Eva Vostřelová

Prosincové atletické okénko bude patrně letos
nejkratší. Již se nezávodí, jedinou výjimkou jsou
běhy mimo dráhu. Náš v současnosti jediný
běžec na dlouhé tratě J. Kovář absolvoval u Ho-
ražďovic Velkou cenu ACCC na 6 km (opět nomi-
nační závod pro evropský šampionát). Doběhl
v kategorii juniorů na 4. místě. Úspěšný byl
i v běhu na závodišti Velké pardubické steeple-
chase. Bývalí litomyšlští běžci dnes ve veterán-
ských kategoriích stále objíždějí okolní závody –
V. Podškubka byl 3. na Týnišťské desítce, stále
ještě běhají i M. Štyndl, J. Doleček,
Z. Hlaváček, M. Červ i další.
V plném běhu jsou tréninkové hodiny žáků
a žákyň a výbor oddílu řeší budoucí sezónu. Na
prosincové výroční schůzi bude již rozhodnuto,
která mládežnická družstva přihlásíme do kraj-
ských soutěží v příštím roce a jaké závody bu-
deme na našem stadionu pořádat.

Petr Jonáš

Atletické okénko

Nohejbalový
turnaj trojic
V říjnu jsme na Obchodní akademii a Vyšší od-
borné škole ekonomické ve Svitavách pořádali
tradiční nohejbalový turnaj trojic. V den turnaje
bylo registrováno 8 týmů z Březové nad Svita-
vou, České Třebové, Litomyšle, Lezníku, Poličky
a Svitav, které byly rozlosovány do dvou sku-
pin. Podle pořadí se týmy dále utkaly vyřazo-
vacím způsobem. Ve vyřazovacích soubojích se
bylo na co dívat. Pánové předvedli pohledné
výměny a důrazná zakončení. Blahopřejeme ví-
tězům z Litomyšle.

Za pořadatele text a foto Libor Pavlík 

Z minikopané
V pondělí 16. listopadu se odehrálo poslední, je-
denácté, kolo podzimní části ligy minikopané v
sezoně 2015/2016. Od předposledního kola bylo
jasné, že v roli půlmistra přezimuje tým Sokol
Tokyjo. Po posledním kole je jasno i na dalších
postech tabulky. Za Tokyjem se usadilo mužstvo
Mlaďáků, které je jednoznačně překvapením
podzimu – v minulé sezoně to byl tým z chvostu
tabulky. Na třetí příčce se drží SK Litomyšl. Dále
následují týmy Combo, Restaurace U Kolji, SK
Slavia, T&T Trade , Sedliště, Slavoj Ahoj, VH Tržek
a tabulku uzavírají AC Dárečci. Po zimní pře-
stávce se těšíme na přízeň fanoušků a pokračo-
vání ligy, které bude avizováno v Lilii v předstihu.
Více na www.minikopana-litomysl.cz.

Jiří Gult

Od léta se začala scházet parta otužilců – ama-
térů a koupeme se v každém počasí. Zatím nás
je pět a napadlo nás, že je takových „bláznů”
v Litomyšli a okolí určitě víc a nevíme o sobě. Se
Zdeňkem jsme se shodli, že sdružování má
smysl, protože jednotlivec mívá sklony k pro-
krastinaci. Pokud máte zájem seznámit se, vy-
měnit si zkušenosti s otužováním nebo třeba
jenom chcete vyzkoušet koupání v zimě a utužit
si zdraví, zveme vás 19. prosince ve 14 hodin na
hráz Staré plovárny. Stačí si vzít s sebou dobrou
náladu. Koupání je na vlastní nebezpečí. V pří-
padě velkého zájmu můžeme společně vymyslet
další kroky jak rozšířit plavání pro otužilce i mezi
další nadšence. Uvažovali jsme i o založení
klubu, včetně klubového dresu, který zatím ne-
máme, ale zase nás nestudí mokré prádlo. Sice
nám počasí moc nepřeje – zřejmě je to globál-

Kolik je v Litomyšli a okolí otužilců?

ním oteplováním, ale věříme, že mrazy přijdou.
Těšíme se na vás! 

Daniel Vaňák, Zdeněk Huták a kolektiv, 
foto Tereza Vaňáková


