
Co nás čeká v roce 2016?
My už to víme

Trasa rychlostní komunikace R35 kolem
Litomyšle se blíží do fáze projektování 
Ve čtvrtek 10. prosince se na litomyšlské rad-
nici sešli zástupci města, obcí Janov a Strakov
s projektanty, kteří chtěli znát požadavky na
tento úsek a vysvětlovali postup prací. Ukázalo
se, že Litomyšl má díky zpracované studii jistý
náskok. 
„Litomyšl si nechala zpracovat studii, Litomyšl
x R35´. Přes čtyřicet stran se věnuje severní
trase, kterou Pardubický kraj schválil ve svých
Zásadách územního rozvoje. Materiál popisuje
jak možná rizika, tak i jejich řešení. Studii jsme
zadali také z důvodu, abychom projektantům
předložili již co nejvíce vykomunikovaný pro-
stor se zemědělci, honebními spolky, vlastníky
pozemků… tak, aby se proces co nejvíce zkrá-
til,” uvedl místostarosta Litomyšle Michal Kor-
tyš. Daná studie dokonce navrhuje i schůdné
řešení pro Strakov. „Se studií jsme souhlasili
v tom, že trasa půjde co nejblíže k Černé hoře,
tedy co nejdále od obce,” prohlásil starosta

Strakova Jan Janypka. „Materiál budeme brát
jako základ pro další diskuzi. Budeme se snažit
studii respektovat,” reagoval Jiří Lebeda, pro-
jektant úseku R35 kolem Litomyšle. Zároveň
uvedl, že bude samozřejmě vyhotovena proti-
hluková studie. 
Jednání se nevyhnulo ani diskutované mimo-
úrovňové křižovatce Litomyšl – sever. „Odmí-
táme tento přivaděč, protože by přivedl
dopravu Na Lány a bránil by v plánovaném roz-
voji této části Litomyšle,” zopakoval stanovisko
Litomyšle její starosta Radomil Kašpar. Tento
postoj ale naráží na memorandum staré deset
let. „Pardubický kraj již v roce 2006 podepsal
se státem memorandum, ve kterém se stát za-
vazuje k dopravním stavbám navazujícím na
rychlostní silnici R35,” sdělil hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický. Má se na mysli na-
pojení severní části kraje na plánovanou
rychlostní komunikaci.                        > strana 3

Poplatek za komunální
odpad se zvýší

Proměna Vodních
valů se blíží

Litomyšl historickým 
městem roku našeho kraje

Hlavním komunikačním tématem pro rok 2016 je
Litomyšl znovuzrozená. Shodla se na tom ko-
mise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch.
„Téma bylo zvoleno především s ohledem na
znovuzrození zámeckého návrší, které dostalo
díky rozsáhlé revitalizaci celkem dvanácti ob-
jektů novou energii,” říká vedoucí
odboru kultury a cestovního
ruchu Michaela Severová a vy-
světluje dále: „Pod toto téma lze
však zahrnout i například rene-

sanční dům U Rytířů. Znovuzrození je totiž sy-
nonymem slova renesance. Díky zámeckému
areálu, který je od roku 1999 zapsán na Seznam
UNESCO, je celá Litomyšl považována přede-
vším za renesanční město. Jako renesanční
město moderní architektury je označována Lito-

myšl i díky řadě staveb moderní
architektury. Pod heslo Litomyšl
znovuzrozená lze však zahrnout
i řadu oblíbených akcí – na vlně
retro se nese Zahájení 5. litomyšl-
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Vážení Litomyšlané,
přeji Vám, aby rok 2016 byl pro Vás rokem
plodným, podnětným a zajímavým ve
všech směrech. Abyste dosáhli všeho, co
si naplánujete. Aby cesta k Vašim vytyče-
ným cílům nebyla moc trnitá. Abyste po
ní šli ve zdraví a pohodě.
Krásný a klidný rok 2016 Vám za radu
města, vedení radnice a pracovníky měst-
ského úřadu a nakonec sám za sebe přeje

Radomil Kašpar, starosta

Pohodový nový rok
2016 vám přeje
město Litomyšl

ské lázeňské sezóny, ke kořenům dobré kuchyně
nás vrací Gastronomické slavnosti M. D. Retti-
gové a to nejlepší nejen z dějin klasické hudby
představí opět Smetanova Litomyšl,” vyjmeno-
vává Michaela Severová.                      strana 6 >

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2016.  Tedy
v čase, kdy je dobré se ohlédnout za tím,
co se podařilo a co nikoli. 
Město Litomyšl má majetek za téměř 2,5
miliardy korun. V roce 2015 se podařilo
vykročit na cestu jeho údržby, do které se
věnovalo mnohem více finančních pro-
středků než v minulosti. Jsem rád, že se
podařilo opravit spoustu i drobných věcí,
na které se nedostávalo. Jsem přesvěd-
čený, že i v letošním roce bychom měli
udaný směr udržet a v údržbě pokračo-
vat. Připravujeme samozřejmě také celou
řadu dalších velkých projektů – nový
domov pro seniory, nový dům dětí a mlá-
deže, přestavbu mateřských školek,
úpravu Vodních valů a řadu dalších. Re-
alizace těchto „velkých akcí” samozřejmě
záleží také na dotačních titulech, které
vyhlašuje stát. Rád bych Vás ubezpečil, že
se všichni budeme snažit pracovat tak,
aby se naše Litomyšl posouvala ku pro-
spěchu nás všech.
Byl bych také velice rád, kdyby se nám
i v roce 2016 dařilo vést vzájemný dialog
nad věcmi obecními právě proto, aby to
nebyl pouze pohled „vládnoucí” radnice,
ale abychom hledali společné průniky na-
šich názorů. Rád bych k tomu vyzval i tzv.
opozici, která v v řadě situací přináší žá-
doucí a věci prospěšný pohled a je velmi
kvalitním nastavením zrcadla na záměry
a konání radnice. V mnohých článcích na
politické dvoustraně Lilie ale uvádí věci
zkresleně, a řekl bych až nepravdivě. 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM stanovuje, že oddacím místem bude od

1. 1. 2016: a) obřadní místnost (Nová městská síň,
Jiráskova 8, Litomyšl), b) Smetanův dům, Ko-
menského nám. 402, Litomyšl. Další místa dle
přání snoubenců budou posuzována jako „jiné
vhodné místo" s poplatkem dle sazebníku
správních poplatků. RaM dále stanovuje jako od-
dací den sobotu a dobu pro oddávání od 10.00
hod. do 14.00 hod. Ostatní dny a hodiny budou
posuzovány jako jiné než stanovené s poplat-
kem dle sazebníku správních poplatků. 

 RaM souhlasí s umístěním stavby cyklostezky
dle studie Cyklostezka Litomyšl – Proseč zpra-
cované firmou Optima spol. s r.o., Vysoké Mýto
v katastrálním území Budislav u Litomyšle. RaM

nesouhlasí s prodejem pozemků za účelem vý-
stavby cyklostezky. Na pozemcích je třeba při
výstavbě cyklostezky zachovat stávající přístup
lesní techniky pro hospodaření v okolních lesích
ve vlastnictví města.

 RaM souhlasí s tím, že pro rok 2016 budou za-
chovány výše nájemného za nájem bytů a gará-
žových stání ve správě Městských služeb
Litomyšl s.r.o. dle předchozích platných usne-
sení RaM.

 RaM schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok
2015 s Pardubickým krajem (dotace ve výši
5.250 Kč). 

 RaM souhlasí s přijetím účelového daru pro
Základní školu Litomyšl, Zámecká 496 v částce
27 153 Kč na podporu stravování žáků od spo-

lečnosti Women for women od 14. 12. 2015 do
30. 6. 2016.

 RaM souhlasí s podáním žádosti města Lito-
myšle na MŠMT. Projekt „Cestou vzájemného
porozumění ve vzdělávání na území ORP Lito-
myšl”.

 RaM vzala na vědomí návrh Plánu péče o pří-
rodní památku Nedošínský háj na období 2016-
2025 vypracovaný KÚ Pardubického kraje.
V případě, že v průběhu platnosti nového les-
ního hospodářského plánu (2017-2026) vznikne
omezením lesnického hospodaření městu újma,
pověřuje vedoucího odboru městské lesy jejím
vyčíslením.

 RaM schvaluje poskytnutí peněžitých darů lé-
kařům Litomyšlské nemocnice.

Více na www.litomysl.cz

Ze zastupitelstva 
 ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy SKM

Litomyšl s.r.o. do průmyslové zóny Benátská –
část p.p.č. 2312/5 orná půda o výměře cca 5 000
m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá
o pozemek za účelem výstavby nového výrob-
ního areálu firmy. Rezervace pozemku dle to-
hoto usnesení do 30. 6. 2016.

 ZaM souhlasí s bezúplatným převodem bu-
dovy č.p. 1061 z vlastnictví Tělovýchovné jednoty
Jiskra Litomyšl do vlastnictví města Litomyšle.
Při převodu bude pro město Litomyšl zřízeno
předkupní právo s věcnými účinky k nemovitos-
tem ve vlastnictví TJ Jiskry.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70
000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Litomyšl –
Pohodlí na pořízení čerpadla. ZaM schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 ZaM schvaluje příspěvek města na rok 2015
příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci
města Litomyšl v konečné celkové výši 2 537
tis. Kč a souhlasí s přijetím účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Pardubického kraje na pod-
poru sociálních služeb v celkové výši 6 933
tis. Kč (z toho 4 000 tis. Kč na službu domov pro
seniory a 2 933 tis. Kč na službu domov se zvlá-
štním režimem) 

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace  ve výši
2849 Kč/provozní den MHD  společnosti Zlato-
vánek, spol. s.r.o., Polička na úhradu prokaza-
telné ztráty ve veřejné linkové dopravě v roce
2016 (provoz MHD). ZaM schvaluje uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 312
000 Kč paní Petře Romerové, Budislav na pro-
voz veřejných WC v prostoru Smetanovo ná-
městí a autobusové nádraží v roce 2016. ZaM
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace.   

 ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšle č. 04/2015, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. Výše poplatku od 1. 1. 2016 je
576 Kč na poplatníka a rok. 

 ZaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
realizaci projektu „Vybudování hygienického zá-
zemí pro turisty na Smetanově náměstí v Lito-
myšli”. Projekt bude předložen do 1. vyhlášené
výzvy programu Národní podpora cestovního
ruchu pro rok 2016. Cílem akce je vybudování
nového hygienického zázemí pro návštěvníky Li-
tomyšle. Max. výše dotace je 50 % z uznatel-
ných nákladů akce. 

 ZaM nadále trvá na svém stanovisku uvede-
ném v usnesení č. 188/14 ze dne 9. 12. 2014
a požaduje zachování územní integrity města

Litomyšl v maximální možné míře. V této souvi-
slosti požaduje změnit Zásady územního rozvoje
Pardubického kraje v tomto rozsahu: 
1) vypuštění mimoúrovňové křižovatky Litomyšl
– sever, a to bez náhrady,
2) vypuštění koridoru pro umístění stavby D63 –
napojení silnice II/360 na R35, a to ve vazbě na
mimoúrovňovou křižovatku Litomyšl – sever, a to
bez náhrady, ZaM současně požaduje i vypuštění
tohoto koridoru jako veřejně prospěšné stavby.

 ZaM vyzývá Pardubický kraj, aby ve smyslu
memoranda uzavřeného mezi Ministerstvem
dopravy ČR a Pardubickým krajem řešil napojení
severní části kraje na rychlostní komunikaci R35
prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky u Vy-
sokého Mýta. 

 ZaM uděluje při příležitosti významného ži-
votního jubilea čestné občanství města Lito-
myšle panu dirigentu Jiřímu Bělohlávkovi za
celoživotní mistrovství, soustavnou propagaci
české, zejména Smetanovy hudby doma i v za-
hraničí a mimořádný vztah k našemu městu. 
ZaM uděluje čestné občanství města Litomyšle
jedné z nejvýznamnějších a nejrespektovaněj-
ších osobností současné české architektury
panu Ing. arch. Josefu Pleskotovi za mimořádný
přínos architektuře, pravidelnou reprezentaci
české architektury na mezinárodních přehlíd-
kách a za výjimečný vztah k našemu městu.

Více na www.litomysl.cz

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo hned na úvod schválilo čtyřem
zájemcům prodej pozemků v lokalitě na Pro-
kopu – Lidická. Krátká diskuse se týkala po-
zemku v dané lokalitě, který byl projednáván
zvlášť. Důvodem jiného způsobu prodeje byly
terénní odlišnosti od ostatních parcel. Nový
majitel si bude muset nezainvestovaný poze-
mek upravit na vlastní náklady. O prodeji zby-
lých pozemků bude dále jednat rada města.
Zastupitelé schválili po krátké debatě i převod
haly TJ Jiskra do správy města. „Máme díky to-
muto převodu šanci investovat do svého ma-
jetku a takto je to pro nás snazší,” řekl
k transakci starosta Radomil Kašpar (KDU-
ČSL). Pro samotné sportovní oddíly se toho pří-
liš měnit nebude, neboť hala bude stále jejich
domovskou základnou. Důvodem převodu je
také nižší finanční příjem TJ Jiskra a vzrůstající
náklady na údržbu budovy. 

Při projednávání finančních záležitostí města
a zejména rozpočtu informoval starosta města
o historicky nejvyšším přebytku na účtu města,
neboť se zejména nízkým stavebním kapaci-
tám nepodařilo vše proinvestovat a učiněno
tak bude v letošním roce. Město také získalo
více jak milion korun za škodné události při re-
konstrukci na zámeckém návrší. Rozpočet na
rok 2016 bude schvalován na jaře letošního
roku a než bude schválen, tak bude platit pro-
vizorium jako v minulosti. Nejedná se tedy o nic
neobvyklého. Schválena byla také dotace pro
dobrovolné hasiče z Pohodlí, kteří potřebují
novou techniku. Příspěvek na ni však nečiní sto
procent potřebné částky, neboť část peněz si
hasiči vydělali sami. 
Debatu vedli zastupitelé o plánovaných inves-
tičních akcích. Schváleno bylo v případě po-
skytnutých dotacích vybudování hygienického

zázemí pro turisty na Smetanově náměstí,
v zadní části bývalé radnice. Celková suma čtyři
miliony korun za projekt překvapila mnohé za-
stupitele. „Měly by tam být záchody a to i pro
invalidy, sprchy, parkování pro kola i úschovna
batohů. V ceně jsou zahrnuty i přestavba
dvorku a zbourání přístavby v daném místě,”
vysvětlil místostarosta Michal Kortyš (ODS).
V tomto případě se jedná o projekt, který je plá-
nován už několik let, a nyní se naskytla příleži-
tost na něj získat peníze. 
Jediným bodem zastupitelstva, který nebyl
schválen, bylo odsouhlasení podání žádosti
o dotaci na „Rekonstrukci atletického stadionu
Černá hora v Litomyšli”.  Cílem projektu je re-
konstrukce umělého povrchu běžecké dráhy
a vybudování vrhačského sektoru. Diskusi vedli
zastupitelé zejména na téma, zda jsou tyto dvě
věci nutné a zda nejsou ve městě sportoviště,
která budou peníze potřebovat a jsou více vy-
užívána. „Domnívám se, že je potřeba moder-
nizovat a opravovat věci, které nás bolí víc,”
prohlásil předseda Komise pro sport a tělový-
chovu Vojtěch Stříteský (SNK „Fórum občanů
Litomyšle”). Starosta města ujistil veřejnost, že

Poslední jednání Zastupitelstva města Litomyšl v roce 2015 se konalo 15. prosince. Na pro-
gramu jednání bylo mimo jiné schválení prodeje pozemků v lokalitě Na Prokopu – Lidická,
poskytování dotací, převod haly TJ Jiskra do majetku města nebo schválení udělení čestného
občanství architektu Josefu Pleskotovi a dirigentu Jiřímu Bělohlávkovi. Z pořadu jednání byl
naopak stažen bod, který se týkal pojmenování náměstí po prezidentu Václavu Havlovi.
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Trasa rychlostní komunikace R35 kolem
Litomyšle se blíží do fáze projektování 

Poplatek za komunální odpad 
v roce 2016 o 12 Kč vyšší
Zastupitelstvo města schválilo 15. prosince 2015
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje
výše místního poplatku za provoz systému na-
kládání s komunálním odpadem pro rok 2016.
Nový poplatek 576 Kč/osobu/rok je o 12 Kč vyšší
proti roku 2015. Jeho výše zaručuje opětovné na-
stavení přibližně vyrovnané finanční bilance od-
padového hospodářství města.
„Stanovená výše poplatku vypovídá o tom, že se
třídění odpadů obyvatelům města vyplatí. Bez
příjmů za vytříděné složky by totiž bylo nutné
zvýšit poplatek o cca 190 Kč/občana nebo by
město odpadový systém muselo dotovat,” uvedl
Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního
hospodářství Městského úřadu Litomyšl. Od po-
platku za svoz komunálního odpadu jsou nově
ze zákona od 1. ledna 2016 osvobozeny fyzické
osoby, které jsou umístěny do dětských domovů
pro děti do 3 let věku, školských zařízení pro

výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo
školských zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy. Dále se jedná o osoby v zařízeních pro
děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zá-
stupce dítěte nebo nezletilého. Za svoz komu-
nálního odpadu nemusí platit ani nezaopatřené
děti umístěné v domovech pro osoby se zdra-
votním postižením na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
umístěné v domovech pro osoby se zdravotním
postižením, domovech pro seniory, domovech
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Pokud bude občan požadovat výše uvedené
osvobození, je třeba tuto skutečnost nahlásit Fi-
nančnímu odboru Městského úřadu Litomyšl.
Poplatek za svoz komunálního odpadu je třeba
zaplatit do 30. června 2016. Obecně závaznou
vyhlášku najdou občané na webu města v sekci
Občan / Město Litomyšl. 
Na základě přijatých legislativních změn nebude
možné od roku 2026 vůbec ukládat komunální
odpad na skládky, proto se město bude zabývat
dalším zvýšením objemu vytříděných složek.
Město Litomyšl tedy občany prosí o intenzivnější
a kvalitnější třídění jednotlivých složek odpadu.
V poslední době se objevují dotazy na možnost
třídění kovového odpadu, např. plechovek. Ten je
v současné době možné odkládat pouze ve sběr-
ném dvoře. „Město je totiž přesvědčeno, že této
komodity je v domácnostech tak malé množství,
že jej ve vymytém a případně sešlápnutém stavu
není problematické skladovat delší dobu a odložit
s nejbližší návštěvou sběrného dvora. Případné
zařazení dalších kontejnerů by vedlo k dalším ná-
kladům, což by se projevilo zvýšením ceny po-
platku,” reagoval pracovník radnice. 
V rámci biologického odpadu rostlinného pů-
vodu bude zřejmě pokračováno i v roce 2016
v poskytování dotací na zakoupení domácích
kompostérů a v roce 2016 také proběhne pilotní
projekt na možnost používání komunitního kom-
postéru ve vytipovaném bytovém domě. Po vy-
hodnocení zkušeností se případně přistoupí
k nastavení dotačního programu pro tato spole-
čenství vlastníků. Zároveň připomínáme, že je
možnost po celý rok tuto komoditu odkládat
také ve sběrném dvoře.                                   -red-

Socha B. Smetany
se dočká úprav 
Město Litomyšl se stará o více jak sto soch a ná-
hrobků. Postarat se o jejich údržbu tak vyžaduje
nemalé úsilí a kontrola jejich stavu je prováděna
průběžně. Některé opravy jsou náročné i fi-
nančně. Proto se město peníze snaží získat
i z dotačních titulů. To se týká sochy Bedřicha
Smetany na náměstí. Ta by se mohla dočkat
v příštím roce opravy mramorového podstavce.
Samotné sochy se opravy nedotknou, neboť
pracovníci památkového ústavu nedoporučují
odstraňovat patinu sochy v podobě zelené mě-
děnky. Sochy Orbis pictus v blízkosti pedago-
gické školy by se měly opravy týkat výrazněji.
„Mělo by dojít ke kompletní obnově včetně sta-
tiky,” řekl Antonín Dokoupil, vedoucí Odboru roz-
voje a investic Městského úřadu v Litomyšli.
V současné chvíli jsou vydána závazná stanovi-
ska a ohlášení a o peníze je zažádáno z Pro-
gramu regenerace 2016.
Ke zhoršenému stavu soch nejvíce přispívají kli-
matické podmínky. V některých místech také
škodí výrazné zastínění blízkou vrostlou zelení.
Naštěstí jsou v Litomyšli málo časté útoky van-
dalů.  Ve městě jsou také skulptury, které jsou
ve špatném stavu, ale nejsou v majetku města.
To je případ těch na ohradní zdi zámku. Památ-
kový ústav je o této situaci informován.      -pš-
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Může být tedy Litomyšl ve své snaze křižovatku
z mapy vymazat úspěšná? Mohla by, za před-
pokladu, že se zvolí jiná trasa napojení severu.
„Doporučím kraji, aby pro splnění memoranda
zvolil jedinou možnou variantu přivaděče, a to
Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Choceň – Vy-
soké Mýto. Obslouží komfortně všechna velká
města a bude velkým přínosem pro rozšiřující
se překladiště kontejnerů v České Třebové,”
řekl Michal Kortyš. Do projekčního plánu
krajských silničářů je již zahrnuto propojení se-
verozápadního mimoúrovňového křížení u Vy-
sokého Mýta směrem na Choceň a Žamberk,
což by mohla být cesta k řešení. „U některých
našich projektů jsou projekční práce zadány,
jinde jsou dokonce už rozpracovány. Výsledné
projekty budou sloužit jako dokumentace pro
územní rozhodnutí, stavební povolení a u Par-
dubického kraje i pro získání EIA (vliv stavby na
životní prostředí). Až budou projekty zpraco-
vány, požádáme o dotace na jejich realizaci,”
řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického

kraje Miroslav Němec. „Proces bude složitý. Je
třeba situaci řešit ihned,” konstatoval projektant
Jiří Lebeda a doporučil Litomyšli zaslat Pardubic-
kému kraji usnesení zastupitelstva, které postoj
města podpoří. „Toto usnesení již Zastupitelstvo
Litomyšle v minulosti přijalo, ale nově bylo od-
hlasováno i na letošním prosincovém jednání,”
upřesnil Radomil Kašpar. A proč má být adreso-

váno kraji? Dálnice je ve vlastnictví státu, za-
tímco přivaděče jsou i na silnicích Pardubického
kraje. Celkem by v Pardubickém kraji mělo vznik-
nout okolo 15 přivaděčů na budoucí dálnici R35.
Pět začne pardubické hejtmanství stavět zhruba
do pěti let. Kraj má k dispozici desítky milionů
korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na přípravu. „Poskytnutí dotací je konkrétní
ukázkou plnění memoranda,” doplnil hejtman.
Prosincové jednání s projektanty o trase kolem
Litomyšle rozhodně nebylo poslední. „V Lito-
myšli jsme s předstihem. Regule, jak projekto-
vat, dostaneme v lednu,” uvedl projektant
Viktor Nejedlý. Pokud by se podařilo vykoupit
pozemky a mít úsek projekčně připravený
a napojitelný na další, pak by se v případě do-
statku finančních prostředků mohlo začít sta-
vět dříve než jinde. „Je na čase. Je to neúnosné.
Máme sice obchvat obce, ale najet na pětatři-
cítku je problém,” prohlásil starosta Janova
Miloš Štika. Dopravní zátěž je silně vnímána
také v Litomyšli a především ve Vysokém
Mýtě, kde již vznikla okružní křižovatka. Oče-
kává se, že přispěje k větší bezpečnosti pro-
vozu. Narůstající intenzita dopravy totiž
komplikuje vysokomýtským obyvatelům život.
„Máme za sebou řadu jednání s Ředitelstvím
silnic a dálnic, Státním fondem dopravní infra-
struktury i Ministerstvem dopravy o financo-
vání dalších opatření,” řekl starosta Vysokého
Mýta František Jiraský.
Text a foto Jana Bisová, tisková mluvčí města

Svoz odpadů
na přelomu roku
Na přelomu roků 2015/2016 jdou po sobě dva
liché týdny. Z toho důvodu dochází v roce 2016
ke změně režimu odvozu komunálního odpadu.
„Odvozy prováděné v roce 2015 v lichý týden se
převádí do sudého týdne a naopak,” vysvětlil ve-
doucí Odboru místního a silničního hospodářství
Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. 
Svoz odpadu bude na přelomu roku probíhat ve
standardních čtrnáctidenních intervalech. Na
domácnosti změna harmonogramu svozu tedy
nebude mít vliv. Podrobné a aktuální informace
o odpadovém systému města v roce 2016 mů-
žete získat na www.litomysl.cz v sekci Občan /
Služby / Svoz komunálního odpadu.             -red-

finanční výdaje do atletického areálu nepůjdou
na úkor jiných projektů. Bližší informace přine-
seme v příští Lilii. 
V dalších bodech zastupitelé potvrdili, že stále
trvají na trasování silnice R35 tak, jak jej dekla-
rovali v minulosti. Změnili pravidla pro činnost
osadních výborů a také schválili udělení čest-
ného občanství dirigentu Jiřímu Bělohlávkovi
a architektu Josefu Pleskotovi. O těchto a o dal-
ších tématech se podrobněji dočtete v této Lilii.
Závěr jednání patřil projednávání záležitostí
kontrolního a mediálního výboru. K druhému
jmenovanému bodu vystoupil Radek Pulkrábek
(Patriot SNK). Ten podrobil kritice vysílání ka-
belové televize a zmínil věci, které se mu nelíbí
na městském zpravodaji. „Lilie není bez závad,
ale výrazně se zlepšila. Má ještě co zlepšovat
a prostor je velký,” řekl zastupitel, který se
problematice městských médií věnuje dlouho-
době. Radek Pulkrábek vystoupil ještě k bodu,
kdy se dotazoval starosty města na nelegální
hazard ve městě. Odpovědí mu bylo, že není
možné reagovat více než tak, jak bylo učiněno.
I o tomto tématu se dočtete více uvnitř Lilie. 

-pš-
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.
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Na začátku roku 2016 bych chtěl všem občanům
města popřát hodně zdraví a spokojenosti v na-
stávajícím roce. Ať jej prožijeme v klidu i navzdor
tomu, co se ve světě kolem nás nepěkného děje
a nás se zatím dotýká jen okrajově.
Ke konci roku se rozvířily debaty o návrhu po-
jmenovat část prostranství mezi muzeem, kolejí
a zámkem náměstím Václava Havla. Vyslechl
jsem si mnoho názorů ať souhlasných, tak ne-
gativních. Dovolte, abych vyjádřil svůj názor.
Začnu nejprve vysloveným argumentem, že se
přeci nemůže název místa „Olivetská hora” zru-

šit a nahradit náměstím někoho.  Historicky byl
Horou olivetskou pojmenován premonstrátský
klášter založený kolem roku 1145, který se prav-
děpodobně nacházel v místě prvního zámec-
kého nádvoří. Snad od té doby se užívalo
pojmenování návrší Olivetskou horou. V posled-
ních létech se více vžil název Zámecké návrší.
A na zámeckém návrší se nachází Jiráskova
ulice, Zámecká ulice a možná i ulice M. Kuděje.
Takže pokud by se část Jiráskovy ulice pojmeno-
vala náměstí Václava Havla, tak název Olivetská
hora zůstane a možná se bude více připomínat,

než je tomu v současnosti. Protože kolika žákům
a studentům je název Olivetská hora známý? 
Také si nemyslím, že pokud bude nový prostor
(ať na jeho podobu jsou různé názory) nazván
náměstím Václava Havla, že se tím chce jen
někdo zviditelnit. Myslím si, že bychom si měli
více vážit osobností, které jsou i ve světě vní-
mané pozitivně a dokázali náš stát rehabilitovat.
Takovou připomínkou jejich osobností je i mož-
nost pojmenovat po nich nějakou ulici či ná-
městí.

Za hnutí Nestraníci Litomyšl Josef Černý

Nestraníci

Vážení spoluobčané, 
opět stojíme na počátku období, ve kterém si
mnozí klademe otázku: „Co nám ten nový rok
přinese?” Bude to období šťastné a úspěšné,
nebo nastane přesný opak. Odpověď neznám
a napadl mne pouze jeden fakt a jedno přání,
které mohu sdělit už nyní. S jistotou vím, že to
bude opět po čtyřech letech rok o jeden den
delší a že si všichni přejeme, aby nás potkalo
pouze to hezké a příjemné. Nic víc si sdělit netrou-

fám, protože by šlo pouze a jenom o spekulace.
V jedné známé písní se zpívá „Jaký si to uděláš,
takový to máš” a já si to dovolím doplnit: „Jaký
si to uděláš, takový to máš, ale hlavně, když
k tomu dobrou vůli přidáš.” Ano, většina běžných
životních situací se odvíjí od skutečnosti, jak spolu
dokážeme komunikovat. Zda se umíme vyslech-
nout, odpustit si, zda myslíme při vzájemném jed-
nání pouze na svůj prospěch nebo zda už od
počátku vyvíjíme veškerou snahu, abychom dru-

hého poškodili nebo mu minimálně trochu znepří-
jemnili život. Využijme nového začátku, přejme si
navzájem a buďme k sobě ohleduplní.
Přeji Vám, aby až budete za rok bilancovat, byl
tento rok protkán nekonečným množstvím krás-
ných vzpomínek, a pokud Vás potká nějaká těž-
kost, aby byl vždy nablízku někdo, kdo Vám,
s dobrým úmyslem, podá pomocnou ruku nebo
řekne milé povzbuzující slovo.

Josef Štefl, KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Čistička odpadních vod s dočasným provozovatelem

S postupem města vyjádřil nesouhlas zastupitel
Radek Pulkrábek, který na prosincovém jednání
zastupitelstva uvedl: „Důležitou věc, jako je čis-
tička, probíráme měsíc před tím, než to nastane.
Zastupitelstvo mělo rozhodnout, jak se s čistič-
kou bude dále pracovat, jestli se bude dávat do
pronájmu nebo je tady varianta, že si ji město
vezme do správy. Někdo tady těžce lobuje za
Vodovody s.r.o.” Zastupiteli se totiž nelíbí, že
rada schválila dodatek s provozovatelem měst-
ské vodovodní a kanalizační sítě a ten se tak od
1. ledna 2016 stal správcem také čističky v Ne-
došíně. Na ní stále ještě běží rekonstrukce,
kterou zastavil nedostatek vody potřebný
k úpravám technologií. „Z důvodů současné roz-
pracovanosti, pokračování nestandardního pro-
vozu a budoucího náběhu zkušebního provozu,
kdy budou zaváděny odlišné technologie na od-
bourávání nežádoucích příměsí a zpracování
kalů, není možné v současné době stanovit za-
dávací podmínky k provedení výběrového nebo
koncesního řízení,” zdůvodňuje postup vedoucí
Odboru místního a silničního hospodářství
Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. Dalo by
se říci, že je to logický postup, když se vezme
v úvahu i to, že Vodovody byly do roku 1999 pro-
vozovatelem zmiňované čističky. „Firma dispo-
nuje oprávněním k provozování tohoto zařízení,
je obeznámena s původním provozem,” potvrdil
starosta Litomyšle Radomil Kašpar a dodal:
„Jsem přesvědčený, že to bylo v daném oka-
mžiku jediné řešení, jak zabezpečit správný chod
čistírny. Navíc jsme se s provozovatelem do-
hodli, že provozování ČOV nebude znamenat
zvýšení kalkulovaného zisku firmy v rámci kal-
kulačního vzorce pro výpočet vodného a stoč-

ného. Náklady provozu ČOV budou vedeny na
odděleném středisku, město se bude podílet na
řízení zkušebního provozu a kontrole náklado-
vých položek.” 
Vodovody budou čistírnu provozovat po dobu
dvou let. Po ukončení tohoto období bude po za-
běhnutí systému buď vyhlášeno výběrové řízení
na nového provozovatele, nebo bude provozo-
vání dále zajištěno městem či jím vlastněnou or-
ganizací. Během roční výpovědní lhůty a v době
probíhající rekonstrukce nebylo profesně, per-
sonálně ani organizačně možné zajistit vše po-
třebné k vlastnímu provozování. „Předáme firmě
čističku, u které nevíme, jaké jsou náklady. Za
dva roky bude výběrové řízení a čirou náhodou

to vyhraje stejná firma,” vznesl podezření Radek
Pulkrábek. „V tom případě by se nemohla přihlá-
sit žádná společnost, která má zkušenosti se
stejnými či podobnými čističkami odpadních
vod. Vodovody se samozřejmě přihlásit do vý-
běrového řízení mohou, ale pro nás bude rozho-
dující nejvýhodnější nabídka,” prohlásil starosta.
Náklady na provozování ČOV byly odhadnuty na
základě dosavadních nákladů provozu společ-
nosti Saint Gobain Adfors a odborných odhadů
změny nákladů po provedené rekonstrukci čis-
tírny. Provozování je pro dočasného provozova-
tele plánováno bez zisku. 
Město zároveň řeší finanční vypořádání s býva-
lým provozovatelem, který do majetku Litomyšle
investoval své peníze. Občanů se situace kolem
čistírny odpadních vod nijak nedotkne. „Dál
budou platit vodné a stočné ve stejné výši a stej-
nému subjektu,” řekl na závěr Pavel Jiráň. 

-bj-

Permanentky jsou
zhotovovány na
dvou místech
V prosincovém čísle Lilie vyšel článek, který in-
formoval o možnosti zakoupení permanentek na
MHD pro seniory starší 70 let. Je v něm uvedeno,
že jsou vydávány na Odboru školství a sociální
péče Městského úřadu Litomyšl na ulici J. E. Pur-
kyně 918. Někteří senioři však projevili přání, aby
si permanentky mohli nechat zhotovit také na
recepci radnice na ulici Bří Šťastných 1000.
Městský úřad těmto prosbám vyhověl, a tak je
nyní možné zakoupit permanentní jízdenky také
na tomto druhém místě. Tak tomu bylo i v před-
chozích letech.Cena permanentky na MHD pro
seniory je 200 Kč a platí kalendářní rok.        -bj-

Cyklostezka 
do Proseče se 
pomalu plánuje
Zástupci obcí, přes které má vést cyklostezka
z Litomyšle do Proseče, se sešli na společné
schůzce. Ta se konala 27. listopadu a měla za cíl
seznámit všechny zúčastněné strany s majetko-
vým vypořádáním na katastrech jednotlivých
obcí. Na některých místech v trase cyklostezky
se totiž objevily problémy a to v tom smyslu, že
bude docházet ke změnám trasování. To se však
netýká úseku z Litomyšle skrz Osík až po Dolní
Újezd. Ten stále řeší majetkové vypořádání
stejně jako Poříčí. V dalších obcích je potřeba
také doladit některé sporné úseky, o kterých by
mělo být jasno na dalších jednáních.           -pš-

Společnost Saint-Gobain Adfors CZ byla v minulosti provozovatelem městské čistírny odpadních
vod (ČOV) v Nedošíně. Smluvní vztah byl ale během realizace rekonstrukce ČOV ze strany firmy
ukončen. Nově tedy byla ČOV svěřena do správy firmě Vodovody, s.r.o., Litomyšl, což však vy-
volalo negativní reakci. Vodovody začaly čističku provozovat od ledna 2016.
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Proměna Vodních valů se blíží

Realizací projektu zpracovaného architekty Mar-
tinem Rusinou a Martinem Freiem má dojít k vy-
tvoření kultivovaného městského parkového
prostoru, který bude atraktivní pro všechny gene-
race. Lokalita má sloužit zejména obyvatelům Li-
tomyšle ke krátkodobému odpočinku a pobytu
v přírodním prostředí. „Dojde ke stavebním pracím
a zahradním úpravám, což zahrnuje stavbu ná-
břežní zídky, změnu povrchu nábřeží a přípravu
pro dětské hřiště, realizaci dřevěné paluby a od-
počinkové plošiny a výklopných plošin u hladiny
řeky. U Smetanova domu jde o úpravu plochy
a zřízení nového pavilonu, jehož součástí je
i opěrná zeď se schodištěm,“ vyjmenovává sta-
vební práce vedoucí Oddělení rozvoje Městského
úřadu Litomyšl Antonín Dokoupil a pokračuje: „Vy-
buduje se také nová visutá pěší lávka přes Louč-
nou, vyhlídka nad stávajícím objektem vodárny,
bude zřízen nový dlážděný chodník v ulici, obno-
vena dřevěná mostovka stávající lávky v ulici Vodní
valy a nakonec se provedou zahradní a sadové
úpravy.“ 
Řešení vegetace vychází z architektonického ná-
vrhu celého prostoru a v maximální míře využívá
stávající vegetace. „Odstranění, kácení nebo pře-
stavba porostů je zvolena především v místech,
která není možné bez těchto zásahů adaptovat
nebo bezpečně využívat,“ vysvětluje Antonín Do-
koupil a Jakub Finger z ateliéru zahradních archi-
tektů Partero doplňuje: „Arboristický zásah
spočívá především v odstranění suchých a poten-
ciálně nebezpečných větví. Tam, kde to bude
nutné, se provedou zásahy ke zvýšení statiky
a stability dřevin.“ V prostoru vlastních břehů
Loučné ale budou úpravy minimální, v okolí Sme-

tanova domu pak především kompoziční. Na ná-
břeží Loučné dojde k odstranění především nebez-
pečných a neperspektivních dřevin tak, aby
prostor plnil svoji funkci. „V celé lokalitě je zároveň
navržena dosadba, a to zejména v části nového
parku,“ upřesňuje vedoucí oddělení rozvoje. Jedná
se hlavně o solitérní stromy. Vysazen tady bude
například kaštan, olše, okrasná třešeň, lípa, javor
a třeba také vrba. V prostoru parku u Smetanova
domu je v plánu významné očištění dolní části
okolo objektu od vzrostlých keřových skupin. Na-
místo nich se mají posílit výsadby břízy černé.
V části přecházející do parku by pak měly navázat
břízy bradavičnaté a přechodem do zbytku parku
budou borovice. Živý plot mezi parkem a soukro-
mým objektem tvoří tis. 
Součástí prací jsou ale některé dílčí činnosti, které
mohou ovlivnit přístupnost ulice Vodní valy. „Vy-
volali jsme jednání s ČEZem s žádostí o revizi pod-
zemních a nadzemních sítí. Dohodli jsme se na

přeložení vrchní sítě do kabelu, a tak by se vše
mělo uskutečnit při rekonstrukci chodníku a sil-
nice,“ upřesňuje místostarosta města Michal Kor-
tyš. Pro řidiče i chodce to tedy bude znamenat
dočasné omezení průjezdu či průchodu ulicí.
O tom budou občané informováni prostřednictvím
Lilie a webových stránek města.
Po stavební a arboristické části zbude osadit dět-
ské hřiště sochařsky zpracovanými herními prvky
autorů Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského.
Ti momentálně objekty určené malým i větším
dětem intenzivně dokončují. Jednat se bude třeba
o pískovitě pro malé děti nazvané „Hora“, prolé-
začku a skluzavku s pojmenováním „Ucho“, la-
novku „Kaňon“, houpačky „Cik cak“, prolézačky
nesoucí název „Roura“, kolotoč „Krystal“, malou
prolézačku a houpací koše „Lochneska“ a zvuko-
vod „Had“. „V obnoveném prostoru nábřeží nale-
znou své místo také originální informační prvky,
které mají mít pro obyvatele Litomyšle více osobní
povahu. S jejich ztvárněním se architekti obrátili
na grafické studio Colmo. Jeho snahou je nechat
spoluutvářet tyto drobné poetické „vzkazy“ v pro-
storu nábřeží přímo těmi, kdo sem chodí, a dodat
jim tak požadovanou autentičnost,“ sdělila k zá-
věrečné fázi projektu Jana Říhová z Nadace Pro-
měny, která na celkovou realizaci poskytne městu
finanční příspěvek do výše 25 milionů korun. Podíl
města je až 5 milionů korun.
Přípravná fáze projektu začala v roce 2012. Usku-
tečnila se dotazníková šetření, workshopy a se-
tkání, jejichž cílem bylo zjistit potřeby místních
obyvatel. V prvním roce proběhla architektonická
soutěž, vítězná studie pak byla rozpracována do
projektové dokumentace. Navazovalo zákonem
stanovené územní a stavební řízení. Stavební
práce se rozjedou na jaře a na podzim se předpo-
kládá jejich dokončení. Park by měl být slavnostně
otevřen nejpozději na jaře 2017.

Jana Bisová, 
tisková mluvčí města Litomyšle,

vizualizace Martin Rusina a Martin Frei

Přelaďování varhan bude pokračovat, až počasí dovolí
Specializovaná firma začala na sklonku minu-
lého roku přelaďovat unikátní varhany v kostele
Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Město totiž zadalo
provedení prvního z celkových tří plánovaných
přeladění. Důvodem je nejen reakce varhan na
stavebně technické podmínky v nově zrekon-
struovaném objektu, ale také změny v akustic-
kých parametrech chrámové lodi po realizaci
výtvarných děl Václava Ciglera a instalaci expo-
zice diecézního muzea na emporách. První var-
hanní koncert by se mohl uskutečnit v druhé
polovině letošního roku. 
Varhany postavené osmnáctiletým kutnohor-
ským varhanářem Janem Josefy Horákem, který
pracoval jako dílen vedoucí u svého tehdy již sle-
pého strýce v letech 1821 až 1822 mají přes 1 600
píšťal. Ty největší měří přes 4 metry, nejmenší
pak asi centimetr. Přeladit takový nástroj proto
zabere čas. „Nástroj byl připravený, ale díky po-
stupnému doplňování interiéru kostela se změ-
nily zvukové podmínky. Varhany je tedy třeba
přeladit, což je již částečně hotové,” uvedl Vít
Kadeřábek, jednatel kutnohorské firmy Organa,

která nástroj nejen restaurovala, ale nyní i pře-
laďuje. „Dalším důvodem k přeladění byla oče-
kávaná reakce nástroje na vysychání interiéru
po stavebních pracích. Varhany se obvykle do
zrekonstruovaných objektů vrací až po určité
době, která je nezbytná pro stabilizaci mikrokli-
matu stavby. Podmínky dotačního titulu ale
vyžadovaly návrat varhan do kostela ve stano-
veném termínu,” upřesnil vedoucí Oddělení roz-
voje MÚ Litomyšl Antonín Dokoupil. Varhanáře
ale při prvním přelaďování na konci minulého
roku zastavila klesající teplota v chrámu, a tak
se do něj vrátí až v době, kdy to počasí dovolí.
„Přeladění nikdy není hotové během pár dnů. Je
to složitá a zdlouhavá práce,” reagoval varhanář
z Organy Antonín Kadeřábek. 
„Už teď se dá na nástroji hrát, což by pro něj bylo
i dobré,” prohlásil Vít Kadeřábek. Město tedy
oslovilo varhaníka Petra Jiříčka, který bude var-
hany hraním „udržovat v kondici”. Lidé tak
mohou mít občas možnost zaslechnout z kos-
tela jejich tóny. Prvního koncertu by se pak ve-
řejnost mohla dočkat v druhé polovině roku.

VÍT KADEŘÁBEK, varhanář: „Jsem rád, že se nástroji podařilo vrátit podobu, kterou mu vtiskl jeho
tvůrce. Na historické nástroje můžeme sice pohlížet jako na nedokonalé pokusy starých varhanářů,
které jsou dnes v mnoha ohledech překonané, ale také si musíme uvědomit, že jsou výpovědí o době,
kterou my už nepamatujeme. Výpovědí o tehdejším způsobu uvažování, práce, vkusu a potřebách.
O lidech, bez nichž bychom dnes nebyli tam, kde jsme. V této souvislosti mi dovolte připomenout
slova jiného kutnohorského varhanáře Jan Tučka, který jako pokračovatel tradice tohoto řemesla po-
stavil desítky nástrojů a coby stařičký pán k nám občas chodil do dílny. Říkával: ,V Kutné Hoře se
staví varhany již stovky let. A jsou jiné, zvláště svou měkkou slovanskou intonací. Ne každému se to
líbí, ale tady se vždy dbalo na jemnost a vyváženost zvuku nástroje. Uječené, drsné varhany ať si
staví Němci. Vy si svou jemnou slovanskou intonaci nenechte brát.´ To, že se nástroj vrátil do podoby,
v níž ho slýchali naši dědové, je malý zázrak a tak buďme rádi, že se v Litomyšli našli lidé, kteří neli-
tovali času, peněz a úsilí na jejich záchranu. A doufejme, že tak jak tyto varhany slýchali naši dědové,
uslyší je jednou i naše děti.”

Město Litomyšl na sklonku minulého roku vyhodnotilo výběrové řízení na dodavatele realizace pro-
jektu „Obnova nábřeží řeky Loučné“. Na jaře by tedy vítězná firma měla začít s proměnou lokality
Vodních valů od splavu k pedagogické škole. Předpokládaný termín dokončení je podzim 2016. 

„Původně jsme chtěli, aby varhany zněly už
během Smetanovy Litomyšle. Program letoš-
ního ročníku je ale již kompletní a hlavně ne-
ovlivníme podmínky, které jsou důležité pro
dokončení přelaďování,” řekl místostarosta Lito-
myšle Michal Kortyš. 
Ladění varhan se podle vkusu a někdy i rozmarů
v minulosti hodně měnilo. Píšťaly se uřezávaly
a zase doplňovaly. Nakonec nástroj utichl
a chátral. Varhany se ale díky projektu Revitali-
zace zámeckého návrší v Litomyšli podařilo zre-
konstruovat. Cínové píšťaly však byly z větší
části rozšlapané nebo stočené do tvaru šneka,
takže vznikly repliky. Neopravitelné píšťaly jsou
teď uloženy v depozitu. Téměř původní je dře-
věná skříň a mechanické části. „Na svoji dobu je
dispozice těchto varhan povedená. Za 40 let, co
tuto práci děláme, jsme se jen málokdy setkali
s takto velkým a kvalitním nástrojem. Myslím si,
že to bude vynikající nástroj poplatný své době,”
uvedl Antonín Kadeřábek.  

Jana Bisová, tisková mluvčí města Litomyšle
foto František Renza
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A jaké další akce nás v roce 2016 ještě čekají?
LEDEN: V týdnu od 18. do 22. ledna se uskuteční
Ekumenický týden modliteb. Od 16. ledna do
3. dubna si můžete zajít do Regionálního muzea
v Litomyšli na malou přírodovědnou výstavu Pří-
roda Litomyšlska: řeka. Na 22. ledna si hotel
Zlatá Hvězda přichystal akci s názvem Stará
garda aneb Hostinští sobě. 
ÚNOR: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
dorazí 7. února do Smetanova domu. Ve stejný
den začíná výstava Astronomické tradice v Par-
dubickém kraji, která v regionálním muzeu po-
trvá do 8. května. Na expozici fotografií Milana
Dvořáka můžete zajít do domu U Rytířů od 13. úno-
ra do 24. dubna. 
BŘEZEN: Pokud si chcete vyzkoušet sítotisk,
pak si poznamenejte 5. března, kdy se v domě
U Rytířů koná grafická dílna. Na křížovou cestu
s pokáním se vydáme od kostela Nalezení sv.
Kříže k rozcestí nad židovským hřbitovem
11. března. O den později si zavzpomínáme na
časy první republiky na Benefičním dobovém
plese ve Smetanově domě. Na Umění dráte-
níků kdysi a dnes jste zváni do regionálního
muzea od 12. března do 15. května. 
DUBEN: Od 1. do 3. dubna nás lákají Okrasné
a ovocné školky Litomyšl na květinovou
výstavu. Na 2. dubna je v zámecké jízdárně
přichystáno Concertino Marie Rottrové. Lito-
myšlský venkov na starých pohlednicích bude
v regionálním muzeu k vidění od 2. dubna do
5. června. Letečtí modeláři otevřou ve Vlkově
nebe 11. dubna. Sportovní areál za sokolovnou
zve 23. dubna na Čarodějnice nanečisto. O tři
dny později pak vypuká majáles litomyšlských
studentů a potrvá až do 3. května. To už jsme

ale opět v čase lázní ducha. Od 27.
dubna do 1. května zahájíme již

5. lázeňskou sezónu. Milov-
níky soch Olbrama Zoubka
jistě potěší, že od 30. dubna
do 26. června mohou zajít na

výstavu do domu U Rytířů.
V dubnu totiž oslaví tento uzná-

vaný sochař 90. narozeniny. 
KVĚTEN: V květnu zahájí sezónu v městské ob-
razárně výstavou těch nejkvalitnější děl ze svých
sbírek. Na 11. května se na zámeckém návrší
chystá Noc literatury. Unikáty z doby Karla IV.
v Litomyšli pro vás chystají v regionál-
ním muzeu od 15. do 29. května. Od
20. do 22. května opět Litomyšl
provoní dobré jídlo. Konat se
budou Gastronomické slavnosti M.
D. Rettigové a chybět nebude ani
soutěž týmů ve vaření kotlíkových
gulášů. Ve stejném termínu jako ga-
stroslavnosti se Smetanovo rodiště rozezní
sborovým zpěvem. Konat se zde bude soutěžní
přehlídka žáků ZUŠ. Chybět pak nebude ani
Opera pod májovým nebem. 
ČERVEN: To už se nám ale pomalu přibližuje
Smetanova Litomyšl. Ta vypukne 9. června a po-

trvá do 3. července. Ještě před ní
se ale můžeme těšit na Velkou

cenu Litomyšle v parkurovém
skákání, která se uskuteční
od 2. do 5. června v Suché.
Mladší sestrou Smetanovy

Litomyšle je ta výtvarná, její
12. ročník potrvá od 9. června do

28. srpna. Především děti potěší, že od
5. června do 18. září bude v regionálním muzeu
letní pohádková herna. Ve stejném termínu pak
také výstava o vzniku filmu Tři bratři Jana
a Zdeňka Svěrákových. Kostely se na akci Noc

kostelů otevřou 10. června, ale už 4. června si
nenechte ujít Muzejní noc. Od 11. do 12. června
nás čeká Víkend otevřených zahrad a 18. června
Starodávný jarmark. Velký Košíř se sportovcům
otevře 5. června. Milovníci irisů a jarních trvalek
si přijdou na své 9. až 12. června v Okrasných
a ovocných školkách. 

ČERVENEC: Pěkný výčet! A to máme za
sebou pouze polovinu roku a jen

výběr akcí. Obrátíme ale list v kalen-
dáři a máme letní prázdniny, které
by se neobešly bez Toulovcových
prázdninových pátků. Ten první je

nachystaný už na 1. července, po-
slední nás čeká 26. srpna. Od 2. čer-

vence do 2. října láká dům U Rytířů na
výstavu Neskutečné skutečno Bohdana Kopec-
kého. S červencem také přijdou komorní kon-
certy v rámci Setkání přátel komorní hudby
a interpretačních kurzů, stejně jako Mezinárodní
houslové kurzy profesora Milana Vítka. Památku
smrti mistra Jana Husa si společnými bo-
hoslužbami připomeneme 6. července.
Na aerovleky se můžete do Vlkova
přijít podívat od 8. do 9. července.
Chybět nebude ani projekt Smeta-
nova domu Středa, hudba vám
třeba. 
SRPEN: Na „jedno” můžete zaběh-
nout 6. srpna, kdy se na Toulovcově ná-
městí uskuteční Litomyšlský pivní festiválek.
Od 12. do 14. srpna budeme opět obdivovat
krásu historických automobilů a motocyklů.
Uskuteční se Vzpomínková jízda na Elišku
a Čeňka Junkovy. Zasportovat si můžete
13. srpna na Litomyšlském triatlonu v Nedo-

šíně. V srpnu bude v Litomyšli také Letní kurz
zpěvu pro děti a mládež a chybět nebude
ani soustředění Letního orchestru mladých
nebo Kinematograf bratří Čadíků. Od 14. do
21. srpna zve římskokatolická farnost na Li-

tomyšlské dny barokní tradice. Změřit své
síly s ostatními sportovci můžete 26. srpna na
Decimuži. 
ZÁŘÍ: Září sice moc nemilují děti, ale i ony by si
mohly užít Dny otevřených dveří památek,
které připadají na 10. a 11. září nebo další Sta-
rodávný jarmark 17. září. Chybět nebude ani
Mladá Smetanova Litomyšl v termínu od 15. do
18. září. Těm, co raději holdují dobrému jídlu
a pití, nabízí 10. září Fish fest v hospůdce Na Ko-
pečku a Litomyšlské vinobraní na
Smetanově náměstí. Na pochod
rytíře Toulovce jste zváni 24.
září. Již 30. září začíná v Lito-
myšli seriál akcí s názvem Ar-
chiMyšl, která skončí 3. října. 
ŘÍJEN: S ArchiMyšlí je také
spojena výstava Moderní archi-
tektura v Litomyšli, která v regi-
onálním muzeu představí město jako jedno
z klíčových center současné architektury. Po-

trvá od 1. října do 20. listopadu. V září nebude
chybět ani Květinová show Střední zahradnické
a technické školy v Litomyšli. V říjnu se nechte
pozvat na Výtvarnou Litomyšl ´16. Tradiční vý-
tvarný Salon začíná v domě U Rytířů 8. října
a končí 27. listopadu. ZUŠ Bedřicha Smetany
zve 14. října na koncert k 70. výročí založení
školy a o den později na den otevřených dveří.
Chcete-li vědět, co je papíroryt, a ještě si ho
i vyzkoušet, přijďte 15. října do domu U Rytířů.
Jízdu za T. G. M. pořádá Veterán klub Litomyšl
28. října.
LISTOPAD: Listopad je plný akcí, které jsou
předzvěstí blížících se Vánoc. Od 5. listopadu
do 18. prosince je to třeba výstava vánočních
ozdob v zámeckém sklepení, od 11. do 13. listo-
padu pak Duke Vánoce. V neděli 27. listopadu
se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, adventní trh a společná adventní bo-
hoslužba. Pokud však ještě na Vánoce myslet
nechcete, může 20. listopadu zajít na Den
medu nebo nás začátkem měsíce čeká Meziná-
rodní festival outdoorových filmů v MC Kotelna.
O tom, že Patchwork voní barvami, vás pře-
svědčí od 6. listopadu do 31. ledna 2017 v regi-
onálním muzeu. Svatomartinský lampionový
průvod se z Toulovcova náměstí vydá 11. listo-
padu. Poslední měsíc roku už je pak laděný
opravdu vánočně.
PROSINEC: Slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku a představení speciální výzdoby ga-
lerie se uskuteční v domě U Rytířů 2. prosince.
O dva dny později můžete na projížďku miku-
lášským parním vlakem, na Štědrý den si po-
slechněte Štědrovečerní koledování u budovy
regionálního muzea nebo přijďte na půlnoční
bohoslužbu do kostela Nalezení sv. Kříže. Zá-
mecké sklepení bude opět patřit peklu, ve Sme-
tanově domě zaklepou Vánoce na dveře, od
26. prosince do 1. ledna změří své síly šachisté
a 26. prosince je v Husově sboru naplánována
Dětská vánoční hra. Hudba opět pomůže pro-
střednictvím benefičního koncertu 11. prosince
v zámecké jízdárně a těšit se můžete i na Me-

zinárodní výstavu vánoční floristiky a země-
dělské techniky na Střední zahradnické
a technické škole. Poslední den v roce nás
na Smetanově náměstí čeká tradiční Dět-
ský silvestrovský ohňostroj a čočková po-

lévka. Výjimkou v adventně laděném
prosincovém programu bude výstava Stani-

slav Bubeníček: Litomyšlský fotograf, spisova-
tel a humorista, která v regionálním muzeu od
5. prosince až do ledna 2017 představí život
a dílo litomyšlského advokáta. 

Čeká nás toho opravdu hodně, ale uvedená
ochutnávka je jen částí toho, co najdete v pře-
hledu akcí roku 2016. Brožura „Kalendář akcí
2016“ bude nejpozději v půlce ledna  k dispozici
v informačním centru, ve vestibulu městského
úřadu nebo na veletrzích cestovního ruchu.
Akce hledejte také na www.litomysl.cz.

Jana Bisová, 
foto Jaroslav Horák a František Renza
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Co nás čeká v roce 2016?
My už to víme

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Kompostárna pro celý mikroregion
• Český pohár ve Stiga hokeji v Litomyšli • Zma-
tené peníze v Regionálním muzeu v Litomyšli •
Den medu v Lidovém domě • Lake Malawi – kon-
cert v Kotelně • Tisková konference města Lito-
myšl, prosinec 2015 • Koncert Dechového
orchestru Smetanova domu • Litomyšlská uni-
verzita třetího věku o Egyptu •  Stolní tenis TJ Jis-
kra Litomyšl vs. TJ Jiskra Strážnice • Snow Film
Fest 2015 • Moderní vánoční instalace i zpěvy
podle středověkého graduálu • Výstava k 80
letům hokeje v Litomyšli 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Litomyšl je historickým městem
roku Pardubického kraje
Za nejlepší přípravu a realizaci programu rege-
nerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón v roce 2014 (na-
zývané též historické město roku) byla za Par-
dubický kraj oceněna Litomyšl. Prestižní uznání
a symbolický šek na finanční odměnu 50 tisíc
korun od Pardubického kraje převzal 17. pro-
since 2015 starosta města Radomil Kašpar
z rukou 1. náměstka hejtmana Romana Línka.
Stalo se tak při setkání starostů historických
měst a obcí našeho kraje na Zámku Pardubice. 
Cena je udělována za nejlepší přípravu a reali-
zaci Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových
zón. Soutěž vyhlašují Ministerstvo kultury, Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj a Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska. Pardubický
kraj každoročně oceňuje krajského vítěze této
soutěže. „V našem kraji máme významné měst-
ské památkové rezervace a řadu dalších měst-
ských památkových zón a většina z těchto
měst se je v rámci finančních možností snaží
nejen udržovat, ale také regenerovat. K těm
nejúspěšnějším patří Litomyšl, Chrudim a Svi-
tavy, kterým se už v minulosti podařilo zvítězit
i v celostátním kole,” řekl na úvod setkání
Roman Línek. „Gratuluji Litomyšli, kde se letos
s pomocí Regionálního operačního programu
podařilo dovršit velmi rozsáhlou regeneraci zá-
meckého návrší. Věřím, že se v nejbližších le-
tech uskuteční i tolik potřebná oprava zámku
a perla Litomyšle bude zářit ve své celistvé
kráse.” Rozsáhlá památková rezervace v Lito-
myšli je tvořena dlouhou frontou měšťanských
domů kolem náměstí připomínající nedbale
odloženou šňůru perel, která je korunována
drahokamem nejvyšší ceny – zámkem. „Z pro-
gramu regenerace jsme v Litomyšli už opravili
na 60 objektů. Když jsme počítali, kolik inves-

tičních prostředků šlo za poslední roky do naší
Městské památkové rezervace, došli jsme
k částce tři čtvrtě miliardy. Doufám, že Národní
památkový ústav bude úspěšný s projektem
opravy zámku a celkové investice dotáhneme
na jednu miliardu,” konstatoval Radomil Ka-
špar. V této souvislosti vzpomenul slova archi-
tekta Pleskota, že je pěkné mít opravené
„hospodářské budovy a chlévy” okolo, ale ještě
lepší by bylo mít opravený také zámek. Starosta
Chrudimi Petr Řezníček přidal své nedávné zku-
šenosti: „Program regenerace je velmi dobrým
nástrojem jak přesvědčit města, aby do těchto
záležitostí vstupovala. Jen by si měl náš stát
uvědomit, že u nás nemáme sice moře, ale
máme moře památek, a do něj bychom mohli
investovat i vyšší částky ze státního rozpočtu,
aby se nám je podařilo oživit.”
Přítomní starostové historických měst pak de-
batovali se zástupci oddělení kultury Krajského
úřadu Pardubického kraje o připravovaném pa-
mátkovém zákonu a podívali se na novou ar-
cheologickou expozici Východočeského muzea
v Pardubicích.                  -red-, foto Jana Bisová

Lze omezit jen hazard,
který je v pravomoci města
Stop hazardu v Litomyšli vystavila vyhláška,
která nabyla účinnosti v květnu roku 2014. Od té
doby postupně mizely hrací automaty i videoter-
minály podle toho, dokdy na ně měli provozova-
telé povolení od ministerstva financí. Situace se
za poslední dva roky rapidně změnila. Zmizely
hrací přístroje i herny. V současné době jsou
v Litomyšli pouze dva hrací automaty a žádný
videoterminál. Problém jsou však kvízomaty,
které nejsou zcela jasně postaveny na úroveň
hracích „skříněk”, které zakazuje městská vyhlá-
ška. Pravdou je, že se vyskytují pouze na jednom
místě v Litomyšli a to v počtu méně než deset
kusů. 
„Na území města nelze zřídit hernu s hracími
automaty dle platných zákonů a vyhlášky
města. Poslední dva automaty zmizí nejpozději
na konci roku 2017. Může to však být i dříve. Mi-
nisterstvo financí rozhodlo, zatím nepravo-
mocně, o zrušení povolení provozu,” sdělil Petr
Šmíd, vedoucí Živnostenského odboru Měst-
ského úřadu v Litomyšli. Provoz tedy bude ukon-
čen po nabytí právního rozhodnutí. 
Vyřešit problém s tzv. kvízomaty není tak jedno-
duché. Nespadají totiž do pravomoci města a ani
policie. Vše řídí speciální finanční úřad. Tomuto
tématu byla věnována i diskuse na městském
zastupitelstvu. Zastupitel Radek Pulkrábek se
dotazoval starosty, jak se zbaví nelegální herny.
Odpovědí bylo, že s kvízomaty není možné z po-
zice města dělat více než doposud. Stále však
platí, že celou situaci řeší v současné době spe-

ciální finanční úřad. Problém těchto hracích za-
řízení je totiž i v tom, že se jejich provozovatelé
snaží jejich provoz hájit tím, že nespadají do zá-
kona o loterijních službách. Tento názor však ne-
sdílí ministerstvo financí, které k dané věci
vydalo toto prohlášení: „V případě kvízových
hracích automatů, přestože, na rozdíl od video-
terminálů či výherních hracích přístrojů, je jejich
nabídka rozšířena o „vědomostní” otázky, se
jedná o loterii nebo jinou podobnou hru ve
smyslu ust. § 1 odst. 2 a 3 loterního zákona,
neboť kumulativně naplňuje základní prvky zde
uvedené definice, a to vklad, náhodu a možnost
výhry.”
Na území České republiky je podle zdrojů minis-
terstva 2 000 podobných přístrojů, jako jsou
v Litomyšli. Police už jich několik set i zabavila.
Zda pomůže v boji i proti těmto přístrojům nový
zákon o loterijních službách, je otázkou. Město
Litomyšl však může pouze čekat na rozhodnutí
příslušného správního orgánu, který má proble-
matiku kvízomatů na starost.
Definice kvízového hracího automatu: Je to
elektronicky řízené technické zařízení, obsluho-
vané přímo hráčem, nabízející a umožňující
účast na válcové hře a vědomostním kvízu.
Ovládá se pomocí sady tlačítek pod obrazovkou
a případně také dotykem na obrazovce. Zařízení
je osazeno jedním, případně dvěma monitory,
kdy jeden z nich je dotykový. Dále zařízení ob-
sahuje akceptor bankovek a programové vyba-
vení.                                                                     -pš-

Osadní výbory
dostanou
více peněz
Od ledna 2016 se mění pravidla pro rozdělování
finančních prostředků z rozpočtu města osad-
ním výborům. V minulosti jim byly připisovány
pouze paušální částky na obyvatele a například
na pořádání akcí osadní výbory žádaly o jednot-
livé dotace. 
Suchá, Pazucha, Nová Ves, Pohodlí, Nedošín
a Kornice. To všechno jsou obce, které spadají
pod Litomyšl, a někdy se jim také říká integro-
vané. Působí v nich osadní výbory jmenované
zastupitelstvem, které se věnují rozvoji dané
obce, vyjadřují se k připomínkám a podnětům
občanů a snaží se je řešit, upozorňují městský
úřad na nedostatky v obcích a další záležitosti.
Finanční prostředky na činnost těchto výborů
jdou z rozpočtu Litomyšle. „V minulosti dostá-
valy osadní výbory paušální částku na jednoho
obyvatele a současně jim byly poskytovány do-
tace na konkrétní akce, o které požádaly,”
uvedla vedoucí Odboru kanceláře vedení Měst-
ského úřadu Litomyšl Miroslava Kubešová a do-
dala: „Nově je jim kromě této paušální částky,
která činí 35 korun na obyvatele, přiznána
i suma 10 tisíc korun.” Z původních přerozdělo-
vaných zhruba 50 tisíc korun se tak částka pro
integrované obce zvýšila o jednou tolik a celkově
tak může částka pro jeden osadní výbor dosáh-
nout až 20 tisíc korun. 
Těchto deset tisíc mohou použít třeba právě na
zmiňované akce pořádané v dané obci. Odpadá
tak podávání a schvalovaní žádostí o dotace.
Finanční prostředky mohou být použity třeba na
výdaje na vedení a organizační zajištění jednání
osadních výborů, na zajištění kulturních, spor-
tovní a společenských akcí, na pořízení drob-
ného vybavení a materiálu pro zajištění akcí, ale
i na další výdaje schválené radou města. Vzhle-
dem k tomu, že osadní výbory nemají právní
subjektivitu, budou prostředky čerpat na zá-
kladě provozní zálohy, která bude předána před-
sedovi osadního výboru. Nebude-li částka
vyčerpána, může být na základě žádosti započ-
tena do dalšího roku. 
„Mimo to je současně každý rok počítáno v roz-
počtu města s částkami 150 až 250 tisíc korun
na každou integrovanou obec, které jsou určeny
na investiční akce nebo opravy podle jejich
vlastních požadavků. V minulosti jsme dali pe-
níze např. na veřejné osvětlení a rozhlas v Kor-
nicích, nový povrch silnice v Nedošíně a některé
další opravy,” prohlásil starosta Litomyšle Ra-
domil Kašpar.                                                    -bj-

Po třetím kole
jsou stále 
volné pozemky
Poslední tři pozemky pro výstavbu RD Na Pro-
kopu – Lidická jsou stále volné. O dalším po-
stupu se rozhodne
V pátek 11. prosince se mělo uskutečnit otvírání
obálek s případným losováním zájemců o koupi
posledních tří volných pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Na Prokopu – Lidická.
Ve vyhlášeném termínu třetího kola však nikdo
o pozemky neprojevil zájem. O dalším postupu
by měla rozhodnout rada města a zastupitelé,
pokud by se měnila pravidla prodeje. Od ledna
totiž prodej zatíží daň z přidané hodnoty. 
Z celkem 15 nabízených pozemků se v prvním
kole prodalo 8 parcel, ve druhém pak 4. Cena
schválená zastupitelstvem byla stanovena ve
výši 840 Kč/m2 (zahrnuty byly náklady na zain-
vestování inženýrskými sítěmi) plus smluvní po-
kuta ve výši 350 Kč/m2.                                      -bj-
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Uzavírka skončila.
Nové povrchy
budou na jaře
Ulice Matěje Kuděje byla od 18. listopadu do 18.
prosince uzavřena. Bylo zde provedeno propo-
jení vodovodních řadů. Důvodem je plánovaná
výstavba nových domů v lokalitě Na Prokopu –
Lidická. Jejich majitelé by bez nového propojení
neměli v budoucnu patřičný tlak ve vodovodních
trubkách. Zároveň bylo provedeno položení no-
vého optického kabelu. Nové vodovodní potrubí
platilo město Litomyšl ze svých finančních pro-
středků. Investorem nového optického vedení je
společnost ČD Telematika.  Toto vedení pokra-
čuje z ulice Matěje Kuděje Končinskou a Kornic-
kou ulicí k Rasovně. Konečná úprava povrchů
bude provedena na jaře 2016 za příznivějších kli-
matických podmínek.         Text a foto Petr Šilar

Lesní hospodářský
plán pro
městské lesy
Městské lesy Litomyšl budou mít lesní hospo-
dářský plán na dalších deset let. Hospodaří totiž
na téměř 2 tisících hektarech. Numerická i gra-
fická data budou zpracována v digitální podobě
a ve formátu, který umožní editaci, tisk údajů
a použití programu na vedení lesní hospodářské
evidence. Na přípravě lesního hospodářského
plánu bude firma vzešlá z výběrového řízení pra-
covat téměř celý letošní rok. Cena za jeho vyho-
tovení je cca 650 tisíc korun.                             -red-

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu
na adrese ohlašovny? Pak pozorně čtěte
V souvislosti se změnou zákonů o evidenci oby-
vatel, o občanských průkazech a cestovních do-
kladech došlo od 1. ledna 2016 k úpravě ukládání
písemností osob, které mají hlášený trvalý pobyt
na adrese ohlašovny, tedy na obecním úřadu.
Takto hlášeným osobám se nově ukládají ozná-
mení o uložení zásilky a výzvy s poučením na
ohlašovně, v jejímž správním obvodě má hlášen
trvalý pobyt. „Po uplynutí lhůty deseti dnů jsou
splněny podmínky fikce doručení; desátým
dnem se považuje písemnost za doručenou,”
upřesnila vedoucí Odboru správního Městského
úřadu Litomyšl Milena Holasová. Důležité je také
upozornit na skutečnosti, že i nepřevzatá písem-
nost nabude právní moci a stane se tak vykona-
telnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem
neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže
chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení
pokračuje dál. Nepřevzetím pošty je možné pro-
meškat např. lhůtu na odvolání a poškodit tako-
výmto chováním pouze vlastní osobu. 
„Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého po-
bytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky však
bydlí v bytě u své přítelkyně. Často jezdí autem
a při svých cestách se občas dopustí dopravního

přestupku. Postupně má v registru řidičů za-
psáno 12 trestných bodů, o čemž je mu zasláno
oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností. Proti provedení záznamu mohl pan
K. podat námitky, ale poštovní zásilku si nepřev-
zal a v důsledku fikce doručení začala běžet lhůta
pro podání námitek, kterou pan K. promeškal.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností ná-
sledně uložil rozhodnutím panu K. sankci spočí-
vající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž
rozhodnutí bylo rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů
od nabytí právní moci rozhodnutí byl pan K. po-
vinen odevzdat řidičské oprávnění, tuto povin-
nost nesplnil a spáchal tím přestupek, za který
mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se
pan K. dozvěděl při namátkové kontrole prove-
dené Policií České republiky. Následně může být
obviněn z trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky,” popisuje ministerstvo vnitra
jeden z možných případů, který se může stát.  
Občané, kteří mají evidovaný trvalý pobyt na
ohlašovně, by si proto měli pravidelně vyzvedá-
vat poštu. Skutečně mohou poškodit sami sebe. 

-red-

Od 1. ledna 2016 začaly platit novely zákonů
o občanských průkazech a o cestovních dokla-
dech. Změny se týkají například občanů starších
70 let, místa vydání či převzetí vyhotoveného
dokladu nebo tzv. rychlopasů. 
Doba platnosti občanského průkazu
občanů starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70 let
nově vydávají s platností na 35 let od data vy-
dání dokladu. V případě změny některého údaje
zapsaného v takovém občanském průkazu
(např. údaj o místě trvalého pobytu) je ale nutné
nechat si vyhotovit průkaz nový.
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu
či cestovního dokladu na kterémkoli úřadu
obce s rozšířenou působností
Podat žádost o vydání občanského průkazu je
možné na kterémkoli obecním úřadu obce s roz-
šířenou působností. Stejně tak si může žadatel
zvolit jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností k jeho vyzvednutí. Vydávajícím úřadem
uvedeným na občanském průkazu bude samo-
zřejmě ten, u kterého občan o vydání požádá.
Projeví-li občan přání využít tuto možnost, bude
mu vydání zpoplatněno poplatkem ve výši
100 Kč. Tento poplatek je vybírán až při převzetí

občanky. Totožný postup je i v případě žádosti
o vydání cestovního dokladu.
Vydání občanského průkazu po dovršení 

15 let 
Pokud má občan trvalý pobyt na území České
republiky a nemá občanský průkaz, je povinen
požádat o jeho vydání po dovršení 15 let. Musí
to však udělat nejpozději do 30 dnů ode dne do-
sažení tohoto věku.
Vydávání cestovních dokladů 
ve zkrácené lhůtě 
V případě, že občan potřebuje urychleně vyces-
tovat do zahraničí, může si požádat o rychlejší
vyhotovení cestovního dokladu. Pas s biometric-
kými údaji mu bude vydán ve lhůtě do 6 pracov-
ních dnů s platností na 10 let. Občanům mladším
15 let s dobou platnosti na 5 let. „V tomto pří-
padě je možné hotový doklad převzít pouze
v místě podání žádosti. Správní poplatek za jeho
vydání je 4 000 Kč a pro občany mladší 15 let 2
000 Kč,” uvedla vedoucí Odboru správního
Městského úřadu Litomyšl Milena Holasová. No-
velou zákona se ruší vydávání tzv. rychlopasů,
tedy cestovních dokladů bez biometrických
údajů, které bylo možné získat ve zkrácené lhůtě
15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.        -red-

Občanské průkazy a cestovní doklady
od ledna se změnami

Na křižovatce ulice Dukelské a T. G. Masaryka byl
14. prosince pokácen vzrostlý vícekmenný javor
klen. Důvodem byl především výskyt nebezpeč-
ných dřevokazných hub (dřevomor a šupinovka),
ale také poškození kořenového systému výko-
povými pracemi. Tím pádem byla ohrožena sta-
bilita stromu a nebylo možné zaručit
bezpečnost procházejících a projíždějících lidí.
Pokud to bude technicky možné, tak na stejném
místě bude vysazen jiný strom.

Text a foto Petr Šilar

Javor ohrožoval
chodce i auta

Občanská poradna v Litomyšli 
v nových prostorách
Čas i kontakty občanské poradny pro občany
Litomyšlska zůstávají stejné, ale od ledna 2016
se mění její umístění. 
Doposud jsme využívali pronajaté prostory v Li-
dovém domě. Kontaktní místo občanské po-
radny v Litomyšli je od 1. 1. 2016 přemístěno do
klubovních prostor Nového kostela v ulici Morav-
ská 1222, Litomyšl. Úřední hodiny vždy v úterý
od 13.00 do 16.00 hodin, možnost objednání na
číslech 461 723 758, 731 604 683.
Služby občanské poradny jsou poskytovány
lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální nebo ži-
votní situaci nebo jim taková situace hrozí, ne-
znají svá práva a povinnosti, dostupné služby,
nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit
oprávněné zájmy.
Občanská poradna poskytuje potřebné infor-

mace, rady a pomoc v oblastech: zaměstnání
a pracovní vztahy, rodina a mezilidské vztahy,
bydlení a majetkoprávní vztahy, dluhová prob-
lematika a exekuce, sociální zabezpečení,
ochrana spotřebitele, právní ochrana občana
a jiné dle potřeby. V případě zájmu jsme prů-
vodci při řešení problému lidí. Zprostředkujeme
kontakt s dalšími odborníky. Služby občanské
poradny zajišťují vyškolení poradci. Pracujeme
na zásadách bezplatnosti, diskrétnosti, nestran-
nosti a nezávislosti. Na přání klienta poskytu-
jeme služby zcela anonymně!
Občanská poradna Polička, která kontaktní
místo v Litomyšli zajišťuje, je členem sítě Asoci-
ace občanských poraden v ČR. Více na www.ob-
canskeporadny.cz, www. policka.charita.cz

Jana Flídrová, Oblastní charita Polička
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Strategické plánování od A do Z

 Co je vlastně strategický plán rozvoje města?
Strategický plán je v hierarchii řízení každé orga-
nizace tím nejvyšším řídícím dokumentem, což
platí i v případě řízení města a městského úřadu
(samozřejmě v případě, že se bavíme o koncepč-
ním, systémovém, účinném a efektivním řízení).
Jeho nositelem a garantem je vedení města
a jemu také primárně slouží.

 Proč ho město vytváří? K čemu je dobrý?
Strategický plán je pohledem vedení města do
jeho vzdálené budoucnosti, např. 20 let. Jeho pro-
střednictvím vedení města sděluje a stanoví, jak
si takovou budoucnost představuje – jakou má
vizi, jaké poslání tím sleduje, jakým způsobem,
stylem, jakou politikou ji chce realizovat a pro-
střednictvím jakých cílů jí chce dosáhnout a napl-
ňovat. Takový strategický plán, je projevem vůle
a rozhodnutí vedení města, kam a jak chce město
vést. A to sděluje svému okolí, městskému úřadu,
organizacím, které zřizuje, ostatní veřejné správě,
ale především veřejnosti a svým občanům.

 Jaké oblasti bude v případě Litomyšle zahrno-
vat? A jak se tyto oblasti vybírají?
Strategický plán by měl být vždy stručný, pře-
hledný, logický a především srozumitelný všem,
kterým je určený. Občané by měli rozumět tomu,
co jim vedení města jeho prostřednictvím sděluje.
Stanovená strategie cílí na „kvalitu života města
a ve městě". Vedení města chce pracovat pro své
občany, aby se jim ve městě dobře žilo. Vedení
města ustavilo pracovní skupiny (se zapojením
veřejnosti), které nyní analyzují a pracují na ná-
vrhu kompozice strategických cílů v deseti stra-
tegických oblastech. Jedná se o sedm
strategických oblastí, které mají přímý vliv na kva-
litu života lidí ve městě – životní prostředí, bez-
pečnost města a ve městě, sociální záležitosti
(zahrnuje také zdravotnictví, vzdělávání,…), eko-
nomický rozvoj a prosperitu města, regionu (pod-
nikání, zaměstnanost, takto vnímá i cestovní
ruch), kulturu města a ve městě (kulturní život
města, využití volného času, podporu sportu,
ochranu kulturních památek, podpora cestovního
ruchu, spolkový zájmový i politický život ve městě,
meziobecní a přeshraniční spolupráci, komunikaci
s veřejností,…), výstavbu města (urbanizace
města, liniové a plošné zástavby), dopravu (do-
pravní obslužnost a dopravní infrastruktura), dále
dvě strategické perspektivy související se správou
zdrojů – majetek a finanční prostředky města,
a jednu týkající se kvality veřejné správy, jejich
služeb občanům města.

 Jaký přínos může mít pro občany?
Prvořadým přínosem je, když občané mohou zjis-
tit a vědět, že vedení města ví, co chce a kam chce
město vést. Vedení města je tak čitelné a důvěry-
hodné, občané mohou vidět, že správa a rozvoj
města jsou koncepčně a systémově řízené, což
není málo. Dalším přínosem je věcná informova-
nost občanů o tom, co ve městě v jednotlivých
oblastech bude a jak se bude rozvíjet, jaké jsou
priority,… Významným přínosem je, že občané,
jako kvalifikovaná, ale i laická veřejnost,  jsou za-
pojeni do již zmíněných pracovních skupin a podílí
se tak na tvorbě strategického plánu (na tzv. ko-
munitním plánování).

 Jak dlouho trvá jeho příprava?
Vlastní práce na návrhu strategického plánu byly
zahájené v létě 2015. Jedná se především o usta-
vení zmíněných pracovních skupin a zahájení je-
jich činnosti. Strategické oblasti jsou tak skutečně
věcně projednávané, vznikají věcné diskuse zapo-
jených lidí a ty jsou zdrojem hodnotných podnětů
a navrhovaných řešení, které v řadě případů mají
svůj vliv a dopad už nyní. Potěšující na tom všem
je, že se nejedná formální záležitost a zpracová-
vání od zeleného stolu, ale ve skupinách se sku-

tečně pracuje věcně jak z pohledu znalosti sku-
tečných potřeb města, tak z pohledu reálných
možností veřejné správy. Vedení města vyslovilo
záměr, že strategický plán rozvoje města bude
hotový v březnu 2016, což je reálné 

 Jsou nějaké další dokumenty, které na strate-
gický plán navazují?
„Strategický plán je bod, prostřednictvím kterého
můžete pohnout městem…”, z pohledu řízení je to
vrchol pyramidy, od kterého se odvíjí další řídící
dokumenty (plány, úkoly,…) k jejich realizaci. Stra-
tegická část strategického plánu je rozpracovaná
do akčního plánu a z něj jsou generované projek-
tové úkoly pro realizaci předmětu plnění jednotli-
vých strategických cílů. No, a v rámci těchto
projektů potom vzniká plnění příslušných strate-
gických cílů, stanovené strategie, vize, a tedy ce-
lého strategického plánu.

 Kdo všechno je do přípravy zapojený?
Především vedení města a městského úřadu. Sta-
rosta města je garantem celého procesu strate-
gického plánování a zpracování nového
strategického plánu rozvoje města. Tajemník MěÚ
je manažerem tohoto procesu. Každá strategická
perspektiva má svého politického garanta (sta-
rosta, místo starosta, radní nebo zastupitel), dále
věcně příslušného vedoucího odboru MěÚ a sku-
pinu zástupců odborné i laické veřejnosti. Pod-
poru procesní a systémové stránky celého
strategického plánování zajišťujeme jako externí
konzultační a poradenská firma (ICT benefit, a.s.).

 Jsou nějaké vyhodnocovací procesy? Kontrola
jeho naplňování?
Strategický plán je řídící dokument a nástroj ří-
zení. Řízení je uzavřený cyklický proces a pláno-
vání je jeho prvním krokem. Po něm následuje
realizace toho, co bylo naplánováno a v dalších
krocích probíhá kontrola plnění a případná ná-
pravná opatření, pokud realizace se neshoduje
s tím, co bylo naplánováno. Každý ze stanovených
strategických cílů má nastavené tzv. monitorovací
indikátory a současně každý předmět jeho plnění
má v akčním plánu nastavené měřitelné hodnotící
parametry. Vše záleží na jejich využívání a uplat-
ňování.

 Co když se vymění vedení radnice a její směřo-
vání se odchýlí úplně jiným směrem. Nebude pak
strategický plán k ničemu? Je povinností se ho
držet?
Žádný plán není dogma a neplatí na věky. Za ur-
čitých okolností a podmínek může být kdykoliv
změněn. Nemělo by to ale být nic náhodného či
chaotického. Ano, každé nové vedení může mít
zcela jinou strategii. Důležité ale je, aby ji sku-
tečně mělo a ta měla všechny znaky řádného
a smysluplného řídícího plánovacího dokumentu,
je to projev koncepčního, systémového, účinného
a efektivního řízení. Pokud nové vedení má od
svých voličů mandát ke zcela jinému směřování
města, než tomu bylo dosud, a nejedná se o ně-
jaké dobrodružství nebo nekompetentnost, tak je
nezbytné zpracovat novou strategii rozvoje
města, která bude odpovídat politické vůli nové
politické reprezentace města. Z hlediska systému
managementu je vše v naprostém pořádku, voliči
tak rozhodli.
Strategický plán rozvoje města má Litomyšl zpra-
covaný na období 2008 až 2015. Na období 2016
až 2022 je tedy třeba zpracovat strategický plán
nový. Veřejnost se do jeho přípravy může zapojit
prostřednictvím formuláře na webu města v sekci
Podnikatel / Strategický a akční plán. Podávání
návrhů není časově omezeno. Vypracovaný doku-
ment bude předložen zastupitelstvu města a po
jeho odsouhlasení se stane závazným materiálem
pro další rozvoj města Litomyšle.                                 

Ptala se Jana Bisová

V prosincovém vydání Lilie jsme informovali o možnosti zapojení veřejnosti do tvorby strate-
gického plánu rozvoje města. Zároveň jsme slíbili, že v lednovém čísle se dozvíte více o tom, co
vlastně strategický plán je. Zeptali jsme se na to tedy odborného poradce, kterého radnice k pří-
pravě strategického plánu přizvala, Ing. Vlastimila Dorotíka ze společnosti ICT benefit, a.s.

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: 15. 2. 2016 v 16.00
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 20. 1. 2016
od 15,00 do 15.30 hod.
2. termín dne 10. 2. 2016 
od 15,00 do 15.30 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.
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Není neobvyklé, že se mění různá místopisná
označení. Důvody mohou být například: nová
výstavba domů, ulice nebo za to může změna
vládnoucího režimu. Všechny možnosti si lidé
v Litomyšli vyzkoušeli. Po roce 1989 se do města
vrátily názvy ulic, které byly pojmenovány po li-
dech, kteří se nehodili komunistickému režimu.
Gottwaldova ulice se tak například změnila
na T. G. Masaryka. V současné době také vznikají
nově pojmenovaná místa díky výstavbě nových
domů.  Zelená alej nebo Sluneční terasa jsou
toho jasným důkazem.  
Zatímco ve většině případů není o přejmenování
či nových názvech pochyb, tak jsou změny, které
vyvolávají diskusi, a to i po mnoha letech. Příkla-
dem budiž jméno Svitavské ulice a nově také
snaha o přejmenování prostranství mezi regionál-
ním muzeem, piaristickou kolejí a pivovarem po
českém prezidentu Václavu Havlovi. Tato snaha
má své příznivce i své odpůrce. Ti poukazují ze-
jména na fakt, že dané místo už své jméno má
a není nutné vymýšlet nový oficiální název. Pře-
jmenování bylo i na pořadu prosincového jednání
zastupitelstva města. Nakonec však byl tento bod
stažen. Zastupitelé se shodli, že je potřeba vést
o tomto bodě njeprve celospolečenskou diskusi.
Označení v místech současné Jiráskovy ulice

nese od 12. století název Olivetská hora (Mons
oliveti). Toto pojmenování zvolil olomoucký bi-
skup Jindřich Zdík, který přivedl do Litomyšle řád
premonstrátů a byl patrně synem kronikáře
Kosmy, kvůli podobnosti litomyšlského návrší
a biblického místa, které navštívil během své
poutě do Svaté země.  Nutno poznamenat, že
takto starým místním názvem se může pochlu-
bit jen málokteré české město (náměstí Václava
Havla není v současnosti nikde v České repub-
lice). Zatímco návrší měnilo po staletí svou po-
dobu a postupně získávalo čím dál více na svém
významu, tak název Olivetská hora se neměnil.
Členové Jednoty bratrské, kteří zanechali v Lito-
myšli nesmazatelnou stopu, využili toto pojme-
nování pro svou tiskárnu, kterou nazývali „in
Monte oliveti”, tedy „na Hoře olivetské”.  Po od-
chodu českých bratří v 16. století a následném
osídlování tohoto místa židovským obyvatel-
stvem se vžil také název Židovský kopec. 
V současnosti se hovoří o Olivetské hoře také
jako o zámeckém návrší. Oficiální pojmenování
historického místa to však není. Nehledě na vý-
znam Václava Havla a nutnost pojmenovat nově
zrekonstruované prostranství se nabízí otázka,
proč je potřeba přejmenovávat Olivetskou horu
a měnit staletý úzus.                                         -pš-

Olivetská hora 
je tradiční pojmenování

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Už jako malý kluk trávil hodiny v dílně se svým
tátou a dědečkem. Podlehl kouzlu veteránů,
u nichž se mu líbí jejich elegance. Rád si oblékne
šaty z první republiky a už pět let nosí uniformu
četníka. To je VOJTĚCH VOMOČIL, předseda Ve-
terán klubu Litomyšl. Potkáte ho na některé
z jeho krásných starých motorek, možná taky
v aerovce a určitě při zahájení lázeňské sezóny
v Litomyšli. 

 Sběratel historických motocyklů a automo-
bilů, četník... Vy jste musel mít dějepis ve škole
asi hodně rád, že?
Sběratelství obecně není jen o shromažďování
něčeho věcného, ale hlavně jde o shromažďo-
vání patřičných vědomostí. Zajímám se hodně
o období první republiky, převážně o technický
rozkvět. O tom se ve školách učí jen okrajově, to
si musí každý doplňovat sám. Dějepis byl para-
doxně můj nejnáročnější předmět na základní
škole, moc v lásce jsem jej neměl. Na střední
škole naopak ano, neboť byl příjemným zpestře-
ním mezi technickými obory.

 Jak jste se k vašemu velkému koníčku, kte-
rým jsou veteráni, vlastně dostal?
Veteráni nebo spíše motorismus je v naší rodině
dlouhodobým oborem. Odmalička mě brával
táta do dílny, kde opravoval motory k traktoru
nebo k motocyklům. Děda míval hospodářství se
zemědělskými stroji, které vyžadovaly neustále
údržbu. U veteránů jsem zůstal pro jejich jedno-
duchost a technickou i estetickou eleganci.
Dnešní vozidla jsou pro mě pro svou náročnost
na servis nezajímavá.

 Kolik vám bylo, když jste získal svoji první
motorku? 
Moje první motorka, která byla napsaná přímo
na mě, je dvousedadlový pionýr. Koupil jsem jej
ve svých 13 letech od pana Aloise Lány, zná-
mého motocyklového jezdce. 

 Veteráni, to je krásný, ale také náročný ko-
níček. Věnujete mu hodně času?
Ano, náročný koníček to opravdu je, převážně na
ten čas. Každou volnou chvilku trávím v dílně
nebo v sedle veterána. Ale i takových volných
chvilek ubývá.

 Máte nějakého vysněného veterána, kte-
rého byste chtěl jednou získat? Nebo se vám
již sen splnil a máte ho v garáži? 
Nedá se říct, že bych měl vysněného veterána.
Vždy jsem si přál mít vedle motorek i historický
automobil. To se mi na podzim splnilo. Koupil
jsem Aero 30 kabriolet z nedalekých Svitav. Za
pomoci zkušených kolegů z klubu jsme jej oživili
a v zimních bundách, šálách a čepicích jsme
v prosinci jezdili. Nyní je vůz demontovaný,
opravuji závady, které by v příští sezóně nedo-
volily mé „třicítce” vyjet na silnice. Teprve až při
opravách tohoto automobilu pociťuji náročnost
svého koníčku.

 Před časem jste založil spolu s dalšími nad-
šenci do starých aut a motorek Veterán klub
Litomyšl a vy jste se stal jeho předsedou.

Kolik máte nyní členů a jak se klubu daří? 
Dnes má Veterán klub Litomyšl 53 členů, daří se
mu dobře. Myslím si, že jsme doplnili kulturní
program města, provádíme klubové testace his-
torických vozidel k odpuštění ekopoplatku při
přepisu vozidel. Prostřednictvím našich členů
umožňujeme pronájem veteránů například na
svatby nebo různé výstavy.

 V srpnu jste uspořádali v Litomyšli vzpo-
mínkovou jízdu na Elišku a Čeňka Junkovy.
Velká a krásná akce. Plánujete na rok 2016
něco podobného nebo při jakých příležitostech
„vyvětráte” a ukážete veřejnosti své stroje? 
Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
nebyla co do organizace jednoduchá. Přípravy
probíhaly celý rok, mnohým členům zabraly vel-
kou část volného času. Musím však říci, že své
ovoce naše úsilí přineslo. Akce se moc vydařila
a vynesla jméno našeho města do povědomí ve-
teránské obce České republiky. Pro rok 2016
chystáme druhý ročník a věřím, že bude mini-
málně stejně tak povedený. Veřejnost může
spatřit naše stroje velmi často. Když je venku
hezky, snažíme se toho využít a naplánovat
výlet. Scházíme se na náměstí v prostoru kolem
morového sloupu. V roce 2016 vedle vzpomín-
kové jízdy chceme uspořádat výstavu veteránů
při zahájení další lázeňské sezóny. K oslavám
vzniku ČSR plánujeme rozšířit program jízdy do
Vlčkova k památníku TGM o zastávku v Litomyšli

a v neposlední řadě doplníme stále více popu-
lární podzimní jízdu „padesátek” o jarní variantu.

 Veterán klub – to nejsou jen motorky
a auta, ale také dobová móda... V šatech ve
stylu první republiky vás lidé potkávají při ně-
kterých akcích města a především na benefič-
ním plese, který pořádáte. Je vám tato doba
blízká, a co se vám na ní nejvíce líbí? 
Na první republice se mi nejvíce líbí klid, v jakém
lidé žili. Nikdo nikam nespěchal, na vše byl do-
statek času. Život měl svůj řád. Móda první re-
publiky je překrásná. K historickým vozidlům
dobový oděv více než patří. Kdo jezdí s vozem
z první republiky na srazy, obléká rifle a tričko
s moderními nápisy, není veteránistou celým
svým srdcem. Litomyšl je překrásné historické
město, do kterého období první republiky per-
fektně zapadá. Snažíme se naše akce v Litomyšli
co nejvíce sladit do doby dvacátých a třicátých
let. Benefiční dobový ples je toho důkazem.

 A navíc ještě oblékáte uniformu četníka. 
Dnes je to skoro pět let, co jsem členem spolku
Četnická pátrací stanice Pardubice. Tento spolek
sdružuje nejen uniformované členy z řad četnic-
tva, ale i čsl. armádu, státní policii a finanční
stráž. V pátračce působím jako řidič motorového
kola – tedy motocyklu. Velitel pátračky je můj ko-
lega z předchozího zaměstnání.

 Zkuste krátce shrnout: Co vám váš krásný
koníček přináší? Jaké to je jezdit veteránem
a obléct uniformu? 
Čas strávený v dílně anebo v sedle mi přináší
hlavně odpočinek od běžného života. Samotná
jízda veteránem je slovy těžce popsatelný záži-
tek, jedinečný a vzácný pocit. Stejně tak stavba
čerstvě zrenovovaného stroje a jeho první spuš-
tění a navrácení po mnoha a mnoha letech do
života přináší majiteli nepopsatelné a silné po-
city. Oblékat uniformu četníka není jen o tom, že
se mohu vytahovat před děvčaty (smích). Patří
k tomu velká úcta. Jednou je to uniforma stát-
ního orgánu a podle toho se musí člověk chovat.
Zde hodně platí znalost historie, jak jsme si řekli
na začátku rozhovoru. Četnictvo mělo své před-
pisy, nařízení a i dnes by se člověk v dobové uni-
formě měl danými předpisy řídit. Pardubická
pátračka je spolek na vysoké profesionální
úrovni, a pokud předvádíme historickou ukázku,
musíme se vžít plně do své role a to není vždy
tak jednoduché.

-red-, foto Iveta Nádvorníková

Vojtěch Vomočil: První republika
do Litomyšle perfektně zapadá
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Čestné občanství města Litomyšle obdrží 
Jiří Bělohlávek a Josef Pleskot
Dvě významné osobnosti z oblasti hudby a ar-
chitektury obdrží čestné občanství města Lito-
myšle. Na svém prosincovém jednání o tom
rozhodli zastupitelé. Hudebnímu řediteli a šéfdi-
rigentovi České filharmonie Jiřímu Bělohlávkovi
bude uděleno čestné občanství za celoživotní
mistrovství, soustavnou propagaci české, ze-
jména Smetanovy hudby doma i zahraničí a mi-
mořádný vztah k Litomyšli. Architektu Josefu
Pleskotovi se uděluje čestné občanství za mi-
mořádný přínos architektuře, pravidelnou repre-
zentaci české architektury na mezinárodních
přehlídkách za výjimečný vztah k našemu
městu.  

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK

Jiří Bělohlávek se narodil 24. února roku 1946
v Praze. Jeho otec byl právníkem, ovšem také
zdatným pianistou, pěvcem, sbormistrem a or-
ganizátorem kulturního života. V letech 1934–
1938 působil jako okresní soudce v Litomyšli.
Právě od tatínka získal syn Jiří vřelý vztah
k hudbě; mj. již od čtyř let zpíval v Kühnově dět-
ském sboru a na pražské konzervatoři a později
na AMU pak studoval dirigování a hru na violon-
cello.
V roce 1970 zvítězil v celostátní soutěži mladých
dirigentů a o rok později se stal finalistou Mezi-
národní dirigentské soutěže Herberta von Kara-
jana. V pouhých šestadvaceti letech je jmenován
dirigentem Státní filharmonie Brno a v roce 1977
se již stává šéfdirigentem Symfonického orches-
tru hl. m. Prahy FOK. Vedoucí uměleckou pozici
u Pražských symfoniků zastával až do roku
1989, mezitím (1981) se však stává dirigentem
České filharmonie – na postu jejího šéfdirigenta
pak prvně stojí v letech 1990–1992.
V roce 1994 Jiří Bělohlávek zakládá světově
úspěšnou Pražskou komorní filharmonii, kterou
vedl až do roku 2005, a jejímž je nyní čestným
hudebním ředitelem. V roce 1996 byl habilitován
na pražské Akademii múzických umění a o rok
později je jmenován jejím profesorem. V roce
1995 se Jiří Bělohlávek stal hlavním hostujícím
dirigentem Symfonického orchestru BBC v Lon-
dýně a tento vynikající orchestr posléze, v letech
2006–2012, vedl jako šéfdirigent. V roce 2004
debutoval v newyorské Metropolitní opeře, o rok
později je jmenován prezidentem festivalu Praž-
ské jaro. Od roku 2012 je Jiří Bělohlávek hudeb-
ním ředitelem a šéfdirigentem České filharmonie
a též hlavním hostujícím dirigentem Rotterdam-
ské filharmonie.
Prof. Jiří Bělohlávek dnes jistě patří k nejžáda-
nějším českým umělcům a je jedním z vrchol-
ných reprezentantů naší hudební kultury ve
světě. Vztah Jiřího Bělohlávka k české hudbě lze
označit za zcela mimořádný. Nejde jen o trvalou
snahu uvádět a nahrávat díla největších českých
klasiků – Smetany, Dvořáka, Janáčka či Martinů.
Také jeho velkou zásluhou i největší orchestry
zařazují do své dramaturgie skladby např. Josefa
Suka a jiných, i méně známých českých sklada-
telů.

Rovněž tak – a dalo by se říci logicky – je mimo-
řádný vztah Jiřího Bělohlávka k Litomyšli. Je dán
nejen rodinnou tradicí, ale především soustav-
nou uměleckou spoluprací. Pan profesor Bělo-
hlávek již od třiceti let významně spoluvytvářel
tradici Mladé Smetanovy Litomyšle. Od roku
1996 se datuje také úzká, pravidelná a dobře
známá spolupráce pana dirigenta s Mezinárod-
ním operním festivalem Smetanova Litomyšl,
která trvá dodnes a jejíž rozvíjení mají obě
strany v plánu.
Profesor Jiří Bělohlávek je nositelem četných
prestižních vyznamenání; mj. mu bylo v roce
2001 uděleno státní vyznamenání – Medaile Za
zásluhy I. stupně. V květnu 2012 obdržel od krá-
lovny Alžběty II. Řád britského impéria za zá-
sluhy v oblasti hudby.

JOSEF PLESKOT

Josef Pleskot se narodil 3. prosince 1952 v Písku.
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze
(1979), kde následně až do roku 1982 vyučoval
na katedře teorie a vývoje architektury. V letech
1982–1991 byl zaměstnán v Krajském projekto-
vém ústavu, v ateliéru G-16. Roku 1990 se na
svou alma mater krátce vrátil jako pedagog. Od
roku 1991 vede v pražských Holešovicích vlastní
architektonickou kancelář AP ATELIER. O šest let
později se stává členem Spolku výtvarných
umělců Mánes. V roce 2014 získal titul „Architekt
roku”, a to za „pokračující sérii architektonických
realizací, které patří k oborové špičce toho, co
vzniká v České republice”. V tomto roce přede-
vším za unikátní revitalizaci postindustriální
čtvrti Dolní oblasti Vítkovic.
Ve své tvorbě se inspiroval českou moderní tra-
dicí. V 80. letech zkoumal možnosti postmoder-

nismu a neofunkcionalismu. Tvůrčím pojímáním
architektonického výrazu dokázal ve svých dí-
lech uplatnit specifickým způsobem nejrůznější
architektonické tvarosloví a řešit široký okruh
zakázek od rodinných domů přes veřejné stavby
až po rozsáhlé bytové, administrativní či výrobní
areály. Zabývá se rovněž veřejným prostorem
a revitalizací sídlišť. Významný český teoretik
Rostislav Švácha zařadil do své knihy „Česká ar-
chitektura a její přísnost: padesát staveb z let
1989–2004” hned pět Pleskotových budov.
Z celé řady jeho realizací bylo osm staveb oce-
něno v rámci národní přehlídky Grand Prix Obce
architektů, v roce 2003 se stal finalistou mezi-
národní soutěže „cena Miese van der Rohe” za
návrh průchodu valem Prašného mostu na Praž-
ském hradě. V roce 2004 za tuto stavbu obdržel
i hlavní cenu v soutěži Brick Award a v tomtéž
roce i Piranesi Award – čestné uznání. Plesko-
tem navržené Ústředí ČSOB Group v Praze-Rad-
licích získalo v roce 2008 zlatý certifikát v rámci
soutěže LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) a tatáž stavba byla o rok poz-
ději opět nominována na cenu Miese van der
Rohe.
Architekt Josef Pleskot významnou měrou ovliv-
nil také tvář současné Litomyšle. Realizace by-
tových domů U Nemocnice, úprava sídliště
Komenského včetně nábřeží Loučné, rekon-
strukce zámeckého pivovaru, přilehlých veřej-
ných prostranství a regionálního muzea přispěly
zásadní měrou k vybudování současného re-
nomé Litomyšle na poli moderní architektury.
Důvěra Litomyšle v Josefa Pleskota v součas-
nosti již přesahuje hranice běžné spolupráce
a město se na něj obrací nejen jako na projek-
tanta, ale také jako na uznávaného rádce a kon-
zultanta při řešení drobných či dočasných akcí,
nebo naopak dlouhodobých záměrů. Profesní
krédo Josefa Pleskota, vyjádřené citátem „Dobré
vztahy krajin, měst a lidí”, bylo v Litomyšli uplat-
něno v maximální míře.
Čestné občanství města Litomyšle bylo v minu-
losti uděleno například Olbramu Zoubkovi, Li-
boru Peškovi, Ivo Žídkovi, Václavu Boštíkovi,
Eduardu Hakenovi, Josefu Matičkovi a dalším. Ji-
římu Bělohlávkovi a Josefu Pleskotovi bude
čestné občanství i se symbolickými klíči od na-
šeho města předáno na jaře letošního roku na
veřejné slavnosti. O jejím přesném datu budeme
v Lilii informovat.

-red-, foto František Renza

PŘÍLEŽITOST 
PRO BUDOUCÍ 
„„ŠESŤÁKY”

ŠKOLAMYŠL

Od příštího školního roku 2016–2017 otevíráme na naší
škole II. stupeň.  Vzniká tak příležitost novým dětem – 
budoucím šesťákům – vstoupit do naší školy a vzdělávat
se „„tak trochu jinak“. Jak, to je otázka, na kterou můžete
nalézt odpověď při návštěvě naší školy. Sami uvidíte,
jak pracujeme, učíme se a žijeme. Rádi vás seznámíme 
s konceptem vzdělávání na II. stupni naší školy. 

Kontaktujte nás na telefonech 
776 011 742 nebo 775 612 258 
a dohodněte si svou návštěvu. Jste vítáni.
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Slova moudrých: Etika úcty k životu žádá,
abychom vždy nějak a něčím byli lidmi pro
lidi. W. Shakespeare

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 – Ladislav Rosa, Helena Drymlová, 
Nedošín
85 let – Marie Jiskrová, Jaroslav Strnad,
Marie Jeníčková, Eva Švecová
91 let – Anežka Hendrychová
92 let – Marie Vopátková
93 let – Marie Růžková
94 let – Jarmila Prokešová, 
Božena Vomočilová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Radomír Jasanský, Němčice – Ludmila
Kulková, Litomyšl, Pavel Horský, Litomyšl
– Ivana Viščáková, Litomyšl, Daniel Šimek,
Dolní Újezd – Květa Brabcová, Praha
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili
manželé Marta a Oldřich Jasanovi a man-
želé Vlasta a Zdeněk Voříškovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejem hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Pavlem Švarcem (64 let), Suchá, Jarosla-
vou Bugnovou (66 let), Josefem Králem
(85 let), Marií Bromovou Dr. (93 let),
Janem Ryšanem (40 let), Bohuňovice
Vzpomínáme.            

Věra Kučerová, KPOZ

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dne 1. ledna 2016 vzpomeneme prvního vý-

ročí úmrtí hodného člověka, dobrého otce
a manžela pana Josefa Bartoše z Pohodlí. 

manželka Blanka Bartošová 
a synové Josef a Milan s rodinami

 Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek jsi nechal dokořán. Díky za to,
čím jsi nám v životě byl, za každý den, jenž jsi
pro nás žil. Dne 5. ledna 2016 uplyne první
smutný rok ode dne, kdy nás navždy opustil pan
Jindřich Šauer.    S láskou vzpomínají manželka, 

dcera s rodinou, syn, sestry a ostatní příbuzní
 S přesvědčením, že je daleko více věcí, které

nás spojují, než těch, jež nás rozdělují, se lito-
myšlští křesťané sešli ke společnému začátku
nového církevního roku. První adventní neděli se
rušily bohoslužby a připravovala jedna jediná
v kostele Nalezení sv. Kříže na zámeckém ná-
vrší. Na stole byl nekvašený chléb a víno.
Všechny církve ustoupily od svých pravidel,
která mohou znít výlučně, a z jednoho stolu se
společně dělil chléb a víno pro všechny, kteří
věří, že je jeden Pán, jedna víra a jeden křest.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Stojí za to poděkovat za důvěru především po-
četně nejsilnější farnosti, která prostřela stůl,
a bratru Františku Benešovi, že se za ten stůl
s důvěrou postavil.                   Daniel Kvasnička 

 Děkujeme Jiskře Litomyšl za uvolnění finanč-
ních prostředků na nákup nových sportovních
souprav pro fotbalisty mladší přípravky. Všichni
registrování hráči obdrželi na Mikuláše kvalitní
teplákovou soupravu v červeno – černé kombi-
naci. Soupravy udělaly klukům ohromnou radost
a jejich nošením při zimních turnajích nebo při
zápasech v rámci okresního přeboru zcela jistě
posílíme týmového ducha. A navíc nám
ohromně sluší – škoda jen, že Lilie vychází čer-
nobíle. Kdo by se však chtěl podívat na barevné
fotky a dozvědět se některé další informace
o fungování mladší přípravky, navštivte naše
stránky: www.mp-litomysl.webnode.cz

A. Hloušek, L. Knap
 Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují

a pomáhají nám rozvíjet naše aktivity. Přejeme
všem našim dětem, vedoucím kroužků, dobro-
volníkům, přátelům a partnerům klidný
a úspěšný rok 2016.

Za tým zaměstnanců DDM Josef Štefl
 Farní charita Litomyšl a ZO Českého svazu

včelařů děkuje všem, kteří podpořili VI. litomyšl-
ský Den medu a jakýmkoli způsobem se podíleli
na jeho organizaci. Velké poděkování patří všem
pedagogům a žákům ZUŠ Litomyšl a ZUŠ Dolní
Újezd, kteří potěšili návštěvníky Dne medu svým
vystoupením, a Domu dětí a mládeže v Lito-
myšli, jehož pracovníci připravili kreativní díl-
ničky pro děti a nejen pro ně. Zemědělské
družstvo Dolní Újezd tak jako každoročně po-
skytlo skleničky medu jako dárky pro všechny
účinkující, kteří se vystřídali na podiu, tiskárna
HRG vytiskla plakáty, včelaře letos podpořila
také Obec Lubná a dále Kubík, a.s., a další part-
neři, kteří poskytli drobné dárky pro návštěvníky
akce. Hana Šauerová

Podobenství o boháči a Lazarovi (Rok milosrdenství)

„Byl pak člověk jeden bohatý, a obláčel se v šar-
lat a v kment, a hodoval na každý den stkvostně.
A byl jeden žebrák, jménem Lazar, kterýž ležel
u vrat jeho vředovitý, žádaje nasycen býti těmi
drobty, kteříž padali z stolu bohatce. Ale i psi při-
cházejíce, lízali vředy jeho. I stalo se, že ten že-
brák umřel, a nesen jest od andělů do lůna
Abrahamova. Umřel pak i bohatec, a pohřben
jest. Potom v pekle pozdvih očí svých, v mukách
jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu
jeho. I zvolav bohatec, řekl: Otče Abrahame, smi-
luj se nade mnou, a pošli Lazara, ať omočí konec
prstu svého v vodě, a svlaží jazyk můj; nebo já
se mučím v tomto plameni. I řekl Abraham: Synu
rozpomeň se, žes ty vzal dobré věci své v životě
svém, a Lazar též zlé. Nyní pak tento se těší, ale
ty se mučíš. A nad to nade všecko mezi námi
a vámi propast veliká utvrzena jest, aby ti, kteříž
chtí odsud k vám jíti, nemohli, ani od onud k nám
přijíti. I řekl: Ale prosím tebe, otče, abys ho poslal
do domu otce mého. Neboť mám pět bratrů. Ať
jim svědčí, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk.
I řekl jemu Abraham: Majíť Mojžíše a proroky,
nechť jich poslouchají. A on řekl: Nic, otče Abra-
hame, ale kdyby kdo z mrtvých šel k nim, budou
pokání činiti. I řekl mu: Poněvadž Mojžíše a pro-
roků neposlouchají, aniž byť kdo z mrtvých vstal,
uvěří jemu.

(Lk 16. 19-31)
Ježíš zde vypráví příběh, který byl tehdy obecně
známý. Slyšíme o údělu člověka po smrti i o mu-
kách pekelných. Podobenství o boháči a Laza-
rovi je v tomto v Bibli dost výjimečné. O pekle

nebo o očistci se toho totiž v Písmu příliš nedo-
zvíme. Bible je kniha střízlivá a jde jí především
o život zde na zemi. Typicky ježíšovský je tady až
závěr podobenství.
V příběhu máme tři postavy: bohatý člověk žijící
v luxusu (jeho jméno neznáme), ubohý žebrák
jménem Lazar (Eleazar = Boží pomoc) a praotec
víry Abraham. Pozemský i posmrtný úděl bo-
háče a žebráka je zcela rozdílný. Boháč si nej-
prve za života užívá, ale po smrti trpí v pekle.
Žebrák trpí zase zde na zemi, ale jeho budouc-
nost po smrti je dobrá – andělé ho odnášejí
přímo Abrahamovi do náruče. Boháčova bu-
doucnost po smrti dobrá není – skončí v pekel-
ných mukách. Je to Boží spravedlnost?
Hlavní postavou je boháč. Před jeho vraty leží
ubohý a nemocný žebrák, který potřebuje
pomoc. Boháče to ale vůbec nezajímá. Stará se
jen sám o sebe – o své luxusní oblečení a o své
skvělé hodování. A to je jeho problém. Ne to, že
je bohatý, ale že se stará jen o sebe. Úděl že-
bráka je mu lhostejný. Majetek totiž není auto-
maticky špatný. Majetek je špatný, když se
nehýbe. Pak ničí vztahy. Když je naopak majetek
na cestě k druhým, tak je to dobré.  
Z příběhu je pro nás nejdůležitější naléhavé va-
rování před prázdným životem. Boháč se po
smrti vlastně chová docela dobře (až Ježíšovsky)
– myslí na druhé (na své bratry). Snaží se je va-
rovat, aby nedopadli jako on. Pro něj je už ale
pozdě. Po smrti se již nedá nic napravit. Ale pro
nás ještě pozdě není! Máme „Mojžíše a proroky.”
Budeme je poslouchat a činit pokání? Co máme
tedy dělat, abychom my v bohaté Evropě, v bo-
hatém Česku neskončili tak špatně jako onen
boháč? 

ZAMYŠLENÍ Papež František vyhlásil rok 2016 rokem milosr-
denství. Ukázal nám tak směr. Vždyť milosrden-
ství je dobré nejen pro toho, komu je
poskytnuto, ale také pro toho, kdo je poskytuje.
Kdyby se boháč choval soucitně a milosrdně,
jistě by neskončil v pekle. Jsme si toho v České
republice vědomi? Zdá se, jakoby lidé na útěku
před válkou a bídou většinu národa a politiků
vlastně nezajímali. Myslíme jen na to, aby nás
neobtěžovali a neohrožovali, aby nenarušili
„naši kulturu”, náš klídek a blahobyt. Chováme
se snad v naší zemi k uprchlíkům lépe než onen
boháč z podobenství? Zdá se, že třeba v Ně-
mecku mnohem víc vědí, co je milosrdenství.
Nakonec mají také v čele kancléřku, která vy-
rostla na evangelické faře. Milosrdenství je ten
důvod, proč dnes v Německu i jinde pomáhají
uprchlíkům, proč dávají azyl těm, kteří utíkají,
aby si zachránili život. Ježíš nás učí, že naše bo-
hatství má být na cestě k žebrákům, bezdomov-
cům a uprchlíkům. O naší budoucnosti za hranicí
smrti se rozhoduje v tomto životě. Podle toho,
jak budeme milosrdní.  
Stojíme na prahu nového roku, Roku milosrden-
ství. Do nového roku nám všem přeji, abychom
znovu objevili, co je milosrdenství. A abychom
svoje bohatství využili k pomoci potřebným.
Přeji nám, abychom nedopadli pekelně, ale aby
naše budoucnost mohla být u otce Abrahama.

Václav Hurt, evangelický farář

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



13

Po stopách let minulých – díl 49
Staré fotografie Litomyšle

SERIÁL

Horní náměstí z původního Hotelu Hvězda

Bývalý zámecký pivovar se světničkou Bedřicha
Smetany. V pozadí je vidět pivovarský komín.

Kostel Rozeslání svatých Apoštolů na Toulovcově
náměstí a kostel Nalezení svatého Kříže 

Pohled ze zámeckých arkád na kostel Nalezení
svatého Kříže

Bývalý vstup do dvora Pernštýn. Ten musel být
zbořen z důvodu výstavby silnice I/35.

Vchod do bývalé synagogy poblíž řeky Loučné Kostel Povýšení svatého Kříže

Domy na ulici Antonína Tomíčka a Havlíčkovy. Pole
na horní části obrázku jsou již úplně zastavena. 

Litomyšlské vlakové nádraží Bývalá kaplička Nejsvětější Trojice při vjezdu do
náměstí na „křižovatce u Wágnerů”    

Dolní náměstí po roce 1924. V blízkosti pomníku
místo stromů byla autobusová zastávka.

Pohled z věže pedagogické školy na náměstí 
a zámek

Na začátku nového roku si prohlédněte fotografie, které vznikly většinou v minulém století. Jsou tu
snímky z náměstí, staré snímky chrámů, zbourané budovy a synagoga.

Reprodukce a vlastní fotografie Miroslav Škrdla

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Události ve fotografiích

Zasedání zastupitelstva Pardubického kraje
v Litomyšli: Zastupitelé Pardubického kraje se
sjeli 16. prosince na 17. řádné jednání do Lito-
myšle, které se konalo v zámeckém pivovaru.
Hned po zahájení složil slavností slib nový za-
stupitel Tomáš Rejda (SPOZ), který nahradil ne-
dávno zemřelého Zbyňka Kusého. Na programu
jednání měli zastupitelé mimo jiné rozpočet Par-
dubického kraje na rok 2016, dotační tituly a in-
vestiční akce, strategii Pardubického kraje
v sociální oblasti nebo plán odpadového hospo-
dářství. Krajští zastupitelé se také zabývali prob-
lematikou inkluze, tedy začleňováním žáků ze
speciálních škol do běžné výuky, které předpo-
kládá vyhláška ministerstva školství již od příš-
tího školního roku. Výsledkem jednání je přijaté
usnesení, ve kterém Pardubický kraj vyjadřuje
svůj nesouhlas s aktuálním nastavením.

4 Hudba pomáhá – Ježíšek pro Vojtu: Plný sál
litomyšlské zámecké jízdárny si mohl užít v ne-
děli 13. prosince vánoční koncert Ježíšek pro
Vojtu. Ten se uskutečnil v rámci projektu Hudba
pomáhá, který podporuje handicapované děti.
Výtěžek z letošního 9. ročníku je věnován Vojtovi
Vrchotovi z Litomyšle. V rámci litomyšlského
koncertu přibylo na účet, který je určen na spe-
ciální léčbu, 45 681 korun. O hudební program se
postarala kapela Parkoviště pro velbloudy, která
si pozvala hosty: Ivu Kolářovou, Ondřeje Pavláka
a kapelu Mother's Angels. Celkem se podařilo
během loňského festivalu Hudba pomáhá vybrat
částku 219 898 Kč. Je už tedy jasné, že tyto pe-
níze budou stačit Vojtovi Vrchotovi na dva spe-
ciální léčebné pobyty v Klimkovicích.

Do Litomyšle přijeli duchovní z celého Pardu-
bického kraje: Před čtrnácti lety vznikla tradice
setkávání zástupců Rady Pardubického kraje
s představiteli křesťanských církví, kteří spolu-
pracují v rámci ekumenického hnutí a působí na
území kraje. V úterý 8. prosince se sešli tradičně
v Litomyšli. Tentokrát začali setkání v regionál-
ním muzeu a poté se přesunuli do zámeckého pi-
vovaru. Zde diskutovali na téma sociálních
služeb v Pardubickém kraji a následně se věno-
vali diskusi v neformálním duchu. Přítomni byli
i zástupci charitativních zařízení.

Mezinárodní vánoční výstava a dny otevře-
ných dveří: Ve čtvrtek 17. prosince byla slav-
nostně zahájena vánoční výstava
zahradnických, technických, uměleckých a cho-
vatelských oborů Střední školy zahradnické
a technické v Litomyšli. U této příležitosti za-
zpíval přítomným hostům pěvecký sbor lito-
myšlské základní umělecké školy Kvítek. Kromě
stovek vazeb byly k vidění zemědělské stroje
a historické motorky. Přijely delegace partner-
ských škol, se kterými spolupracuje litomyšlská
škola desítky let a kam jezdí studenti pořádat
soutěže a výstavy nebo na výměnné praxe. Vý-
stavy se aktivně účastní školy z Itálie, Ukrajiny,
Polska, Francie a Slovenska. Letos bohužel
v menším rozsahu. Což platí zejména u fran-
couzských škol, které poznamenaly teroristické
útoky a studenti tak nemohli přijet. Výstavu
spojila Střední škola zahradnická a technická
se dny otevřených dveří.

Závěr koncertní sezóny v Kotelně: Závěr roku
v litomyšlském hudebním klubu Kotelna patřil
velkým jménům. Na konci listopadu přijela sku-
pina Tata Bojs. V prosinci se konal koncert Mi-
chala Prokopa (na fotografii) s kapelou Framus
Five. Početné publikum si vyslechlo precizně za-
hraný koncert a legendární zpěvák spolu s hu-
debníky si za něj vysloužili nejeden aplaus. O pár
dní později přijela kapela Sto zvířat, která letos
oslavila 25 let své existence. Na úplný závěr roku
vystoupilo domácí uskupení Machos Burritos.
V lednu se koncerty v Kotelně nekonají. Únorový
program je však již připravený a rozhodně se je
na co těšit. Mezi největší taháky bude patřit kon-
cert kapely Monkey Bussines.  

Adventní benefiční koncert: Na podporu dívek
a žen s Turnerovým syndromem zazpívala 12.
prosince v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže
zpěvačka Bára Basiková. Zdatně ji sekundoval
dětský pěvecký sbor Lilium ze Základní umělecké
školy Bedřicha Smetany v Litomyšli. Od známé
zpěvačky si sbor vysloužil pochvalu za profesi-
onalitu a své pěvecké umění. 

V Litomyšli se vzpomínalo na Václava Havla:
Od 18. do 20. prosince bylo možné v univerzitní
knihovně v přístavbě piaristické koleje zhlédnout
výstavu fotografií ČTK s názvem „Nic lidského mi
není cizí”. V České tiskové kanceláři se totiž do-
chovala řada pozoruhodných snímků Václava
Havla, pořízených různými autory. Soubor foto-
grafií, který se podařilo Smetanově Litomyšli,
o.p.s., na krátkou dobu zapůjčit, byl z let 1988-
2011. Zároveň se v pátek 18. prosince mohli náv-
štěvníci zámeckého sklepení setkat s autory
Srdce pro Václava Havla Lukášem Gavlovským
a Romanem Švejdou, kteří vyprávěli o vzniku
a předávání zmenšeného modelu Srdce v Chi-
cagu. 

Litex Aerobic Show 10: Litex Aerobic Show se
stává v Litomyšli tradiční a velmi oblíbenou pro
svou atmosféru, bohatý program, významné
lektory i hosty, rozmanitost cvičebních lekcí
a doprovodný servis. Akce je vyhledávána všemi,
kteří mají rádi nenásilné spojení pohybu, rela-
xace a zábavy. Hostitelem této akce se stala
koncem listopadu opět Městská sportovní hala
v Litomyšli, pro tento účel velice dobře zařízená.
O tom, že „Móda, pohyb, zdraví k české kráse
ladí”, bylo přesvědčeno více než 280 účastníků
ze všech koutů naší republiky. Na jubilejní 10.
ročník přijala pozvání oblíbená a úspěšná lek-
torka Olga Šípková: „Já děkuji za pozvání do Li-
tomyšle, ta atmosféra a energie, která tam byla,
mě opět přesvědčila o tom, že má práce ani po
20 letech není marná. Ba co víc, má velký smysl.
A proto mi doufám cvičení vydrží a nadále budu
objíždět republiku a dělat lidem radost.” 

Karel Jandík, foto Jiří Ježek 
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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

Nové knižní tituly v městské knihovně
Drda Adam – Neznámí hrdinové: O české stateč-
nosti, Musilová Iva – Andílci: ozdoby, výtvory, Den-
čevová – Rozděleni železnou oponou, Jarolímková
– Zajímavosti ze světových dějin 1, Marek Eben
a hosté Na plovárně, Mosely Jana – Aloha: příběh
plný dobrodružství, romantiky, lásky a duchovního
růstu, Parsons Rob – Jak žít a přežít, Jašurková –
Nápadník do hodin výtvarné výchovy, Gawain
Shakti – Prožijte láskyplné vztahy, Soule Amanda
– Rytmus rodiny: Objevte pocit zázraku v rytmu
ročních období, Novák Jan – Život mimo kategorie,
Němeček Jan – Prototyp zrady: Životní příběh Au-
gustina Přeučila, Brummer – Brno stalinistické,
Kmenta – Film vs. Realita, Kmenta -Padrino Krej-
číř, Kopka Jan – Ve spárech Aljašky, Liška – Hrůzné
události II., Dvořáková – Toulky krajem Loiry, Prá-
zová Irena – České děti jako čtenáři, Junek Václav
– Protektoři: Čtyři portréty z let 1939–1945, Motl –
Válka před válkou, Lukeš Zdeněk – Praha moderní
IV, Kosatík Pavel – Češi 1989. Jak se stal Havel pre-
zidentem, Dvořák Otomar – Vřeteno osudu, Doller
Trish – Aspoň trochu normální, Fitzpatrick – Čemu
jsem věřila, Carranza – Jedovatá slova, Wein –
Krycí jméno Verity, Obermannová – Láska, Rollins
David – Liják, Pospíšilová – Šamanský bubínek,
Dušek Milan – Velká vánice, Březina Jiří – Pro-
mlčení, Malliet G. M. – Zlověstný podzim, Urbaní-
ková – Ztracené příběhy žen, které milovaly
muslima, Caspari Sofia – Píseň vodopádu, Kessler
Leo – Baltská spojka, Coddington – Měl to být
hezký život, Steel – Osamělý orel, Kessler Leo –
Pro trochu slávy, Hanibal Jiří – Vášně a boje Poly-

xeny z Lobkovic, Bizot Thierry – Anonymní katolík,
Hearne Kevin – Gaiin štít, Šindelář – Případ žárli-
vého knihkupce, Wallace Danny – A co když je to
ta pravá?, Minier – Kruh, Faye Lyndsay – Lovci
vran, Krejčí – Rok v kriminále, Meyer Deon – 13
hodin, Procházka – Kněžna Káča: z minulosti Po-
šumavského kraje, Christie – Cestující do Frank-
furtu, Esmaeli Zohre – Moje nová svoboda, Ferriss
Lucy – Rodinná čest, Green John – Sněží, sněží...
tři, Hayder Mo – Vlk, Deaver – Zapadákov, Vondru-
ška – Husitská epopej, Horáková Naďa – Jeptiška
pro markraběte, Pivodová – Kriminální případy ze
Šumavy, Girard Anne – Madame Picasso, Fuller –
Než přijdou deště, Matoušek – Nostalgie policej-
ního rady, Šlechta – Ploty z kostí, Platt Jo – Život
vzhůru nohama, Kessler Berit – Bez dětí ne-
odejdu, Wood Barbara – Bílá žena, Appleyard –
Doktorka z konce světa, Cubeca Karel – Kawa 9,
Roberts Nora – Kdo chce víc, Howard Linda – Klid
před bouří, Roberts Nora – Kolotoč přání, Robb J.
D. – Na mě si nepřijdeš, Patterson – Osudná tři-
náctka, Patterson – Neznámý soupeř, Robb J. D. –
Očistím tě od hříchu, Patterson – Smečka, Morrell
David – Stopy mizí v mlze, Fischerová – Happy
end, Cussler Clive – Hrobka krále Hunů, Halpern
Adena – Mladá můžeš být jen dvakrát, Koontz
Dean R – Nejtemnější večer roku, Puértolas – Hol-
čička, která spolkla mrak velký jako Eiffelova věž,
Ritter – Jackaby, Čepelková – Jídlo jako lék podle
čínské medicíny, Rej upírů, Loridan-Ivens – A ty
ses nevrátil..., Park Yeonmi – Abych přežila…, Schi-
appa – Nanejvýš čtyři hodiny

Knihy nejen do vlaku,
ale i do (čekáren) autobusů!
Protože České dráhy už před několika lety
uzavřely čekárnu na litomyšlském vlakovém
nádraží, rozhodli jsme se zpříjemnit čekání
na spoje alespoň těm, kteří cestují autobu-
sem. Od ledna 2016 bude v prostorách če-
kárny umístěn zbrusu nový regál a v něm
knížky pro malé i velké čtenáře. Půjde jak
o knihy, které jsme získali od mnoha dárců,
tak i tituly vyřazené z důvodu jejich špatného
fyzického stavu   nebo   minimálního  zájmu
čtenářů. Zastoupeny budou nejrůznější žánry,
od společenského románu přes detektivní
příběhy až po sci-fi. Chybět nebude ani starší
naučná literatura, životopisy různých osob-
ností nebo cestopisy. Také děti tady budou
mít knížky a časopisy na prolistování i čtení.
A jak bude půjčování knih z našeho regálu fun-

govat?  Předpokládáme, že pokud se do knížky
začtete, budete si ji chtít i dočíst. V tom případě
si ji vezměte s sebou a vraťte ji až po přečtení.
Jestliže vám přiroste k srdci tak, že ji budete chtít
mít ve své vlastní knihovně, ponechte si ji, ale
věnujte do regálu jinou knihu. Podmínkou je, aby
nebyla špinavá, nechyběly v ní listy a aby byla
rovnocennou náhradou za tu, kterou jste si vy-
brali. Věříme, že se podaří udržet v regále dosta-
tečný výběr knih, který stojí za to si přečíst.
Snad vám, milí cestující, naše nová služba zpří-
jemní chvíle čekání v našem městě! 
Chtěla bych i touto cestou moc poděkovat všem,
kteří nám během uplynulého roku věnovali
knížky a přispěli mj. i k našemu projektu „Knihy
nejen do vlaku, ale i do (čekáren) autobusů!”.

Jana Kroulíková

Česká republika UNESCO – Libor Sváček 
V listopadu letošního roku spatřila světlo světa
reprezentativní publikace plná fotografií Libora
Sváčka s jedinečnými záběry českých památek
zapsaných i usilujících o zápis na Seznam svě-
tového kulturního a přírodního dědictví. Milov-
níkům památek a samozřejmě i zahraničním
zájemcům o Českou republiku nabízí kolekci

úžasných záběrů dvanácti českých památek za-
psaných na seznamu UNESCO, dále devatenácti
pamětihodností, které o zápis na prestižní
seznam usilují, a také čtyř tzv. nehmotných pa-
mátek, kterými je naše země na Seznamu za-
stoupena. 
Ačkoli české památky UNESCO jsou většinou
velmi dobře známé, fotograf Libor Sváček je do-
kázal zachytit opět z nových, nečekaných úhlů,
za mimořádných světelných podmínek, v neob-
vyklých denních i ročních dobách.
Stoosmdesátistránková publikace vyšla v české,
anglické, německé a francouzské mutaci. Vyda-
vatelství MCU s.r.o. zvolilo oblíbený čtvercový
formát 210 na 200 mm.
Křest této knihy proběhl 1. prosince 2015 v Me-
diálním centru Orbis agentury CzechTourism. Do
15. prosince probíhá zároveň výstava fotografií
Libora Sváčka Česká republika UNESCO v Se-
nátu. Text a foto Michaela Severová, výkonná 

ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO

Litomyšl v novém
hávu na Mapy.cz
Podívat se na památky, projít město a přitom
neopustit teplý domov není už v dnešní době
problém. Internet nabízí spoustu možností, jak
si virtuálně prohlédnou téměř jakékoliv místo na
naší planetě. Není také divu, že různí provozo-
vatelé internetových služeb zdokonalují a vylep-
šují video a fotomateriály na svých serverech. 
„Od prosince ožívají na nových snímcích i města
Pardubického kraje. Mapy.cz jim spustily
Seznam.cz Panorama zachycenou novými ka-
merami. V téměř sto osmdesáti tisících panora-
matických snímcích mohli lidé od začátku
prosince virtuálně prozkoumat důležitá a zají-
mavá místa metropole Pardubického kraje
i nedaleké Chrudimi, Přelouče, Slatiňan, Holic,
Heřmanova Městce a Lázní Bohdaneč – muzea,
historické budovy, náměstí nebo technické pa-
mátky,” uvedl Martin Fuks, produktový manažer
týmu Mapy.cz. O tom, že se nejednalo o jedno-
duchý proces, svědčí i fakt, že auto, které zá-
znamy pořizovalo, ujelo ulicemi sedmi měst
devět set kilometrů, ze kterých vzniklo po zpra-
cování přibližně pět set čtyřicet kilometrů obra-
zového záznamu. Díky novým kamerám se
mohou návštěvníci webových stránek těšit na
kvalitní snímky ve větším rozlišení, než tomu
bylo v roce 2013. 
Snahou společnosti Seznam.cz je postupně nas-
nímkovat celou Českou republiku. Protože pri-
oritu mají velká města a turisticky zajímavé
lokality, tak se brzy dočkáme i nových snímků Li-
tomyšle. Celý proces od nafocení po uveřejnění
na webu trvá zhruba tři měsíce. „Litomyšl už na-
focenou máme a bude nasazena v průběhu
ledna 2016 současně se všemi ostatními městy
svitavského okresu,” řekl Martin Fuks.        -red-

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

Výzva
čtenářům Lilie
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Novoroční zamyšlení nejen nad litomyšlskou ekumenou

Osmého prosince loňského roku uplynulo na
den přesně 50 let od chvíle, kdy Svatý otec
Pavel VI. slavnostně zakončil poslední zasedání
II. vatikánského koncilu, svolaného papežem
Janem XXIII., známým nejen svým smyslem pro
humor, ale rovněž svým ekumenickým smýšle-
ním. Ekumenismus byl ostatně jedním z nos-
ných témat koncilních jednání. A byl to právě II.
vatikánský koncil, který v tomto ohledu otevřel
srdce svaté římské církve a utvořil předpoklady
pro mezicírkevní dialog.

A kam se za těch padesát let ekuména do-
stala? Jak kde. V Polsku na bod mrazu, naopak
ve Švýcarsku dospěla situace tak daleko, že
není výjimkou, když za římskokatolického
kněze zaskakuje na mši kněz starokatolík. Kde
stojí Česká republika? Asi někde uprostřed.
Čeští katolíci nejsou zpravidla ani radikální kon-
zervativci, ani radikální liberálové. Pokud jde
o situaci, ve které se nachází ekuména lito-
myšlská, nezbývá mi říci než v nadprůměrné.
Jak ale významu tohoto slova v místním kon-
textu porozumět? V Litomyšli nalézáme mimo-
řádnou vůli místních duchovních ke vzájemné
spolupráci, k ekumenickým akcím a ke společ-
nému dialogu. Vzpomeňme kupříkladu spo-
lečné půlnoční mše, ekumenickou bohoslužbu
k výročí upálení Jana Husa nebo společné vkro-
čení do doby adventní 29. 11. 2015. Z mého po-
hledu jsou motorem tohoto „nadprůměrně
ekumenického” směřování zejména před
rokem příchozí kazatel Církve bratrské Daniel
Kvasnička, neméně farář Církve českosloven-
ské husitské Štěpán Klásek, ale i otevřený řím-
skokatolický vikář František Beneš nebo kaplan

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ Jiří „Jura” Veselý. Je třeba si ale připomenout, že
i ekumenismus naráží na své mantinely, které
nejsou vztyčeny náhodně, naopak mají svůj
hluboký smysl. Právě tyto hranice, mající vý-
znam obzvlášť z pohledu katolického, nejenže
by překonávány být neměly, ale dokonce ani
překonávány být nesmějí, a to i v zájmu zacho-
vání klidu uvnitř jednotlivých církví. Smyslem
ekumenismu totiž není bezhlavě popírat vzá-
jemné odlišnosti křesťanských církví. Jejím
smyslem je, aby se křesťané bez ohledu na vy-
znání scházeli k přátelským debatám, aby se
společně modlili a připomínali si, že jeden není
horší než druhý jen proto, že náleží do jiné
křesťanské denominace. Při tom všem je však
zcela nezbytné plně si uvědomovat a respek-
tovat vzájemné odlišnosti, ať už věroučné, či
disciplinární.
Mým – a věřím, že nejen mým – vroucným přá-
ním je, aby se nám všem, litomyšlským křesťa-
nům, dařilo po celý nový rok s rozumem
a citem naplňovat bohaté poselství ekume-
nismu.  

Vítek Večeře, římskokatolická církev

Charitativní den se vydařil na výbornou
Advent je období, kdy je zvykem pomáhat. Při-
spívat nemocným, dětem i zvířatům. Je to také
čas, kdy se litomyšlské gymnázium zapojilo již
počtvrté do charitativní činnosti. Takzvaný Cha-
ritativní den slavil 29. listopadu opět velké úspě-
chy. V sobotu se po otevření dveří naplnilo
gymnázium studenty, učiteli a veřejností. O vá-
noční atmosféru nebyla nouze, neboť již při
vstupu jsme mohli ucítit lákavý punč a radost
z dobrovolné činnosti, která zahrnovala i mimo
jiné vyrobené adventní věnce a ozdoby, němec-
kou pivnici a spoustu lákavého jídla. Celkový vý-
těžek 54 tisíc korun se rozdělil na 2 části. Větší
část, 40 tisíc korun, byla věnována 9. prosince
na Adventních radovánkách ve Smetanově
domě zástupcům Farní charity v Litomyšli. Část
menší se gymnázium rozhodlo věnovat Věře
Sosnarové, jejíž vyprávění o dvacetiletém utr-
pení v sibiřském gulagu zasáhlo jak studenty,
tak učitele.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří se na Cha-
ritativním dni podíleli – aktivním studentům
a učitelům, a také rodičům a příznivcům naší
školy, kteří strávili sobotní den právě u nás. 

Za Gymnázium A. Jiráska Nikola Girčáková, 
foto Petr Šilar

Ocenění pro dobrovolníky zamířila 
i do Litomyšle
V Pardubickém kraji už jsou známa jména oce-
něných dobrovolníků, neziskových organizací
a společensky odpovědné firmy pro rok 2015.
Na slavnostním galavečeru, který se konal
30. listopadu, získaly ocenění i organizace z Li-
tomyšle. Už popáté tak došlo k vyzdvihnutí
myšlenky pomoci potřebným. „Podle počtu
dobrovolníků a společensky odpovědných
firem se pozná zdravá společnost. Na svých
cestách po kraji se setkávám se spoustou vý-
jimečných lidí, kteří pomáhají druhým. Mám ra-
dost, že mohu říci, že náš Pardubický kraj je
zase o něco zdravější, za což všem, kteří na
tom mají podíl, děkuji,” pronesl Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje zodpovědný za soci-
ální péči a neziskový sektor na slavnostním ve-
čeru.  
Kromě jednotlivců byly oceněny i neziskové or-
ganizace. Mezi nimi i Rodinné centrum Litomyšl
a Rettigovka. „Aktivity pro rodiny realizujeme se
samozřejmostí a o to více nám udělalo radost,
že jsme byli nominováni a oceněni s dalšími de-
seti neziskovými organizacemi v kraji,” řekla ve-
doucí centra Petra Benešová. Rodinné centrum,
dříve mateřské centrum, patří mezi nejdéle pro-
vozované zařízení tohoto typu v České repub-
lice. Pestrý program navštěvuje ročně tisíce

spokojených uživatelů. „Je pro nás završením
naší celoroční práce jak na poli vzdělávání, tak
na poli „restauračním” – provozování Retti-
govky. Tento rok považujeme za úspěšný. Dařilo
se nám v zaměstnávání lidí s hendikepem,
v současné době jich u nás má práci 14. Dostá-
váme se dále v komunikaci s veřejností. Podařilo
se realizovat několik akreditovaných vzděláva-
cích kurzů,” okomentovala ocenění za Retti-
govku Olga Radimecká. 
Večer byl ve znamenání poděkování a i ti, kteří
přebírali ocenění, nezapomněli na ty, kteří se po-
díleli na úspěšné práci. „Děkujeme za nominaci.
Je fajn se zastavit a zjistit, že to, co děláme, má
smysl,” dodala Petra Benešová. Galavečerem
oceňování dobrovolníků provedla moderátorka
Jolana Voldánová, odměnou pro oceněné bylo
i vystoupení zpěvačky Leony Šenkové.  Více po-
drobností o oceněných najdete na stránkách
www.nevladky.cz.                                           -red-

Mladý pár koupí byt 2+1
či 1+1 v Litomyšli. 

Tel. 734 255 150



v Litomyšli v lednu 2016?
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

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

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

5. 1. Út 16.00 Komentované prohlídky výstavy Zmatené peníze • regionální muzeum tel. 461 615 287
17.00 Srí Lanka – cestopisné vyprávění Hany Karlíkové s promítáním • Husův sbor                   tel. 724 704 977       

6. 1. St 20.00 Wednesday Special party – středeční taneční párty, djs Mylo Glenn & Roy Seed, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
8. 1. Pá 17.30 Výstava fotografií Jany Kolářové – vernisáž výstavy analogových snímků • Kavárna Mandala tel. 733 518 267

19.30 Maturitní ples Trading centre Litomyšl – maturitní ples • Smetanův dům  tel. 734 322 314
21.00 Ice Euphoria – taneční párty, dj Capisto, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

9. 1. So 21.00 Retro párty 80.-90. let – dj Milhaus, vstup zdarma • Music Club Kotelna  tel. 776 278 519
21.00 Energy of Dance – taneční hity, dj Pegas, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

Tříkrálová sbírka 2016 • po celém městě tel. 461 619 183
10. 1. Po 17.00 Cesta po Skandinávii – přednáška Tomáše Tauera • městská knihovna tel. 461 612 068
12. 1. Út 19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 1. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
13. 1. St 18.30 Všechen čas na světě – promítání filmu festivalu Jeden svět • Kavárna Mandala tel. 733 518 267

19.00 Beseda s MUDr. Lenkou Obare Pyszkovou – vedoucí lékař. týmu operujícího syrské uprchlíky • Nový kostel tel. 461 615 360
20.00 Wednesday party – středeční taneční párty, dj Dash J, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

14. 1. Čt 14.00 Koulovačka – čtení a vyprávění babičky Aničky • městská knihovna tel. 461 612 068
16.00 Zápis nanečisto – pro budoucí předškoláky a jejich rodiče • ZŠ T. G. Masaryka
17.00 O skautingu a Jizerských horách – vyprávění Jiřího Veselého s promítáním • Husův sbor         tel. 724 704 977       
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 2. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

15. 1. Pá 19.30 Ples Gymnázium Litomyšl – maturitní ples • Smetanův dům  tel. 461 615 061
21.00 Oldies Brooklyn Night – hity 90. let, dj Ass, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

16. 1. So 21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Houseland – house music, djs Matamar, Glenn & Parrot, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

18. 1. Po 17.00 Rio de Janeiro – přednáška Lindy Vorlíčkové • městská knihovna tel. 461 612 068
19. 1. Út 8.00-17.00 Den otevřených dveří – do 13.00, od 15.00 tvořivé odpoledne pro předškoláky • ZŠ U Školek tel. 461 613 032

16.30 Interní večírek • základní umělecká škola – sál  tel. 461 612 628
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 3. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

20. 1. St 15.00 Koncert žáků ZUŠ Litomyšl • denní stacionář Ruka pro život  tel. 461 312 412
16.00 Komentované prohlídky výstavy Zmatené peníze • regionální muzeum tel. 461 615 287
18.30 Putinovy děti 404 – promítání filmu festivalu Jeden Svět • Kavárna Mandala tel. 733 518 267

20.00 Wednesday Special party – středeční taneční párty, djs Mylo Glenn & Roy Seed, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
21. 1. Čt 17.00 O ženách Karla IV. – přednáška M. Vandasové • restaurace U Slunce – salonek tel. 461 612 068

19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
22. 1. Pá 16.00 Stará garda aneb hostinští sobě – tradiční setkání • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

19.30 Ples Střední škola zahradnická a technická Litomyšl – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611
21.00 Hippies party – tematická party ve stylu květinových dětí, dj Rodrigo, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

23. 1. So 13.00-19.00 Festival deskových her – pro veřejnost a pro tříkrálové koledníky • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Club vibes – taneční hity, dj Dash J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

24. 1. Ne 14.00-20.00 Plesové odpolední čaje – hraje Duo Mix Libchavy • Lidový dům tel. 461 619 183
25. 1. Po 9.00 Výklady karet – Naděžda Iždinská, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

17.00 Zmizelá Litomyšl – promítání záběrů připravil Miroslav Škrdla • městská knihovna tel. 461 612 068
26. 1. Út 19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 5. lekce, prodloužená • Smetanův dům tel. 461 613 239
27. 1. St 10.00 Chumelení – pořad pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068

18.30 Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Schwartze – promítání filmu festivalu Jeden svět • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
20.00 Wednesday party – středeční taneční párty, dj Dash J, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

28. 1. Čt 19.00 Živý poklad západní civilizace – přednáška Jana Lorence o gregoriánském chorálu • Husův sbor tel. 724 704 977       
29. 1. Pá 19.30 Ples Střední škola zahradnická a technická Litomyšl – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611

21.00 Oldies night – dj Lukáš Sojka, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
30. 1. So 19.00 Country večer – hraje TRIOLit, vstupné 30 Kč • hostinec U Černého orla tel. 737 278 328

21.00 Music párty – dj Magdi-da, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Rezidental Funky Night – funky house, dj Glenn & Parrot, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

1. 2. Po 17.00 Zatmění Slunce 2015 – přednáška Ladislava Sochy z Klubu amatérských astronomů Z. Kopala • městská knihovna tel. 461 612 068
2. 2. Út 19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
4. 2. Čt 19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 7. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
5. 2. Pá 19.30 Ples SPgŠ Litomyšl – maturitní ples 4. B • Smetanův dům   tel. 461 615 705

20.00 Fuzzy2012 + Moimir Papalescu – koncert • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 2. So 21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
7. 2. Ne 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – koncert, vstupné 450 a 490 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239



     6. 1.           St         18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
     9. 1.           So        12.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. Snipers Třebíč – 2. liga juniorů • městská sportovní hala
                                    14.00                 Litomyšlský pohár ve stiga hokeji 2016 – 1. kolo • regionální muzeum
                                    16.30                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FbK Orlicko-Třebovsko – 2. liga juniorů • městská sportovní hala
   13. 1.           St         18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Ledeč nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
   16. 1.           So        12.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FTC Vysoké Mýto – liga mladších žáků • městská sportovní hala
                                    13.45                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FbK Orlicko-Třebovsko – liga mladších žáků • městská sportovní hala
                                    16.15                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. TJ Lubná – liga mladších žáků • městská sportovní hala
  20. 1.           St         18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Lvi Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
   23. 1.           So        15.00                 Stolní tenis: TJ Jiskra vs. MK Řeznovice B – 3LM • hala TJ Jiskra
   24. 1.           Ne       9.00                   Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. ŽSK Třemošnice – regionální liga mužů • městská sportovní hala
                                    10.00                 Stolní tenis: TJ Jiskra vs. MK Řeznovice A - 3LM • hala TJ Jiskra
                                    13.30                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. SK 1. FBC Polička – regionální liga mužů • městská sportovní hala
    31. 1.           Ne       9.00-16.00       Florbal: Liga starších žáků – 9. kolo • městská sportovní hala

Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kinolitomysl.cz

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
Út, St 5., 6. 1.  Room – film Irsko / Kanada, drama, 118 min., české titulky, 110 Kč
Čt 7. 1.  Fakjů pane učiteli 2 – film Německo, komedie, 115 min., 100 Kč
Pá, So 8., 9. 1.  Osm hrozných – film USA, western, 182 min., české titulky, 110 Kč
Ne 10. 1.  Perfektní den – film Španělsko, drama, 105 min., české titulky, 110 Kč
Út 12. 1.  Joy – film USA, životopisný / drama, 110 min., české titulky, 110 Kč
St 13. 1.  Krampus: Táhni k čertu – film USA, komedie / horor, 96 min., české titulky, 110 Kč
Čt 14. 1.  Vánoční Kameňák – film ČR, komedie, 110 min., 100 Kč
Pá 15. 1.  Bod zlomu – film USA / Německo, akční / krimi, 115 min., české titulky, 110 Kč
So 16. 1.  Bod zlomu 3D – film USA / Německo, akční / krimi, 115 min., české titulky, 150 Kč
Ne 17. 1.  Muzikál aneb Cesty ke štěstí – film ČR, 110 min., 130 Kč
Út 19. 1.  19.00  Lucie z Lammermooru – opera v kině
St 20. 1.  Les sebevrahů – film USA, horor, 95 min., české titulky, 120 Kč
Čt 21. 1.  FK: Adéla ještě nevečeřela – film ČR, komedie, 105 min., 70 Kč
Pá, So 22., 23. 1. Revenant: Z mrtvýchvstání – film USA, dobrodružný, 151 min., české titulky, 120 Kč
Ne 24. 1.  Vlna – film Norsko, akční / drama, 104 min., české titulky, 90 Kč
Út 26. 1.  Tajemství jejich očí – film USA, mysteriózní, 111 min., české titulky, 110 Kč
St, Čt 27., 28. 1.  Lída Baarová – film ČR, životopisný, 100 min., 120 Kč
Pá, So 29., 30. 1.  Creed – film USA, sportovní / drama, 132 min., české titulky, 110 min.
Ne 31. 1.  Králové hor – film Rakousko, drama, 97 min., 100 Kč
Út, St 2., 3. 2.  Poldův švagr – film USA, akční, 101 min., české titulky
Čt, Pá 4., 5. 2.  Padesátka – film ČR, komedie, 100 min., 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 9. 1.  Kyky ryky a pár vajec 3D – film Mexiko, animovaný, 98 min., 120 Kč
Ne 10. 1.  Kyky ryky a pár vajec – film Mexiko, animovaný, 98 min., 100 Kč
So, Ne 16., 17. 1.  Ledová sezóna – film USA, animovaný / dobrodružný, 86 min., 110 Kč
So 23. 1.  Sněhová královna 2 3D – film Rusko, animovaný / pohádka, 80 min., 100 Kč
Ne 24. 1.  Sněhová královna 2 – film Rusko, animovaný / pohádka, 80 min., 80 Kč
Po 25. 1.  Jak postavit sněhuláka – pásmo pohádek pro nejmenší, 30 Kč
So, Ne 30., 31. 1.  Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – film USA, animovaný / rodinný, 86 min, 110 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KAM ZA SPORTEM

do 31. 1. Fotokoláže paní Slávky Štusákové z České Třebové – výstava • Bobo Café
do 31. 1. Marie Kolářová: Holka modrooká – výstava obrazů • Antik Hotel Sofia • denně
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 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: 10.00-17.00
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 6. 1. Umění ne/mrzne – vánoční instalace L. Řemínkové • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 6. 1. Vystavení nově objeveného dvojlistu z graduálu z přelomu 15.-16. století • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-18
do 2. 2.   Výstava betlémů • Husův sbor • Po – Čt  9-12
do 28. 3. Zimní dětská herna – pro všechny od těch nejmenších až po dospělé návštěvníky • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17  
od 5. 1. do 2. 2. Holocaust v literatuře – výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 16. 1. do 3. 4. Příroda Litomyšlska: Řeka – malá výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 18. 1. do 22. 1. Ekumenický týden modliteb za pokoj ve světě • litomyšlské kostely • denně 18.00
od 22. 1. do 31. 1. Domácí zabíjačkové hody • Hotel Aplaus – restaurace Bohém • od 11.00
od 6. 2. do 7. 2.  Malování mandal – workshop s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví • So 13-18, Ne 10-17
od 8. 2. do 9. 2. Muzeum a škola: Aplikace metod zážitkové pedagogiky do školního vzdělávání – seminář • zámecké návrší
přes zimu Černobílá výstava fotografií – Petr Kasal, Zbyněk Renza • hostinec U Černého orla

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



7. 1. Čt 18.30 Filipíny – vyprávění p. Jana Linharta, promítání obrázků s hudbou • Obřadní síň u ZŠ, Borová u Poličky
9. 1. So 16.00 Dětský ples • Kulturní dům, Sebranice

20.00 Tříkrálový farní ples – hraje Combo 2 • Sokolovna, Dolní Újezd
14. 1. Čt 17.00 Dějiny města Poličky – beseda s autory knihy • Komunitní sál MFD, Bystré 
15. 1. Pá 20.00 Farní ples – hraje Mix • Kulturní dům, Sebranice
16. 1. So 20.00 Sokolský ples – hraje Medium II • Sokolovna, Dolní Újezd

20.00 Myslivecký ples • Kulturní dům, Jedlová
20.00  Myslivecký ples – hraje Betl Band • Sokolovna, Sloupnice

21. 1. Čt 14.00-17.00 Den otevřených dveří • Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
23. 1. So 19.30 Ples KDU-ČSL – hraje Combo 2, myslivecká kuchyně • KD Skalka, Lubná

20.00 Hasičský ples • Kulturní dům, Sebranice
20.00 Ples SDH • Pomezí
20:00  Hasičský ples – hraje Mix, občerstvení a bohatá tombola • Kulturní dům, Pohodlí u Litomyšle

26. 1. Út 20.30 LiStOVáNí – pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče • Divadelní klub, Polička
29. 1. Pá 20.00 Hasičský ples – hraje Qwalt, občerstvení a bohatá tombola • Sokolovna, Bystré
30. 1. So 14.00 Dětský karneval • Kulturní dům Krčma, Budislav

19.30 Ples TJ Sebranice – hraje Rytmik • KD Skalka, Lubná
20.00 Školní ples – hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům Krčma, Budislav
20.00  Hasičský ples – hraje Zips • Sokolovna, Sloupnice

5. 2. Pá 19.30 Ples SDH – hraje Vepřo-knedlo-zelo • KD Skalka, Lubná
6. 2. So  20.00  Divadelní ples – hraje Borsalíno • Sokolovna, Sloupnice

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
SVITAVY                        14. 1. 19.00        Moravské klavírní trio a hosté – koncert, novoroční turné • Ottendorferův dům 
                                       25. 1. 19.00         Cestovatel Jiří Kolbaba & Exotická diashow – mimořádný emotivní zážitek, plný inspirací pro splnění cestovatelských snů • Fabrika
                                       30. 1. 18.30        Svitavská klapka – přehlídka amatérských filmů mladých autorů ze Svitav a okolí • kino Vesmír, klub Tyjátr
POLIČKA                       do 31. 1.              Zimní veselí od adventu až po Hromnice – výstava • Muzeum a Centrum B. Martinů
                                       2. 1. 19.00          Novoroční koncert – české a světové swingové evergreeny • Tylův dům
                                       4. 1. 19.00          Star Wars – Síla se probouzí 3D – kino • Tylův dům
MORAV. TŘEBOVÁ      22. 1. 20.00        Městský bál – k tanci a poslechu hraje skupina EPICENTRUM • dvorana muzea
VYSOKÉ MÝTO             do 17. 1.              Výstava betlémů – volně přístupná výstava v prostorách informačního centra v budově Muzea české karosářství
                                       22. 1. 20.00       Blue Effect & The Atavists – koncert v klubové scéně M-klubu, vstupné 150 Kč v předprodeji v IC Litomyšl / 200 Kč na místě
                                       29. 1. 17.00         Vernisáž k výstavě obrazů Bohuslava Suchého • městská galerie

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ      24. 1.                   Dance Floor Attack – taneční souboj nejlepších teamů z Čech a Slovenska ve stylech street dance • kongresové centrum Aldis  
CHEB                              16. 1.                    Chebský špalíček a Chebská bruslička – republikový závod v krasobruslení • SK Kraso Cheb
JINDŘICHŮV HRADEC   24. 1. 16.00        Festival Jeden svět • evangelický kostel
KUTNÁ HORA               9. 1. 19.00           Pro Tebe všechno, tatínku – repríza silvestrovského představení Ochotnického spolku Tyl v K. Hoře, režie M. Štrobl • Městské Tylovo divadlo 
POLIČKA                       do 17. 1.               Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku – výstava o historii vaření piva  • Centru Bohuslava Martinů
TELČ                               10. 1. 15.00         Rozloučení s vánočním časem – s pěveckým sborem Smetana Telč a jeho hosty • kostel Jména Ježíš 
TŘEBOŇ                        28. 1.                   Zimní Třeboňská nocturna – romantické melodie v podání Felixe Slováčka a Borise Krajného Divadlo J. K. Tyla

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                            29. 1. 20.00        Hasičský ples – k tanci a poslechu zahraje skupina Qwalt, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola • sokolovna  
DOLNÍ ÚJEZD                9. 1. 20.00          Tříkrálový farní ples – hraje Combo 2, vstupné 80 Kč • sokolovna 
                                       16. 1. 20.00        Sokolský ples – hraje Medium II, vstupné 100 Kč • sokolovna
JEDLOVÁ                          16. 1.                   Myslivecký ples • KD Jedlová
POLIČKA                         do 28. 2.             Třída B. Martinů – Zimní veselí od adventu po Hromnice – tradiční výstava tentokrát o koledování • Centrum B. Martinů
                                       2. 1. 19.00            Novoroční koncert – české a světové swingové evergreeny • Tylův dům 
                                           26. 1. 20.30         LiStOVáNí – pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče, oslava projektu LiStOVáNí • Divadelní klub Polička
POMEZÍ                         23. 1.                     Ples SDH
BOROVÁ                          7. 1. 18.30            Vyprávění P. Jana Linharta – promítání obrázků s hudbou „Filipíny” • obřadní síň u ZŠ

více na www.ceskomoravskepomezi.cz

KAM DO OKOLÍ LITOMYŠLE

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

KRAJ SMETANY A MARTINŮ 

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

V prodeji: stolní a nástěnné kalendáře na rok 2016, diáře 2016, parkovací a dálniční známky 2016

INFOCENTRUM LITOMYŠL

více na www.ceskainspirace.cz

více na www.regionsm.cz
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SMETANOVA LITOMYŠL
HLEDÁ TECHNIKA
na plný úvazek

Pracovní náplň:
•technická příprava festivalu

Smetanova Litomyšl a dalších akcí
•správa a údržba inventáře
•logistika, doprava 
•údržba a řízení služebních vozidel
•osvětlování, ozvučování akcí 

Požadujeme:
•samostatnost, organizační 

schopnosti
•manuální a řemeslnou zručnost
•kreativitu při hledání řešení
•chuť učit se novým věcem
•řidičský průkaz minimálně

skupiny B
•časovou flexibilitu, ochotu pracovat

i o víkendech a svátcích

Nabízíme:
•účast na atraktivních projektech

se zajímavými lidmi
•práci v přátelském týmu
•flexibilní pracovní dobu
•odpovídající finanční ohodnocení,

firemní benefity 

Nabídky prosím zasílejte
na festival@smetanovalitomysl.cz

Projekt oddělení informatiky pomůže úředníkům,
výhody má i pro občany

Výstupy projektu přináší veřejnosti výhody ze-
jména ve zlepšení poskytovaných služeb. Záro-
veň přispívají ke zjednodušení a zrychlení
komunikace občana s úřadem prostřednictvím
elektronizace podání na vstupu a publikací pa-
sportů komunikací, veřejného osvětlení či
stromů. Díky tomu, že řada agend je nově elekt-
ronizovaná, je snížena časová náročnost vyří-
zení požadavku/podnětu klienta. Zároveň
projekt přispívá ke zvýšení transparentnosti ve-
řejné správy a zvýšení dostupnosti informací
prostřednictvím publikace geoprostorových in-
formací. Naplnění projektu je sice finančně ná-
ročné, ale díky podpoře z Integrovaného
operačního programu jsou náklady pro město
minimální. Přímým finančním přínosem je
úspora nákladů na správu ICT a úspora na zajiš-
tění elektronické spisovny, kdy je využita služba
nabízená Pardubickým krajem. Zároveň je posí-
lena ochrana proti potenciální ztrátě nebo úniku
dat včetně osobních údajů, čímž se snižuje riziko
pokuty vyplývající ze zákona. Náklady na zvole-
nou investiční variantu projektu byly vyčísleny
na cca 3,2 miliony korun včetně DPH, dotace pak
činila cca 2,7 milionů korun.                           -red-

Kotlíkové dotace, kontroly kotlů, revize komínů
Pardubický kraj se zapojil do projektu na tzv. kot-
líkové dotace. Cílem má být snížení emisí z lokál-
ního vytápění domácností v našem kraji a to
prostřednictvím výměny stávajících ručně plně-
ných kotlů na pevná paliva v rodinných domech
za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 se na
území kraje předpokládá výměna přibližně 1 200
kotlů. Podpora na kotlíkové dotace může být po-
skytována na základě žádostí fyzických osob
předložených na Pardubický kraj. Zahájení příjmu
žádostí je v lednu 2016. Výše podpory na jeden
projekt se má pohybovat mezi 70 – 85 % dle typu
pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 30 – 15 %
bude financovat žadatel (fyzická osoba). Proplá-
cení dotací žadatelům má probíhat zpětně na zá-
kladě předložení dokumentace o provedení
výměny kotle a dokladů o její úhradě. Způsobilé
výdaje jsou uváděny od 15. 7. 2015. Bližší infor-
mace včetně aktuálních kontaktů na pracovníky
vyřizující dotace naleznete na www.pardubicky-
kraj.cz/kotlikove-dotace.

Kontrola technického stavu a provozu kotlů
Dále upozorňujeme na povinnosti provozovatele
stacionárního zdroje (vztahuje se i na kotle umís-
těné v rodinných domech) podle zákona
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. – mimo jiné
provádět 1x za 2 kalendářní roky prostřednictvím
„odborně způsobilé osoby” kontrolu technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje

na pevná paliva. Jedná se o kotle o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústřed-
ního vytápění. První kontrolu je provozovatel po-
vinen zajistit nejpozději do 31. 12. 2016. Doklad
o provedení této kontroly, z území celého ORP Li-
tomyšl, bude na vyžádání předkládán Odboru ži-
votního prostředí Městského úřadu Litomyšl.
Nesplnění těchto povinností může být klasifiko-
váno jako přestupek podle zákona o ovzduší.

Povinnosti čištění, kontrol a revizí komínů
V rámci nového zákona o hasičském záchran-
ném sboru, nabývajícího účinnosti od ledna
2016, vyšla i změna zákona o požární ochraně.
Tam je v nové třetí části uzákoněna povinnost
čištění, kontrol a revizí spalinové cesty, tj. ko-
mínů. Čištění nebo kontrolu spalinové cesty pro-
vádí osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví (dále jen „opráv-
něná osoba”). Revizi spalinové cesty provádí
oprávněná osoba, která je současně revizním
technikem spalinových cest. Zákon stanovuje,
že čištění používané spalinové cesty sloužící pro
odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW je možné pro-
vádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spali-
nové cesty pro spotřebiče na plynná paliva,
kde odvod spalin je podle návodu nebo tech-
nických podmínek výrobce nedílnou součástí

spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.
Lhůty a způsoby provádění čištění a kontrol ko-
mínů má ještě nově stanovit prováděcí právní
předpis. Dosavadní nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv se zrušilo. 

Alexandra Pandulová, referentka ochrany 
ovzduší odboru životního prostředí

Město Litomyšl bylo úspěšné s žádostí o dotaci
z Integrovaného operačního programu na pro-
jekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Lito-
myšl”. Během roku 2015 se tak podařilo
vysoutěžit dodavatele a vše realizovat. Ačkoli je
název projektu pro mnohé hádankou, její vyluš-
tění je velmi jednoduché. Litomyšlská radnice
má od loňského roku laicky řečeno větší úložiště
dat, zefektivnil se proces oběhu elektronických
dokladů a práce s některými aplikacemi. Výhody
to má nejen pro úředníky, ale i pro občany. 
„Město Litomyšl dlouhodobě usiluje o vybudo-
vání stabilní infrastruktury tak, aby byla zajiš-
těna plynulost poskytovaných služeb,” reagoval
starosta města Radomil Kašpar. Radnice sice
má množství agend již plně elektronizovaných,
ale existují a jsou denně v rámci úřadu vykoná-
vány procesy, jejichž informační podpora je
neefektivní či neexistuje. Dochází tak ke zbyteč-
ným prodlevám jak na straně klienta, tak na
straně úředníků. Projekt konsolidace IT by tak

měl vybranou část těchto procesů odstranit.
„Realizací projektu došlo k rozšíření technolo-
gického centra o diskové pole a fyzické servery
s navýšenou kapacitou paměti. To se stalo zá-
kladem pro provoz pořizovaných programů.
Projektem se také zvyšuje bezpečnost infra-
struktury počítačové sítě úřadu a koncových za-
řízení, tedy počítačů úředníků. Do elektronické
spisové služby jsou skenovány veškeré doru-
čené papírové dokumenty, které to ze své po-
vahy umožňují. Aplikace elektronické spisové
služby města je též napojena na krajskou digi-
tální spisovnu. Zelektronizovala se agenda účet-
ních dokladů a využívání geoprostorových dat,
které jsou dostupné i na webu města,” popsal
některé z podniknutých kroků vedoucí Oddělení
informatiky MÚ Litomyšl Pavel Sodomka. Na pří-
pravě a realizaci tohoto projektu se podíleli čle-
nové projektového týmu – konkrétně Jitka
Valentová, Jaromír Drábek, Jiří Frajdl, Bohuslav
Pulgret a Pavel Sodomka. 

Třípruhy zvýší bezpečnost na I/35
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
jednal v prosinci s generálním ředitelem Ředitel-
ství silnic a dálnic (ŘSD) Janem Kroupou o vy-
značení takzvaných střídavých třípruhů na
vytipovaných úsecích silnice I/35. Stávající ko-
munikace je totiž kapacitně přetížená a do za-
hájení stavby rychlostní silnice R35 v celé trase
je nutné řešit stávající problémy.
„Byl jsem seznámen s výsledky studie, na které
jsme se dohodli s ŘSD na jaře tohoto roku. ŘSD
vytipovalo několik úseků silnice I/35, na kterých
v nejbližších letech vybuduje takzvané střídavé
třípruhy, které napomohou ke zkapacitnění
a zrychlení průjezdů,“ uvedl hejtman Martin Ne-
tolický. „Prvním realizovaným úsekem by měla
být trasa ze Zámrsku do Vysokého Mýta. Cel-

ková částka na přeznačení přesahuje osm mili-
onů korun,“ přiblížil plány hejtman Netolický.
Další vytipované úseky se nachází na trasách:
Vysoké Mýto – Hrušová, Hrušová – Litomyšl, Li-
tomyšl – Janov a Janov – Moravská Třebová.
„Celková investice do střídavých třípruhů je vy-
počítána na 300 milionů korun s tím, že jsme ne-
chali stavby ekonomicky posoudit a návratnost
investice je odhadována na tři roky. Stavba je
pro nás důležitá i jako součást našich snah
o zvýšení bezpečnosti silničního provozu a vedle
již instalovaného vodorovného a svislého zna-
čení je dalším momentem, kterým chceme do-
cílit nižšího počtu dopravních nehod v našem
kraji,“ dodal hejtman Martin Netolický.

-red-
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Při vzpomínce na konzervatoř, kde učebny de-
chového oddělení spíše nežli školu připomínaly
pijácké doupě a pochybné existence toulající
se vybydlenými místnostmi pak recidivisty
z věznice se zvýšenou ostrahou, nám bylo
jasné, že fotografie prezentující tuto sekci ne-
bude zrovna klasickou momentkou z ročenky.
I tak se mi při pohledu na snímek, který vyskočil
z emailové přílohy, roztřásly ruce a oprávněné
obavy z lynčování nezažehnal ani bleskurychlý
telefonát do Tunelu. „Klídek,” přežvykoval Jan
Kratochvíl do sluchátka (na fotografii upro-
střed) očividně více než mou bezpečností za-
ujat nějakou z uzenin, „prostě tam napiš: ,U nás
svůj talent nepohřbíte!´” Oddechl jsem si, ale
i přes chrastění vypínajícího se aparátu jsem
stačil ještě zaslechnout: „Ale raději bych se ne-
podepisoval.” 
Plačkami ronícími slzy nad nebohým talentem
jsou Terezie Kopecká (vlevo) a Lucie Vavřínová,
které si v současné době chodí do umělecké
školy odpočinout od mateřských povinností
a příští školní rok by měly opět naplno posílit
flétnový kádr. Kdo by nevěděl, paní učitelka Va-
vřínová troubí do kapesníků také při hodinách
sboru, neboť je sbormistryní úspěšných dět-
ských pěveckých sborů Kvítek a Lilium. Za malý
zázrak lze potom považovat poměrně slušně
zaostřenou siluetu Libora Kazdy, neboť v běž-

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

ném provozu jej nelze spatřit jinak než v akci.
Není divu, vždyť pan učitel stihne aktivit za dva
tři muzikanty! Je vedoucím Big Bandu a decho-
vých komořin v ZUŠ, hraje v Combu 2, Lito-
myšlském symfonickém orchestru a Velkém
swingovém orchestru Česká Třebová. Hornistu
uprostřed jsme již zmínili. Snad by se ještě slu-
šelo doplnit, že praporčík Jan Kratochvíl vystu-
doval Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad
Labem a vedle hry na lesní roh u Trubačů Zá-
hřeb jej můžeme nalézt na opačném pólu hu-
dební branže jako tvrdého rockera v několika
kapelách. Tichou vzpomínku rovněž věnujme
dvojici pedagogů, kteří se smutečního aktu
nemohli zúčastnit, a to Pavlovi Korbičkovi

a Zdeňku Štěpánkovi… Tím jsme se přiblížili
k tmavé postavě čnící nad obřím bubnem, jíž
není nikdo jiný než Afro, v temném podsvětí li-
tomyšlské hudební scény dobře známý jako Jan
Jovbak. Špičkově vybavená učebna, kam by se
již nevešla ani tyčka od trianglu, budiž důkazem
o vysoké kvalitě bicího oddělení a kdo by snad
pochyboval, může navštívit jeden z koncertů
svitavské kapely Do větru, kde právě Afro
vládne paličkám. Dušičková atmosféra snímku
snad bude odpuštěna po přečtení novoročních
přání čtenářům Lilie, o která jsme požádali
aktéry fotografie. Terezie Kopecká: „Klidné
a pohodové svátky a do nového roku hodně
zdraví a lásky.” Libor Kazda: „Ostrý obraz
a dobrý zvuk.” Jan Kratochvíl: „Do nového roku
přeji každému tolik sil, aby vydržel do toho dal-
šího.” Jan Jovbak: „Ať jdete s dobou a taktem
a srdce vám tluče bez pomlk.” Lucie Vavřínová:
„Do nového roku vám přeji hromadu zdraví,
kupu štěstí, maximální spokojenost a mnoho
úspěchu a radosti.” 
Příště se můžete těšit na smyčcové oddělení
a elektronické nástroje.

Markéta Hegrová a Petr Jiříček, 
foto Markéta Hegrová

Žák ZUŠ v Litomyšli debutoval po boku
světové sopranistky
Akordeonista, teprve desetiletý Tomáš Benedikt
Sršeň, zažil umělecký debut, o jakém si většina
hudebníků může nechat jen zdát a který by měl
být spíše vrcholem jejich kariéry než úplným za-
čátkem, jako v tomto případě. Během minulého
ročníku Smetanovy Litomyšle si ho pro své pro-
sincové koncertní turné vybrala světoznámá
operní pěvkyně Anda-Louise Bogza, která na
festivalu v Litomyšli účinkovala. V prosinci tedy
žák Jarmily Hájkové ze Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany, spolu s Filharmonií Hradec
Králové, naprosto profesionálně doprovodil so-
pranistku při několika písních Leoše Janáčka
a dalších skladbách, včetně jedné sólové. Zcela
vyprodané koncertní sály ve Filharmonii Hradec
Králové, dále na hudebním festivalu Podblanický
podzim a rovněž i v Praze zněly bouřlivým pot-
leskem, kterým posluchači odměnili Tomáše za
jeho precizní výkon. A hudební kritici se vyjadřují
v superlativech na umění desetiletého talento-

vaného kluka. Koncertní nabídky, které ihned
malý akordeonista dostal, jsou sice prestižní,
nicméně je nutné brát v potaz jeho věk. Máme
však naději, že z města Bedřicha Smetany vze-
jde další skvělý hudebník.

Pavel Jakub Crabro, foto Patrick Marek

Praha 
s dramaťákem
Dne 16. prosince se žáci z naší Základní umě-
lecké školy B. Smetany, obor dramatický zúčast-
nili finálové přehlídky soutěže Čtenář na jevišti
v Praze v divadle Minor. Pět finalistů bylo vy-
bráno ze 109 souborů z celé republiky. Udělali si
to ale napínavé a rozhodli se v Praze přespat,
a to v Haf studiu s pomocí spacáků a karimatek.
Prošli si společně spoustu zajímavých míst, jako
je „tančící” vánoční stromeček, ale také Karlův
most, okolí Národního divadla, užili si krásný po-
hled na osvětlené Hradčany a spoustu dalšího.
O výpravu naší herecké partičky s láskou pečo-
valy paní učitelky Jana Paulová a Martina Jis-
krová. Tak příště na soutěži Čtenář na jevišti
fanděte našim Rebelům!

Eva Piknová, foto Jana Paulová

S příchodem nového kalendářního roku se spe-
ciální pedagogové v naší republice s obavami dí-
vají k datu 1. září 2016. Plánované inkluzivní
změny budou mít dopad i na naši školu. Žáci
s mentálním postižením, kteří přicházeli do škol
našeho typu, budou napříště zařazování do běž-
ných základních škol za podmínek, které ještě
stále nejsou jasné. Pro nás (a další školy zamě-
řené na práci se žáky s mentálním postižením)
to znamená jediné – nevíme, jaká je naše bu-
doucnost. Co změny přinesou těm, kterých se to
nejvíce týká – mentálně postiženým dětem a je-
jich rodičům – teprve ukáže čas. Můžeme jenom
doufat, že výsledkem tohoto inkluzivního po-
kusu nebude totální zničení speciálně pedago-
gické péče v našich školách.
Za pedagogický sbor naší školy a všechny děti
chceme velmi poděkovat všem přátelům školy
a těm, kdo v naší práci vidí smysl a podporují ji.
Díky nim jsme v loňském školním roce mohli za-
koupit velké množství pomůcek, bez kterých se
v naší práci neobejdeme. Z výtěžku Charity Day
Gymnázia Litomyšl (prosinec 2014) jsme do třídy

pro žáky s těžším postižením pořídili dotykovou
tabuli s projektorem a mohli jsme dovybavit svě-
telný box pro stimulaci žáků s kombinovanými
vadami. 
Díky jednotlivým dárcům a také díky dlouhodobé
přízni města Litomyšl jsme mohli se žáky prožít
příjemné dny na škole v přírodě, užít si letní
tábor na Budislavi, podívat se do Brna do zábav-
ního vědeckého parku a „přežít” na dvou víken-
dových akcích, které cílí na samostatnost,
sebeobsluhu a týmovou práci žáků v přírodě. 
Na podzim 2015 se uskutečnilo další představení
Simony Stašové pro naši školu. Tentokrát se ob-
jevila v roli italské herečky Anny Magnani po
boku Oldřicha Víznera v představení Římské
noci. Jako vždy byl její výkon excelentní. Pokud
se podaří uskutečnit vše podle plánu, můžeme
se na ni těšit zase za rok.
Všem čtenářům přejeme klidné dny, příjemné lidi
kolem sebe, minimum stresu a dostatek neutu-
chajícího optimismu.

Ludmila Sršňová, zástupkyně ředitele 
Speciální základní školy Litomyšl

Aktuality ze Speciální ZŠ Litomyšl

DDM zve do Tonga
V pátek 29. ledna se uskuteční tradičně oblíbený
výlet pro děti do zábavního parku v Hradci Krá-
lové. Dopoledne navštívíme Muzeum loutkář-
ských kultur v Chrudimi, kde pro nás bude
připravena komentovaná prohlídka s animačními
prvky a drobnými činnostmi v expozici loutek,
a potom se na téměř čtyři hodiny usadíme
v Tongu. Odjezd je v 8 hod. od DDM, příjezd
okolo 16 hod. tamtéž. Akce je určena pro děti
a mládež bez omezení věku, ale děti do 6 let se
mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé
osoby. Cena výletu je 300 Kč, dospělý doprovod
200 Kč. Pro přihlášení je nutné do 21. ledna ode-
vzdat v DDM vyplněnou přihlášku a zaplatit výše
uvedenou částku. Přihláška je ke stažení na
www.litomysl.cz/ddm nebo si ji lze vyzvednout
v DDM.                              Josef Štefl, ředitel DDM
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S příchodem Nového roku si většinou dáváme
předsevzetí, s jejichž plněním to bývá všelijaké.
A tak raději zavzpomínáme, co se nám vloni
podařilo a co hezkého jsme s dětmi v II. mateř-
ské škole v Litomyšli prožili.

Pokud bychom volili vítěze, jasně by u dětí vy-
hrála ohnivá show. Ta ozářila naši zahradu
v jednom listopadovém podvečeru. Nejdříve
děti za dozoru rodičů prošly zahradu a splně-
ním jednoduchých úkolů uspaly skřítky, kteří
zde bydlí. Čekání na závěrečnou podívanou
bylo trochu delší, než jsme plánovali, ale záži-
tek stál za to. Dobrá věc se podařila i díky spo-
lupráci s Technickými službami v Litomyšli
(zhasnutí pouličních světel). Velký dík patří jed-
nomu z rodičů, panu Janu Jasanskému, který
akci sponzoroval.
Velmi si vážíme všech rodičů, kteří oceňují naši
práci s dětmi a kteří mohou a chtějí nám pomá-
hat. Vždyť mít zdravé a spokojené děti je naše
společné přání!

Za učitelky II. MŠ v Litomyšli Věra Víchová,
foto Petr Šilar

U dětí vyhrála ohnivá show

Ve dnech 22.-28. listopadu litomyšlská VOŠP
a SPgŠ hostila dvacetičlennou skupinu studentů
z partnerské OSZ 1 Barnim. Jednalo se druhou
reciproční část našeho projektu Výměna žáků
a studentů partnerských škol. Litomyšlští stu-
denti totiž strávili už v říjnu jeden týden s pro-
žitkovou pedagogikou, tzv. Kennenlernwoche,
v německém Schlaubetal. Celý projekt je již ně-
kolik let významně podporován Česko-němec-
kým fondem budoucnosti.
I tentokrát němečtí studenti v Litomyšli absol-
vovali pestrý program, jehož nedílnou součástí
byla neustálá spolupráce s českými studenty.
Po dnu stráveném účastí na výuce ve škole naši
kolegové nahlédli i na místa naší praxe – do ma-
teřských škol a základní školy. Dokonce vymy-
sleli a nacvičili interaktivní hry pro žáky osmé
třídy ZŠ. Měli možnost se zúčastnit i našich vý-
chov – tělesné, výtvarné a dramatické a pozoro-
vat při nácviku sbor Kos. 
Hned první den v Litomyšli se němečtí studenti
rozdělení do dvojic zúčastnili běžné výuky se
svými českými „patrony”. Byli velmi překvapeni
historickým interiérem školy, obdivovali štuky
i vysoké stropy, vkusnou výzdobu školních pro-
stor, ale neznámé pro ně byly žákovské šatny
a nutnost přezouvání. To ze své školy neznají.
Chválili vstřícnou atmosféru mezi učiteli a žáky,
nadšeni byli milým přijetím svými vrstevníky, ale
byli zaskočeni délkou našeho vyučování, a když
se pak za setmění blížili na večeři k domovu mlá-
deže, cítili velkou únavu.

Navštívili jsme společně i Prahu, kde jsme viděli na
výstavě Praha Husova a husitská v Clam-Gallasově
paláci mnoho knižních exponátů, při jejichž pro-
hlídce jsme si okamžitě vybavili informace získané
den předtím při exkurzi na Fakultě restaurování
v Litomyšli. Cestou centrem města jsme uctili i pa-
mátku obětí listopadového pařížského atentátu
před velvyslanectvím Francie na Malé Straně.
Když měli němečtí studenti v krátkosti vyjádřit,
co si odnášejí domů, vždy to byly pozitivní zku-
šenosti. Líbilo se jim město, ani nechtěli věřit, že
má „jen” 10 000 obyvatel, zdálo se jim jako velmi
komfortní místo k životu. Všechna školská zaří-
zení, která jsme navštívili, zanechala vynikající
dojem, děti i pedagogové jsou vstřícní a milí. Ně-
kteří byli v České republice poprvé a po svém li-
tomyšlském týdnu tvrdí, že to určitě není
nakonec.                         Text a foto Jana Macková

Litomyšlský týden: Němečtí studenti
pedagogiky sbírali u nás nové zkušenosti

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
Pá 1. 1. MUDr. Slavík
So 2. 1. MUDr. Sláma
Ne 3. 1. MUDr. Jindrová
So 9. 1. MUDr. Tišlerová
Ne 10. 1. MUDr. Koza
So 16. 1. MUDr. Paseková
Ne 17. 1. MUDr. Jindrová
So 23. 1. MUDr. Kašparová
Ne 24. 1. MUDr. Paseková
So 30. 1. MUDr. Kašparová
Ne 31. 1. MUDr. Sláma
So 6. 2. MUDr. Slavík
Ne 7. 2. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
Pá 1. 1. MUDr. Filová
So 2. 1. MUDr. Sadílková
Ne 3. 1. MUDr. Hájková
So 9. 1. MUDr. Jílková
Ne 10. 1. MUDr. Kopecká
So, Ne 16.-17. 1. MUDr. Mareš
So 23. 1. MUDr. Papoušková
Ne 24. 1. MUDr. Pecinová
So 30. 1 MUDr. Pecková
Ne 31. 1. MUDr. Pilařová
So. 6. 2. MUDr. Kopecká
Ne 7. 2. MUDr. Šíchová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Pá 1. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 2. 1. U Nemocnice, 461615617
Ne 3. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 9. 1. U Slunce, 461 612 678
Ne 10. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 1. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 17. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 1. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 24. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 1 U Nemocnice, 461615617
Ne 31. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So. 6. 2. U Slunce, 461 612 678
Ne 7. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
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
9.-10. 1.  MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
16.-17. 1.  MDDr. Čermáková Ivana
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614

ROZPIS SLUŽEB

Zápis NANEČISTO
na III. ZŠ
Zveme všechny adepty na vstup do školy k tradič-
nímu zápisu nanečisto, který připravujeme na
čtvrtek 14. ledna od 16 hod. Děti budou mít mož-
nost se blíže seznámit se školním prostředním,
vyzkoušet si několik činností užitečných pro ma-
lého školáka, po jejich splnění obdrží 7 barevných
klíčů, které pak vymění u pana krále za pomyslný
keramický klíč ke škole. Doufáme, že přijdete
v hojném počtu (letos plánujeme zapsat dvě malé
třídy) a že si všichni společně užijeme příjemný,
pohodový podvečer. Pavel Jirsa, ředitel školy
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POZVÁNKY 

Školácké odpoledne s Večerníčkem 

Music club Kotelna a Richard J. Müller vás zvou
na křest CD MoonPop litomyšlského hudebníka
Fuzzy2102 a na vystoupení projektu Papalescu,
které se koná v pátek 5. února.
Fuzzy2102 je moderní písničkář a všestranný
hudebník z Litomyšle (Richard Jan Müller, dříve
působící v kapelách Bratrstvo, Berlín, New
George, v kapele Petra Muka, nyní také The Par-
tisan), který své debutové album MoonPop
zkomponoval, zprodukoval, nahrál a nazpíval
zcela sám. Stylově má jeho hudba nejblíže
k indie popu s přesahy do rocku, indie folku, ale
i electro popu. Najdeme zde prvky osmdesát-
kové new wave nebo lo-fi. Melancholie v proti-

kladu s existencionalismem současnosti jsou
hlavní náměty možná i hodně osobních česky
zpívaných textů autora.
Album Moonpop oficiálně vyšlo v září 2015
v distribuci IndiesMG. Píseň Nikola se velmi
rychle dostala na playlist ČR Radia Wave
a spolu s písní Romeo s Julií patří k nejhranějším
písním na nejnavštěvovanějším českém hudeb-
ním webu Bandzone.cz. Letos Fuzzy2102 po-
stoupil do užšího výběru soutěže Mattoni
Hvězda Internetu 2015. Skladby z alba je možné
slyšet také na Rádiu 1 a na rádiu Proglas.
Klip ke skladbě Nikola byl natočen v říjnu v lo-
kalitách Litomyšle a již se usadil mezi nejhra-

nější playlisty na kanálech youtube.cz, mixer.cz
a na FajnRock TV.
Na křest alba si Richard pozval do Kotelny hosta
velmi speciálního. Gun Dreams, Vanessa, The Ni-
hilists, Magnetik… to jsou nejznámější projekty
spojené se jménem Moimir Papalescu. Hudebník
z Pardubic, vlastním jménem Miroslav Papež,
vydal nedávno své první sólové album Electric
Soul. Jak jinak než elektronické. Trio Moimir Pa-
palescu (syntezátory, zpěv), Mitsuko (kytara,
syntezátory) a Roman Vrána (akustické a elek-
trické bicí nástroje) hraje právě skladby z tohoto
Moimirova alba. Hudba samotná osciluje mezi
retro – elektro náladami, často ale překvapí
i stylově různorodými melodiemi a rytmy. Přesto
je to vždy typický Moimir Papalescu, jehož sound
poznáte od prvního tónu i beatu. Vše je zde vy-
stavěno na tepajících linkách syntezátorů, které
podporují přesné bicí a vokály, založené na in-
teresantních kontrastech mezi robotickými
a ryze člověčími hlasy. Člověk vs. technologie –
futurizmus vs. nostalgie – to jsou pojmy, které
tento projekt výstižně charakterizují.

Richard Jan Müller

V Kotelně vystoupí Moimir Papalescu & Fuzzy2102 

Česká křesťanská akademie, pobočka v Lito-
myšli zve na diskusi MIX Speciál v Novém kos-
tele Církve bratrské v Litomyšli. Hostem večera
ve středu 13. ledna od 19 hodin je lékařka Lenka
Obare Pyszková. Žena pracující na hraně váleč-
ných konfliktů. V létech 2009-2010 pracovala
v Keni, v malé horské nemocnici Kikuyu. Na za-
čátku roku 2015 léčila v Praze zraněné z ukrajin-
ské občanské války. Tři týdny v září 2015
pracovala jako vedoucí týmu pěti lékařů, který
prováděl humanitární lékařskou pomoc syrským
uprchlíkům v Jordánsku. Tým operatérů do cha-
ritativní muslimské nemocnice ve východní části
Ammánu odcestoval v rámci projektu Medevac.
MIX je každotýdenní středeční setkávání stu-
dentů litomyšlských škol nad různými tématy ži-
vota, kultury, umění, politiky a náboženství.
Aktivita má vlastní facebookovou skupinu MIX –
Nový kostel.                               Daniel Kvasnička

MIX speciál 
o válečných 
konfliktech

Přednáška o gregoriánském chorálu
aneb „Živý poklad západní civilizace”
Místní organizace ČKA vás srdečně zve na před-
nášku Mgr. Jana Lorence o historii a současnosti
gregoriánského chorálu, která se bude konat
dne 28. ledna od 19 hod. v prostorách Husova
sboru v Litomyšli. Jan Lorenc studoval na univer-
zitě v Hradci Králové (obor chrámové hudby
a učitelství pro gymnázia: dějepis/hudební vý-
chova) a na pařížské Sorbonně (obor hudební
vědy a dirigování a interpretace gregoriánského
chorálu), působil jako učitel v České škole bez

hranic v Paříži. Aktivně spolupracuje s gregori-
ánskou scholou při katedrále sv. Víta v Praze
pod vedením Jiřího Hodiny. Vyučuje na ZUŠ Ja-
roměř a Biskupském gymnáziu v Hradci Králové.
Gregoriánský chorál jako jednohlasý latinský li-
turgický zpěv bez doprovodu nástrojů užívaný
při obřadech římskokatolické církve a se svými
kořeny v raném středověku představuje stále
živé evropské kulturní dědictví.

Martin Kubeš, člen místní organizace ČKA

ZŠ U Školek srdečně zve budoucí prvňáčky a je-
jich rodiče na Školácké odpoledne s Večerníč-
kem konané v rámci Dne otevřených dveří
v úterý 19. ledna.
Od 15.00 do 17.00 hodin si kromě prohlídky školy
mohou předškoláci spolu s Večerníčkem vy-
zkoušet, jaké je to být školákem i jaké úkoly je
čekají při zápisu. Zároveň se děti seznámí se

staršími kamarády – jejich budoucími patrony,
kteří je budou provázet celou první třídou. 
Naši školu můžete navštívit již dopoledne, pro-
hlédnout si prostředí školy, nahlédnout do vy-
učování, pohovořit s žáky i učiteli a seznámit se
s budoucími učitelkami prvních tříd. Přijďte se
podívat, těšíme se na vás!

Za žáky a učitele ZŠ U Školek 
Irena Bartošová a Dalena Beníšková

Dvě setkání 
v Husově sboru
V úterý 5. ledna v 17.00 hodin bude naším hos-
tem v Husově sboru na Toulovcově náměstí opět
paní Hana Karlíková, která si tentokrát připravila
cestopisné vyprávění s promítáním o další exo-
tické zemi –  republice Srí Lance, nacházející se
na ostrově Cejlon. Pořad organizujeme ve spo-
lupráci s klubem Parkinson a je otevřen i pro ve-
řejnost.
V následujícím lednovém týdnu ve čtvrtek 14.
ledna v 17.00 hodin vás pak zveme na setkání
s římskokatolickým duchovním – salesiánem
Jiřím Veselým. Bude nám vyprávět o svém
vztahu ke skautingu a slovem i obrazem nám
přiblíží zvláštní atmosféru a krásu krajiny, která
nám sice není (měřeno počtem kilometrů) tak
vzdálená, a přece věřím, že pro mnohé z vás
bude překvapením – krajiny severočeských Ji-
zerských hor.
Na setkání s našimi hosty i s vámi se těší

Štěpán Klásek, farář CČSH

Stiga hokej v muzeu –
přijďte fandit, i si zahrát!
Regionální muzeum v Litomyšli připravilo ve
spolupráci se Stiga HC Benátky a Domem dětí
a mládeže Litomyšl na sobotu 9. ledna 1. kolo Li-
tomyšlského poháru 2016. Ten má svůj speci-
fický turnajový pořádek. 

Nejprve se hraje základní skupina systémem
každý s každým (při třinácti a více účastnících se
hraje na dvě základní skupiny). Nejlepší osmička
poté postupuje do vyřazovacího play-off, které
se hraje na tři vítězné zápasy. Vyřazení čtvrtfi-
nalisté hrají skupinu o 5. místo (dvakrát každý
s každým), kdo nepostoupil do play-off, hraje
skupinu o 9. místo (česká verze pravidel je ke
zhlédnutí zde – www.trefik.cz/stiga/doc/pra-
vidla.htm).
Na turnaj se sjede cca 10 hráčů z celé České re-
publiky. Přijďte se blíže seznámit s tímto spor-
tem od 14.00 do 17.30 hod. Zahrát si může každý
bez rozdílu věku. Věřte, že se máte na co těšit.
Čeští hráči patří k absolutní světové špičce. Tě-
šíme se na vás. Změna programu vyhrazena.

Na turnaj vás srdečně zvou 
Renata Kmošková, RML 

a Zdeněk Lopaur, Stiga HC Benátky,
foto Renata Kmošková

Příroda Litomyšlska – řeka
Na rok 2016 připravilo Regionální muzeum v Li-
tomyšli sérii malých výstav věnovaných různým
přírodním prostředím Litomyšlska. Jako první si
mohou návštěvníci od 16. ledna do 3. dubna pro-

hlédnout rostliny a živočichy (ryby, ptáky, savce
i zástupce hmyzu) typické pro řeky a potoky.
Opomenuty nejsou ani nutrie, které se nedávno
objevily v řece Loučné.              Petr Chaloupka
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POZVÁNKY 

Pozvání k týdnu modliteb
Křesťanské církve v Litomyšli připravují na za-
čátku roku společný týden modliteb za jednotu.
Ve třetím lednovém týdnu od 18. do 22. ledna se
každý den budeme scházet od 18.00 hodin
takto: V pondělí 18. ledna v Církvi českosloven-
ské husitské v kostele na Toulovcově náměstí.
V úterý 19. ledna v Novém kostele Církve
bratrské na Moravské ulici. Ve středu 20. ledna

v Církvi adventistů sedmého dne, scházející se
v kostele Církve československé husitské na
Toulovcově náměstí. Ve čtvrtek 21. ledna bu-
deme v kapli Římskokatolické fary při kostele
Povýšení sv. Kříže a nakonec v pátek 22. ledna
budeme v kostele Českobratrské církve evange-
lické na Lánech. Právě v pátek budeme mít opět
prostřený společný stůl s chlebem a vínem.
Více věcí nás spojuje, než rozděluje. Proto počí-
táme, že spolu půjdeme v březnu křížovou cestu
ze zámeckého návrší k židovskému hřbitovu.
Budeme spolu připravovat Noc kostelů a v po-
slední den školního roku otevřeme jeden kostel,
kde se rádi pomodlíme s rodiči a dětmi modlitbu
díků za školní rok a poprosíme o ochranu během
prázdnin a dovolených. Spolu si připomeneme
mistra Jana Husa. Společně budeme jako du-
chovní církví stát i na začátku dalšího školního
roku s prosbou za učitele a žáky škol. Samo-
zřejmě že budeme dělat ještě mnohé aktivity
nad to a rádi je vždy oznámíme.

Daniel Kvasnička, foto Jana Bisová

V knihovně opět trénování paměti 
Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udr-
žovat? Pro buňky našeho mozku platí to samé,
co pro buňky našich svalů. Čím více je přiměřeně
namáháme, tím se jim daří lépe. Nebudeme-li je
používat, zakrní a časem zaniknou stejně tak,
jako atrofují naše svaly, když je nepoužíváme.
Náš kurz trénování paměti pro začátečníky – se-
niory vám ukáže, že zapamatovat si lze téměř
cokoli, když víte jak na to. Ve stručnosti se se-
známíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte
se používat základní mnemotechniky, vyzkou-
šíte si různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak
různé faktory našeho životního stylu mohou za-
sahovat do kvality paměti, a v neposlední řadě
poznáte nové lidi, z kterých se možná stanou
vaši známí nebo i přátelé.
Lidé mají velmi často strach přihlásit se na tré-
nování paměti, aby se neztrapnili a nebyli „za
hloupé”.  Nikdo se nemusí bát. I když to na první
pohled vypadá složitě, opak je pravdou. Kurzů
se mohou zúčastnit všichni, kdo mají zájem.
U nás se nezkouší, nikdo nikoho nevyvolává. Kdo
nebude chtít celé dvě hodiny promluvit, nemusí.
Důležité je, že se naučí, jak trénovat paměť po-
mocí jednoduchých cvičení, která může zkoušet
i doma.

Kurz pro pokročilé je určen těm, kteří absolvovali
začátečníky. Prohloubíte si znalosti z prvního
kurzu, naučíte se používat náročnější mnemo-
technické pomůcky a společně se budeme učit
kreativnímu přístupu k věci.
Kurzy 2016:
Začátečníci senioři – úterý 26. 1. – 24. 3. od 13.00
hod. – 8 lekcí
Pokročilí senioři I – středa 27. 1. – 18. 3. od 13.00
hod. – 8 lekcí
Pokročilí senioři II – středa 27. 1. – 18. 3. od 9.30
– 8 lekcí
Kurzy nemusí být určeny pouze seniorům.
Pokud máte zájem, je možné připravit kurz, se-
minář či přednášku pro jakoukoli skupinu. Mini-
mální počet zúčastněných je osm osob.
Lektorka je členkou České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging, certifikova-
ným trenérem III. stupně. 
Přihlásit se můžete v čítárně Městské knihovny
–  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 11.30
a od 12.00 do 16.00 hodin osobně, na telefonu
461 612 068 nebo na e-mailové adrese: pekni-
kova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu pro se-
niory je 250 Kč. K dispozici jsou i dárkové
poukazy. Těší se na vás lektorka Iva Pekníková

Kavárna Mandala přijde v novém roce s velkolepým entrée
Hned první lednovou akcí, kterou zahájí Kavárna
Mandala sérii připravovaných kulturních akcí,
bude výstava – a ne ledajaká. Půjde o předsta-
vení analogových snímků Jany Kolářové, která je
studentkou Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.
Autorka přiveze s sebou průřez dosavadní tvor-
bou, stejně jako vlastní autorské knihy.  Půjde
jistě o příjemné osvěžení v době zaplavené digi-
tální fotografií. Analogové snímky sice ustoupily
do menšinového zastoupení, ale jsou stále oblí-
bené, mají co říci. V některých ohledech si s nimi
digitál stále nezadá.  Na vernisáž výtvarnice se
můžete těšit  8. ledna 2016 od 17.30 hodin. Or-
ganizátoři akcí v Kavárně Mandala chtějí i nadále
dávat příležitost také fotografům, protože se
domnívají, že fotografie nemá v domácích pod-
mínkách optimální zastoupení v galeriích.  
Nastupte na palubu dokumentárních filmů
Ve středu třináctého zahajuje Kavárna Mandala
promítací žně. Program je určen pro všechny, kteří

se zajímají se o okolní dění a současná témata
světa. Půjde o skutečnost, mnohdy syrovou a bez
příkras, předanou modem dokumentárního filmu.
Hned prvním snímkem bude titul nazvaný Vše-
chen čas na světě. Promítáme 13. ledna 2016 od
18.30 hodin. Půjde o intimní portrét rodiny, která
rezignovala na společenské pojetí časoprostoru.
Žádné dodržování zběsilých termínů a područí
času vázaného lidmi. Film je unikátní také tím, že
na jeho přípravě nepracoval klasický štáb filmařů
a divák se dostane opravdu blízko. Výsledkem je
podmanivé dílo, v němž absentuje přítomnost
všednodenního stresu a technologických vymo-
žeností, který dnešní moderní člověk považuje za
samozřejmou nutnost. 
Další film bude mrazivě svírat návštěvníky pro-
jekce. Dílo nazvané Putinovy děti 404 se odehrává
v současném Rusku. Snímek je zaměřen na život
menšinově orientovaných lidí, tedy situaci gayů
a leseb. Tito mladí lidé zažívají v poměrech vý-

chodní velmoci peklo na zemi, které je navíc posvě-
cené z nejvyšších pater politické moci a zvůle. Na
internetových stránkách Děti 404, kterou založila
Elena Klimonová, jsou zveřejněny hlášky mladých
lidí o vlastní perzekuci a utrpení. Film zaznamenal
na západních filmových festivalech, věnovaných
queer tematice obrovské ohlasy, což je životní pa-
radox, protože v rodném Rusku je Klimonová pro-
následována.  Začínáme 20. 1. 2016 v 18.30 hodin.
Leden uzavře projekce Jednoho světa, nazvaná
Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona
Schwartze. Ve středu 27. ledna v 18.30 hodin uvi-
díte na plátně závažný příběh internetového
génia. Protagonista se stal nejdříve fenomenál-
ním programátorem, později aktivistou, který
dobře poznal, jaký je internet sluha a zároveň
velký pán. Film otevírá spoustu závažných otá-
zek za světa občanských práv a bezpečnosti za-
síťovaného světa.

Veronika Filová, majitelka Kavárny Mandala

V rámci
otevřených dveří
Dny odpovědí 
Tématem otevřených dní, které pořádá Aura sy-
stém, jsou Právní a sociální dopady na osobní
život. Umíme si najít správnou odpověď na ži-
votní události? Kolik času věnujeme svobodné
mysli. Nyní můžeme podpořit svou životní udá-
lost pohledem práva.  
V logice slova jsme rozhovory a komunikace.
Pokud ale necháme svou mysl v klidu, můžeme
tyto vazby kompletně využít. V podpoře vědomí
je realita našeho zdraví.  Je několik způsobů, jak
hravě vyřešit osobní výzvy. Zdravotní problémy
mají základ v rozumu. Ti, co umí realizovat svou
auru, se dějí lépe. Proto je realita zdraví a spo-
kojenost v těle spojená s logikou. 
Jak pracovat lépe na logické stavbě rozumu?
Pokud uspořádáme své rychlé reakce a naučíme
tělo lépe přijímat životní situace –  jsme Aura.
V netradiční formě vám poskytnu osobní kon-
zultace na téma právo a život. 
V lednu pátek je aury svátek od 9 do 16 hodin na
adrese Smetanovo nám 72. Rezervace na tele-
fonu 776 101 972.

Blažena Kovářová 

Poznejte dějiny 
Izraele
Ne všichni se asi orientujeme v komplikované si-
tuaci na Blízkém východě, v jeho historii, v his-
torii vzniku státu Izrael, jeho vývojem
a problematikou mírového soužití s okolními
státy. Přijďte si poslechnout odborníka, který se
těmto otázkám dlouhodobě věnuje. Přednášet
bude Mgr. Karel Hrdlička, který léta působil na
Západočeské univerzitě na katedře blízkový-
chodních studií, vyučuje hebrejštinu a je speci-
alistou na otázky judaismu.
Termíny a témata přednášek jsou následující:
18. 1. – Dějiny osídlení Svaté země (historický
přehled o vývoji v oblasti dnešního Izraele) 
4. 2. – Stát Izrael (kořeny, vznik a vývoj do sou-
časnosti)
31. 3. – Izraelsko-palestinský konflikt a jeho his-
torie
Přednášky se konají v salonku hotelu Zlatá
Hvězda. Srdečně vás zveme.

Milena Šnajdrová, ředitelka hotelu
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Krátce
 Galerie Miroslava Kubíka, Stanislav Kolíbal

a Česká televize představili 11. prosince ve vel-
kém sále Kina Lucerna premiéru dokumentu
Stanislav Kolíbal. Dokument vznikl k příležitosti
90. narozenin Stanislava Kolíbala. Režírovala
Lucie Klímová. 

 Žáci Základní školy Lupáčova v Praze vytvořili
v rámci osvětového projektu So Far So Near
mapu památek UNESCO v České republice i s je-
jich popisem ve třinácti jazycích. Třetí ročník
projektu se odvíjel od tématu „Jsme pyšni na
historii země, ve které žijeme”. 

 Začátkem září 2015 se v Litomyšli uskutečnila
Letní škola architektury pořádaná Akademií archi-
tektury. Tématem bylo zhodnocení možnosti ur-
banistického rozvoje Litomyšle po vybudování
obchvatu, díky němuž pozbude čtyřproudový prů-
tah městem svého významu. Studenti architek-
tury z České i Slovenské republiky si pod vedením
uznávaných architektů kladli otázky: Co to bude
znamenat pro Litomyšl? Návrhy řešení jsou k vi-
dění na webu Akademie architektury www.akade-
miearchitektury.cz/skoly/ litomysl/index.html

 V letošním roce se již podeváté konala soutěž
MLS Pardubického kraje. V tomto potravinář-
ském klání soutěží nejlepší výrobky z celého re-
gionu v několika kategoriích. Mezi 31 oceněnými
produkty je i Pivovarský chléb z Veselky. Je vy-
ráběn z regionálních surovin a jeho zvláštní pří-
sadu tvoří mláto, pivovarský produkt vznikající
při vaření piva. K nakynutí těsta jsou používány
pivovarské kvasnice. Ochutnat ho můžete pouze
v litomyšlské restauraci.

 V pondělí 14. prosince zemřel ve věku 80 let
významný český sochař Aleš Veselý. V Litomyšli
se exteriérová výstava jeho plastik uskutečnila
v roce 2009 v rámci Smetanovy výtvarné Lito-
myšle. 

 Houslistka a zpěvačka Jana Věnečková z Li-
tomyšle má za sebou několik let zkušeností
s nejrůznějšími soubory. Nyní začíná sólový pro-
jekt, jehož pilotním počinem je singl Vrásky
štěstí, k němuž vznikl videoklip. Ten můžete
zhlédnout na www.youtube.com. 

 Jednou ze změn v autobusovém jízdním řádě,
který platí od poloviny prosince, je i zrušení ski-
busu, který vyjížděl z Litomyšle přes Ústí nad
Orlicí, Českou Třebovou a Lanškroun do Čenko-
vic. Důvodem jsou dlouhodobě nestabilní zimy
a velmi nízké využití tohoto spoje. 

Český právní řád se již delší dobu potýká s velmi
častými změnami právní úpravy. Ty se nevyhý-
bají ani oblasti tzv. spotřebitelských smluv. Řada
aktuálně připravovaných změn souvisí s naším
členstvím v Evropské unii a nutností zajistit
správné a úplné transpozice příslušných evrop-
ských směrnic. Některé chystané změny jistě
budou nebo potenciálně mohou mít pozitivní
dopad na spotřebitele, některé změny práva
spotřebitelů oproti současnému stavu naopak
okleští. Pozorní by neměli být jen spotřebitelé,
ale zejména samotní podnikatelé, kteří smlouvy
se spotřebiteli uzavírají. Bývá totiž pravidlem, že
právo spotřebitele zároveň odpovídá určité po-
vinnosti podnikatele, za jejíž nedodržení hrozí ci-
telné sankce. Co nás tedy ve stručnosti na poli
spotřebitelského práva v roce 2016 čeká a ne-
mine?  
První novinky nastanou hned v lednu, a to v ob-
lasti smluv o dodávkách energií. Přestože ve
většině měst a obcí je podomní prodej zakázán,
obchodní zástupci dodavatelů energií tyto zá-
kazy nerespektují. Spotřebitelé, kteří si již zvykli,
že od takto uzavřené smlouvy mohou bez udání
důvodu a bez sankce odstoupit ještě pět dní do
zahájení dodávek, mohou být od ledna 2016 ne-
mile překvapeni. Pokud jde o smlouvu o dodáv-
kách elektřiny nebo plynu uzavřenou na dálku
nebo mimo obchodní prostory, typicky tedy při
podomním prodeji, bude mít spotřebitel nadále
právo od této smlouvy písemně odstoupit, bez
uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce pouze ve
lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, obdobně, jako je
tomu jiných smluv takovýmto způsobem sjed-
naných. Odstoupení od smlouvy je potřeba
odeslat nejpozději poslední den lhůty. 
Pokud tuto lhůtu spotřebitel nestihne, není ještě
vše ztraceno. Nově bude mít právo smlouvu
o změně dodavatele energií, kterou uzavřel na
dálku nebo mimo obchodní prostory, bez sankce
vypovědět ve lhůtě do patnáctého dne po zahá-

jení dodávky elektřiny nebo plynu (takto lze vy-
povědět jak smlouvu na dobu neurčitou, tak
smlouvu uzavřenou na dobu určitou). V takovém
případě však musí počítat s tím, že poběží výpo-
vědní doba, která činí 15 dnů a počíná běžet až
prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi. 
Asi nejzásadnější změnu pro všechny spotřebi-
tele přinese schválená novela Zákona na
ochranu spotřebitele. Mimo nové přesnější a po-
drobnější úpravy nekalých praktik, přinese jednu
zásadní novinku, a tou je nová cesta k řešení
spotřebitelských sporů mimosoudní cestou. Do-
posud, až na určité výjimky, platilo, že jediným
možným způsobem, jak se spotřebitel mohl do-
moci svých zákonných spotřebitelských práv,
pokud je podnikatel odmítal dobrovolně plnit,
bylo obrátit se na obecný soud. Strany sporu
mohly také využít služeb spotřebitelských orga-
nizací, mediátora, případně speciálního roz-
hodce pro řešení sporu v rozhodčím řízení.
V případě specifického zboží, nebo služeb se
spotřebitel dokonce mohl obrátit příslušný
orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je fi-
nanční arbitr v případě finančních služeb, Český
telekomunikační úřad v případě elektronických
komunikací a poštovních služeb, Energetický
a regulační úřad v oblasti elektroenergetiky, ply-
nárenství a teplárenství. Pro ostatní smlouvy,
nejčastěji kupní smlouvy na spotřební zboží,
však žádné takové místo ze zákona neexisto-
valo. V roce 2016 bude mít nově každý spo-
třebitel právo na mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů i z těchto smluv. Kompe-
tentním orgánem, který bude oprávněn řešit
spotřebitelské spory, bude zejména Česká ob-
chodní inspekce. 

Marcela Reichelová, předsedkyně 
Plné změní tiskové zprávy Sdružení obrany spo-
třebitelů najdete na webu v Co se do Lilie ne-
vešlo. 

Novinky na poli spotřebitelského
práva v roce 2016   

Své fotografie, prosím, posílejte na email: plackovani@gmail.com 
Uzávěrka soutěže 29. února 2016. 
Více info: prodejní sklad ulice Mariánská 128, Litomyšl (vedle kavárny Mandala) 
FB Plackování • tel. 776 19 47 16

Hledáme nejlepší fotografický záběr
města Litomyšle na button. 

Vlastimil v roce 2015
V loňském roce absolvoval Vlastimil 17 vystou-
pení – 10 samostatných a 7 společných, a to
nejen se sbory z Litomyšle, ale i s Chrámovým
z Dolního Újezdu, chrudimským Slavojem a např.
lázeňskou sezónu zahajoval se sborem z part-
nerské Levoče. Během roku zpíval na svatbě, 2x
při Noci kostelů, na Hubertské mši, při výročí
sboru Paní a dívek a Smetanova domu a na pře-
hlídce v Cholticích. Závěr roku patřil adventním
koncertům – 5 samostatných jsme absolvovali,
např. již tradičně v Němčících a na adventních
trzích v Litomyšli, nově v Libčanech, Bučině a po
letech jsme opět vystupovali v Cerekvici. V rámci
zpívání Spojených litomyšlských sborů jsme se
zúčastnili čtyř uvedení Rybovy mše.
Chtěla bych proto poděkovat nejen našim zpě-
vákům, ale i jejich rodinným příslušníkům. Do
roku 2016 chci popřát všem našim příznivcům,
sponzorům a blízkým pevné zdraví, co nejméně
stresu a krásné chvíle s hudbou. 
Pokud někdo z vás má zájem rozšířit naše řady,
zkoušíme pravidelně každé úterý od 19.00 hodin
v Tunelu. A co nás čeká? – uvedení Pavlicovy
mše, zpívání na svatbě, při otvírání lázeňské se-
zóny, Hubertská mše, adventní koncerty. Samo-
zřejmě se tento seznam během roku ještě
rozšíří. Těšíme se na vás.

Hana Černá, předsedkyně sboru Vlastimil

FOTOSOUTĚŽ 
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Zámecká jízdárna patřila ve středu
2. prosince večer filmům o zimních
outdoorových sportech. Snow film
fest, v rámci něhož se jízdárna
proměnila v kino s velkou promí-
tací plochou, mohli ale i následující
den zažít žáci a studenti místních
škol. Zhlédli totiž film Few Days
a mohli si popovídat s jedním
z nejlepších českých freeriderů
Robinem Kaletou, protagonistou
uvedeného dokumentu.

 O čem je film, který jste „při-
vezl” do Litomyšle? 
Film se jmenuje Few Days a jedná se o dokument,
který mapuje různé přístupy k lyžování a snowbo-
ardu mimo sjezdovky. Jsou tam postaveny do kon-
trastu dva druhy lidí. Diváci uvidí třeba partu
mladých kluků, kteří nemají tolik peněz, a přesto
chtějí jezdit ve freeride, takže musejí šlapat, bydlet
ve stanu… A pak jsem tam já s Ondrou Bankem, my
máme nějaké prostředky, takže létáme vrtulníkem
a v podstatě hledáme to samé co ti kluci. Film tak
trochu sleduje ty dva různé přístupy a výsledek
z toho by měl být, že je jedno, jakým způsobem to
člověk dělá, prostě je to hezký sport. A může mít
stejné přínosy pro obě skupiny… Ve filmu jsme
s Ondrou Bankem ve Švédsku a hledáme prašan
a zajímavé linie pomocí vrtulníku. U freeride se asi
nedá říct, že člověk chce někam vylézt a udělat si
fajfku, že byl na další hoře nebo sjel nějaký žlab,
protože o tom freeride není. Ten je daleko více
o aktuálních prožitcích a ten stejný žlab může být
za ideálních podmínek poměrně jednoduchá zále-
žitost a za nevhodných podmínek sebevražda. My
spíše říkáme: teď jsem si dal super lajnu, krásná
zatáčka v prašanu…

Právník, freerider, to je trošku odlišné. Jak jste
se k tomuto sportu dostal? 
Vystudoval jsem práva, ale to ze mě ještě asi ne-
dělá právníka. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem
dělal, co mě bavilo, a zničehonic stojím teď a tady
a jsem lyžař. 

Co vám tento sport přináší? Je to jenom adre-
nalin? 
To je dobrá otázka. Myslím si, že zrovna ten fre-
eride je takový sport, ve kterém si každý může
najít to svoje. Někdo možná sebepoznání, někdo
adrenalin a další třeba posunování vlastních hra-
nic. Mně to přináší asi všechno, příjemný pocit
z pobytu na horách. A už asi čím dál méně hledám
adrenalin, takže je to spíše o tom, že tak lyžuji rád. 

Už jste našel svoje ideální místo,
ten skvělý prašan, nebo stále hle-
dáte?
Ideální místo neexistuje, co se fre-
eride týče. Každé místo může být
za ideálních sněhových podmínek
skvělé a já mám to štěstí, že v prů-
běhu roku, kdy organizujeme fre-
eridové kempy, na nichž
předáváme svoje zkušenosti s ly-
žováním mimo sjezdovky dalším
lidem, máme hodně velké pro-
cento dnů, kdy jezdíme skvělý sníh. 

Už se stalo, že jste si myslel, že nedojedete?
Mnohokrát se stalo, že jsem byl na hranici něja-
kého nebezpečí, ale často jde o věci, které si člo-
věk uvědomí až zpětně. Řekněme, že jsem
s nedostatkem zkušeností vjel do něčeho, a když
se na to podívám zpětně, tak si říkám, že jsem měl
sakra štěstí. A takových situací bylo hodně. 

 Utrpěl jste někdy vážné zranění? 
Při lyžování jich zase tolik nebylo. Nejběžnější zra-
nění lyžaře je utržené koleno nebo přetržené vazy.
To se stává často, sám už mám plastiky obou
vazů. Ale možná více zranění jsem měl z kola.
Říkám, že ta zem, když na ní neleží sníh, je prostě
tvrdá. Celkově jsem lehce pochroumaný, ale držím
pořád ještě po kupě. 

 Pořádáte kempy, kde předáváte zkušenosti.
Jaký je zájem mladých lidí například z řad středo-
školáků?
Lyžování na sjezdovkách i mimo ně je velmi popu-
lární sport a v dnešní době se prudce rozvíjí. Čistě
teoreticky k tomu člověk nepotřebuje nic jiného
než chuť. Mladí lidé mají velmi často pocit, že ne-
potřebují někoho, kdo je někam povede a něco
naučí. Chtějí se vše naučit sami. Našimi klienty
jsou spíše lidé dospělejšího věku a ekonomicky ak-
tivní, kteří už mají svůj rozum a ochotně přijmou
zkušenosti někoho, kdo jim je chce předat. Mladí
jsou super, jezdí čím dál více a u nich se snažíme
působit spíše osvětou, jako je právě tento film Few
Days. Těm říkáme, že je potřeba trochu znát
a vědět, aby se vyhnuli zbytečným chybám. 

 Kam se v nejbližší době chystáte? 
Sezóna nám již začala. Teď jsem na skok v Če-
chách, odjíždíme na Stubai a doufám, že na Vá-
noce budu zase tady, protože to je jediná
příležitost si zalyžovat v rodných Beskydech. To je
moje srdcová záležitost. Po Vánocích nám začíná
šňůra, která skončí až někdy v květnu. 

Ptala se Jana Bisová

Lubná u Poličky – prodej ojedinělého citlivě zrekonstru-
ovaného venkovského sídla  s obytnou plochou 300 m2
a s pozemky o velikosti 3913 m2 v malebné klidné obci
v blízkosti Litomyšle a Poličky. PENB E/278.
Č. 1182. Výrazná sleva: 2.950.000,- Kč
Vysoké Mýto – prodej zděného bytu 2+1 ve II. NP
v klidné lokalitě. Byt s orientací JV je vhodný ke kom-
pletní rekonstrukci dle Vašich představ. PENB-G.
Č.1200. Cena: 1.199.000,- 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
Budislav – prodej staršího RD 2+1 v klidné lokalitě v ob-
líbené turistické oblasti. Nová plast. okna, ÚT na plyn,
v podkroví možnost půdní vestavby, zahrada 1186 m2.
PENB G. Č.116. Výrazná sleva: 650.000,- Kč
Litomyšl – prodej zděného bytu 1+1 ve II.NP v klidné lo-
kalitě, v původní stav, ke kompletní rekonstrukci dle Va-
šich představ. PENB C – 103/kWh/m2/rok. 
Č.1201. Cena: 890 000,- Kč
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 panel. bytu 3+1 s balkonem (68 m2) 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 – prodej zavedené hospody vč. vybavení
(60míst) v sousedství zámecké zahrady, 200m 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
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 k jednání: 2 750 000,- Kč
Svitavy – pronájem světlého moderního komerčního
prostoru v centru města v nově vystavěné nemovitosti
s možnosti parkování hned u objektu. Ideální pro kan-
celáře, nebo obchodní zastoupení firmy.PENB G.
Č.1097. Cena: 6.500,- Kč/ měsíc
Budislav – prodej 2 pozemkových parcel o výměře
750 m2 určených ke stavbě rodinných domů nebo k re-
kreaci. Klidná, turisticky oblíbená lokalita.
Č.1164. Cena: 250,- Kč/m2
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
Dolní Újezd – prodej udržovaného RD 3+1 s uzavřeným
dvorkem, garáží a terasovitou zahradou 522 m2. Napo-
jen na veřejný vodovod, elektřinu, plyn.přípojka a kana-
lizace u domu. PENB G.
Č.1170. Cena: 1 250 000,- Kč
Osík u Litomyšle – prodej chalupy s 2 obytnými částmi
(2+kk a 1+1) po částečné rekonstrukci. Možnost půdní
vestavby. Vhodné k rekreaci i k trvalému bydlení.
PENB G. Č.1124. Cena k jednání: 1 490 000,- Kč

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

Freeride: adrenalin, sebepoznání
a krásné zatáčky v prašanu
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Základní škola na Zámecké
ulici uspořádala ve dnech 7.-
14. listopadu za finančního
přispění fondu Evropské unie
studijní a poznávací zájezd
do Oxfordu (Abingdon).
Oproti minulým létům bylo
tentokrát provedeno výbě-
rové  řízení  žáků  podle
prospěchu, chování a mimo-
školních aktivit. Protože
cestu a pobyt v hostitelských
rodinách hradil fond Evrop-
ské unie, byly jedním z kritérií
také finanční možnosti ro-
dičů vybraných žáků. Tímto
bylo umožněno, aby mohla
jet do Anglie i naše dvojčata,
pro které bych jinak nesehnal
peníze.
Po bouřlivém rozloučení vyrazil autobus do fran-
couzského přístavu Calais. Pomocí SMS zpráv
jsme jistili cestu z domova. Po přepravě trajek-
tem do Anglie, navzdory únavě z cesty, vyrazily
děti na celodenní prohlídku Londýna. Večer bylo
ubytování v hostitelských rodinách v okolí Ox-
fordu. Kluk se dostal do rodiny Afroangličanů
a holka k Romům. Prvotní leknutí z neznámé si-
tuace rychle pominulo. Obě rodiny byly naprosto
vstřícné a přátelské a děti se s nimi spřátelily.
Jediný problém byl se stravou, protože ani doma
nechtějí k jídlu vše, a navíc je dcera alergik. Ale
myslím, že takovéto hození do vody a setkání
s jiným etnikem jim do života včetně styku s ja-
zykem rodilých mluvčích dá hodně. Každý den
byla dopoledne výuka angličtiny (4lekce) a od-

poledne prohlídky Oxfordu,
Stratford upon Avon, Win-
chester.
Sedmý den: Celodenní pobyt
v Londýně. Dopoledne pro-
hlídka historické části Lon-
dýna – The City (Tower of
London, HMS Belfast, Tower
Bridge) a návštěva katedrály
sv. Pavla. Odpoledne přejezd
lodí do Greenwiche a výstup
k nultému poledníku. Večer
odjezd do ČR.
A tam se to zkomplikovalo
díky situaci po teroristických
útocích v Paříži. V přístavu Ca-
lais jeli kolem hořícího tábora
migrantů, na trajekt je pustili
jako poslední autobus z An-
glie, ač trajekt nebyl obsazen,

a přístav uzavřeli. Účastníci zájezdu samozřejmě
vůbec nevěděli, co se děje, že se zrovna ve Fran-
cii střílí a Belgie se chystá zavřít hranice. Tele-
fony byly vybité nebo vypnuté a rodiče doma
sledovali zprávy a vyměňovali si informace, tedy
pokud se někdo do autobusu dovolal. My s man-
želkou jsme od dětí dostali první zprávu až od
německo-českých hranic, kdy se ony dozvěděly
z rádia, co se děje. Pak už jsme se nemohli do-
čkat příjezdu. Děti dorazily unavené, hladové, ale
hlavně šťastné, že jsou doma. Následující dny
nadšená dvojčata líčila prožitý týden.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo měli zásluhu na
tom, že se tohoto zájezdu mohly zúčastnit i děti
z rodin, jejichž ekonomická situace není úplně jed-
noduchá. Stanislav Albl, foto Alena Večeřová

Dvojčata na cestách

„Čau. Už máš za sebou praxi?“ „Jo.“ „Kdes ji
měl?“ „V Londýně.“ „Cože? A kdy?“ „V listopadu.“
Tak nějak vypadá rozhovor studentů Trading
Centre, kteří absolvovali stáže v londýnských fir-
mách, s jejich přáteli. Ano, naši stážisté už jsou
zase zpátky doma. V pořádku a nadšení. Odlétali
v sobotu 14. 11. z brněnského letiště. A upřímně
řečeno, po tom pařížském černém pátku třinác-
tého se nám svíral žaludek, zda nepodstupují
velké riziko. Nicméně všichni, kteří měli strach
o jejich bezpečí, zachovali chladnou hlavu a dr-
želi pěsti, aby vše klaplo. A podařilo se.
První den bylo prioritou zorientovat se v londýn-
ské veřejné dopravě, aby člověk zvládl cestovat
na vlastní pěst, a to chce špetku cviku. Pavel Ja-
noušek k tomu poznamenává: „ Nebylo snadné
dopravit se do práce. Cestoval jsem autobusem,
metrem a nakonec opět autobusem. Mojí koneč-
nou stanicí byl stadion Wembley.“ Studenti pra-
covali samostatně v různých firmách. Dominik
Bartoš se s námi podělil o své zkušenosti: „Pra-
coval jsem v takové menší škole, ve které se ci-
zinci učili angličtinu. Pravidelně jsem měl
možnost účastnit se hodin i jako žák. A to bylo
super. Dělal jsem kancelářskou práci – update
složek, kopírování, práci na PC a byl jsem velmi
spokojen.“ Po pěti náročných pracovních dnech
čekal studenty „odpočinkový“ víkend, který vět-
šina z nich strávila od rána do večera na nohou
poznáváním Londýna, jeho památek, muzeí
a obchodů. Další pracovní týden už byli všichni
v práci zaběhnutí. Pracovní výkon se den ode
dne zvyšoval. Ale především se zlepšovala an-
gličtina, což nám potvrdil i Josef Doseděl: „Zlepšil
jsem si angličtinu, vyzkoušel si něco nového –
práci v charitativním obchodě Oxfam. Poznal
jsem nové lidi. Překvapilo mě, jací jsou lidé v An-
glii ochotní, hodní. Kdykoliv jsem něco potřebo-
val, tak mi pomohli nebo poradili. Myslím, že
jsem získal hodně cenných zkušeností, které se

mi budou v životě hodit.“ Podobné zkušenosti
má i Tereza Marešová, která pracovala na re-
cepci hotelu Premier Inn. „Kolegové v práci byli
všech různých národností od Lotyšska až po Fi-
lipíny, ale všeho všudy jenom jeden Brit. Trochu
zvláštní v britském hlavním městě. Ale i přes
různé akcenty a zvyky s nimi byla skvělá spolu-
práce. Hromadná doprava je napoprvé příšerný
zážitek a snadno se dá ztratit. Chce to ale jen
praxi a nebát se zeptat, když náhodou nevíte.
Musím se přiznat, že mi všichni ti uřvaní Indové,
Arabové s bradkou až po kolena a podivné exis-
tence z metra v naší malé zemičce chybí. Docela
jsem si na tu multikulturalitu zvykla.“ Čtrnáct
dnů uteklo jako voda, mnohým se domů ani ne-
chtělo. Studenti obdrželi certifikáty a reference
od vedoucích, které se jim v budoucnu budou
hodit jako příloha CV. Sami vysoce hodnotí pří-
nos praxe: „Stáž v Londýně byla pro nás
všechny velká výzva a životní zkušenost. Posu-
nula nás jako lidi. Dokázali jsme si, že se v cizině
můžeme spolehnout sami na sebe. Jsme rádi, že
jsme se stáže zúčastnili. Děkujeme všem z ,Tra-
dingu', kteří se podíleli na realizaci."

Marie Janoušková, foto Eva Krátká

Naše londýnská stáž

Začátkem listopadu
2015 se šest stu-
dentů naší školy
zúčastnilo krajského
kola Logické olym-
piády. V kategorii B
(nižší stupeň vícele-
tých gymnázií) sou-
těžil Matěj Volf
z tercie. V kategorii
C (střední školy)
naši školu zastupo-
vali Jakub Nešpor
z 1. ročníku, Nikola
Novotná z 2. roč-
níku, Zdeněk Bydžovský ze sexty, František Zach
z 3. ročníku a Dominik Kovář z oktávy. 
V první desítce se umístili 4 naši studenti – Matěj
Volf, Zdeněk Bydžovský, Dominik Kovář a Fran-
tišek Zach, který v kategorii C zvítězil.  František
tímto vítězstvím postoupil do národního kola,
které se konalo 30. listopadu v Míčovně Praž-
ského hradu. V konkurenci 65 účastníků této
nejvyšší kategorie obsadil 5. místo a velmi
úspěšně reprezentoval naše gymnázium v ná-
ročné celonárodní soutěži.

Ludmila Kynclová, foto Jakub Šmolík

Studenti gymnázia
uspěli na logické
olympiádě

Vlevo Jana Alblová, vpravo Stanislav
Albl

Najdete nás
na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Půlhodinka vibrací – tuk se z těla vytrácí 
Vibrostation – geniální vynález nejen pro ženy
Vážení čtenáři z Litomyšle a okolí. Mnohým z vás
se zajisté dostal do ruky článek „Půlhodinka vi-
brací” zveřejněný v listopadovém vydání časo-
pisu Moje zdraví. Vás, kteří jste neměli možnost
si článek přečíst, bychom chtěli informovat
nejen o účincích vibrací na lidské tělo, ale
i o možnosti využít služby vibračních masáží v li-
tomyšlském studiu Vibrostation za asistence
certifikovaných pracovníků. 
Příznivé účinky vibrací na lidské tělo jsou známy
již půl století. Vibrační stroje posilují a formují po-
stavu tím, že přenášejí vibrace do svalů, a tím je
nutí reflexivně se stahovat a napínat. Tento jev má
pozitivní vliv na celý organismus, protože se při

vibracích procvičí téměř všechny svaly v těle.
V posilovně a při kondičním cvičení je to v prů-
měru jen 50% svalů. Proto stačí, když lekce na vi-
brační plošině trvá pouze 30 minut. Přitom se při
ní spálí tolik kalorií jako za hodinu a půl v posi-
lovně. Cvičení navíc není nijak zvlášť namáhavé
a člověk se při něm ani moc nezpotí. Trénink po-
zitivně působí na krevní oběh a okysličování krve,
pomáhá z těla odstraňovat toxiny. Výsledkem je
posílení svalů, redukce hmotnosti a zlepšení kva-
lity pokožky díky zvýšení hladiny kolagenu. Do-
chází k formování postavy a odstranění celulitidy. 
Jak cvičení probíhá? Stojíte 30 minut na plošině,
přitom se držíte madel a přístroj za vás cvičí,

tedy vibruje. Vibrací může být více druhů, od
jemných po intenzivní, záleží na tom, na jakou
partii se chcete zaměřit a jaký cíl cvičením sle-
dujete. Je možné měnit i polohu a na plošině
sedět nebo na ni položit paže či nohy, aby bylo
procvičeno celé tělo. 
Cvičení na vibrační plošině je ideální pro ženy,
které nemají moc času nebo se nepřinutí cvičit
jiným způsobem. Cvičení je zároveň cvičením re-
habilitačním, protože nabízí masáž celého těla
a pracuje se všemi svalovým skupinami na těle.
Kdo si vibrace musí odpustit? Vibrační přístroje
jsou vhodné pro osoby všech věkových katego-
rií, vyhnout se jim však musí těhotné ženy,
osoby s vážnějšími srdečními chorobami, žilní
trombózou, nádorovými onemocněními, kýlou,
těžkou cukrovkou, migrénou, umělými klouby
nebo krátce po chirurgických operacích. V pří-
padě zdravotních problémů je ideální poradit se
o tomto cvičení s lékařem. 
Ty z vás, kteří cvičení neznají a chtěli by si vibrační
masáž a její účinky přijít vyzkoušet, bychom rádi
pozvali do našeho studia Vibrostation na Smeta-
nově náměstí. Zkušební lekce je celá zdarma. Po
domluvě je možno následně zakoupit jednu ze
dvou druhů permanentek. Záleží na každém, jak
často si vibrační masáž dopřeje, jak často dodá
svému tělu potřebnou dávku energie. Rádi vás
u nás uvidíme a těšíme se na vás. Více na
www.vibrostation.cz nebo na tel. 739 706 868.

Za tým Vibrostation Mgr. Iva Prudičová

PLACENÁ INZERCE

Kurz Základy práce
na PC
Už od roku 2009 pořádá litomyšlská knihovna
kurzy základů práce na počítači. Během čtyř při-
bližně dvouhodinových lekcí se zájemci naučí
něco málo o hardwaru a softwaru počítače. Dále
následuje praktická výuka v programu Word, za-
ložení emailové pošty a vyhledávání informací
a obrázků na internetu. Kurz je určen jak seni-
orům, tak rodičům na rodičovské dovolené. Zku-
šené pracovnice knihovny přistupují ke každému
velmi individuálně a s ohledem na jeho schop-
nosti a potřeby. Po počátečním ostychu se fre-
kventanti našich kurzů naučí používat počítač
jako dobrého partnera, který jim v mnohém může
pomoci. Jestliže tedy máte v rodině seniora, který
by se rád naučil pracovat s počítačem nebo note-
bookem, a vy na jeho „výuku” nemáte čas, za-
plaťte mu poukaz na absolvování našeho kurzu.
Cena kurzu je 120 korun. Jana Kroulíková

Litomyšlačka Eva Lammelová (na fotografii
vlevo) představila v pátek 27. listopadu v zámec-
kém pivovaru svůj film „Jídlo zdarma pro
všechny.” Ten se věnuje plýtvání potravin, které
je ekologickým a společenským problémem
současnosti. Snímek v šestadvaceti minutách
nechává diváka nahlédnout na potraviny očima
těch, kteří věnují pozornost i zdánlivě nepoživa-
telnému jídlu a dále je zpracovávají. Odkrývá
skutečnosti o konzumentech, kteří vyžadují pr-
votřídní kvalitu, a také prodejcích, kteří jsou
mnohdy nuceni se přizpůsobit pravidlům trhu,
který vyžaduje dokonalé výrobky. 
„Měla jsem ideu putovat s filmem po celé České
republice. To téma je aktuální pořád, a není tedy
důležité, že jsme zde až půl roku po premiéře.
Mám radost, že film v lidech rezonuje, neboť
jíme všichni, a má nám to tedy co říci,” prozradila
Eva Lammelová důvod, proč snímek přivezla do
Litomyšle.  Rodačka ze Smetanova města vystu-
dovala sociologii a andragogiku na Olomoucké
univerzitě. Věnovala se i filmové a divadelní
tvorbě. Svou tvorbu nejčastěji prezentuje
v České televizi v rámci ekologického cyklu
Nedej se na ČT2.
Po promítání filmu se rozproudila živá diskuse.
Na dotazy odpovídala nejen mladá filmařka, ale
také aktérky filmu Marie Plojharová (Glopolis
a Zachraň jídlo) a Christine Doležalová (Glopolis),
se kterými autorka konzultovala film po odborné
stránce. Organizace, pro které pracují, které se
zabývají problémy s potravinami v globálním
měřítku. Jedna z otázek se týkala i využití potra-
vin, které mnohdy končí zbytečně v odpadko-
vém koši.  Například chleba nemusí být využit
pouze jako topinky, ale také jako pivo. Dokonce

Marie Plojharová prozradila recept na chlebový
pudink ze starého pečiva, vajec a sušeného
ovoce. 
Eva Lammelová se ve své tvorbě věnuje ekolo-
gickým i celospolečenským tématům a o její
tvorbu je zájem. „Oslovily mne i učitelky, které
by chtěly promítnout film studentům, a to mne
velmi potěšilo,” řekla režisérka. V současné době
se věnuje kromě tvorby pořadů i filmům. „Tři
roky pracuji na dokumentu o asexualitě. Dělala
jsem v rámci sociologie na toto téma diplomku
a kvalitativní výzkum. Ráda bych jej v roce 2016
dokončila. Připravuji film o józe a věnuji se eko-
logii v širokém měřítku. Zaměřuji se na věci,
které nejsou často v mainstreamových médiích,”
prozradila své plány Eva Lammelová. Na otázku,
zda se chystá tvořit v Litomyšli a okolí, odpově-
děla kladně. „Takový regionální projekt zatím
nemám, ale kdyby někoho něco napadlo, tak do
toho půjdu ráda. Mám ráda spolupráci s místem,
ke kterému mám vztah,” dodala na závěr fil-
mová debutantka.                 Text a foto Petr Šilar

Fenomén jídla z jiného úhlu
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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

 Fitcentru 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

 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

 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

 Taneční škola AMOR
Kurz orientálního (břišního) tance: Čt 18.30 
Více na na: www.amor-orient.com. Tanec je ženám do-
poručován gynekology, ortopedy i neurology. Bolí vás
záda? Tak to je právě pohyb pro vás. 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 od 19.00 do 20.00
Info email: jarka.voleska@gmail.com
ORIENTÁLNÍ TANCE – První lekce proběhne 21. ledna 
v 18.30 hodin.
Bližší informace a přihlášky na mobil:  728684634, email:
a.moravkova@quick.cz

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

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení: So, Ne 13.30-15.30 

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

SPORT, CVIČENÍ

Po úspěšné reprezentaci Davida Dvořáčka
a Zdeňka Lopaura na turnaji SuperSeries „Riga
Open” – jednom z největších turnajů historie
(232 hráčů) – klub Stiga HC Benátky poskočil
ve svě-tovém žebříčku na 40. příčku – více na
http://www.galdahokejs.lv/index.php/en/rcup. Po
týdnu pak přišlo 4. kolo Českého poháru v Praze –
Satalicích, kde se mezi 66 hráči představilo 9 zá-
stupců klubu. Ze základních skupin se Michal Boš-
tík do elitního Áčka tentokrát probojoval sám.
Dostal se dokonce až do play-off, kde však podlehl
Janu Dryákovi (Big Band) a obsadil 15. místo.
V Béčku si Robert Jež vybojoval postup do vyřazo-
vacích bojů ze 2. příčky a proti němu se postavil 7.
David Dvořáček; Jež se ujal vedení 2:0 na zápasy,
ale pak se dravé mládí prosadilo a Dvořáček vyhrál
3:2. V semifinále si poradil 3:0 s Šimonem Janou-
škem (Kamax K. Újezdec) a po finálové porážce 0:3
s Janem Sládkem (THC Stiga Elites) obsadil 26.
místo. Jež tak 30. příčkou dotáhl klub na 5. místo
v turnaji; 33. Zdeněk Lopaur a 34. Tomáš Jedlička
na play-off těsně nedosáhli. V C-skupině nejlépe
dopadl 51. Tomáš Halama, dále 52. Jindřich Petr
a 54. Jiří Junek, v Déčku uhrál 61. příčku Milan
Zeman. Litomyšlský Patrik Petr (THC Stiga Elites)
prošel turnajem jako nůž máslem: vyhrál základní
skupinu i Áčko, v play-off vyřadil Tomáše Wac-
lawka (THC Třinec), Stanislava Krause (Absolut De-

Výborná sezóna Stiga hokeje pokračuje

speration), Filipa Hamáčka (HCS Žabka Praha), fi-
nále z Litomyšle si zopakoval proti Zdeňku Matou-
škovi ml. (HCS Žabka Praha) a po vítězství 3:1
odjížděl velmi spokojený. Průběžné pořadí ČP
2015/2016: 1. Matoušek, 2. Hamáček, 3. Plešák
(APP Gladiators Plzeň), 7. Boštík, 16. P. Petr, 19. Jež
(6. veterán), 21. Lopaur, 25. Dvořáček, 26. Jedlička,
38. J. Petr, 39. Junek, 42. Zeman atd., Benátky po-
stoupily na úžasné 4. místo. Po dalším zlepšení
Dvořáčka, Jedličky a Junka klub dosáhl už na his-
torické maximum – 38. příčku ve světovém že-
bříčku. Děkujeme za vaši podporu a v roce 2016
budeme bojovat dál!

Text a foto Jindřich Petr

Mistrovské závody v motoskijöringu se pojedou
opět jako Mistrovství ČR „ORION – SHIVA KTM
CUP 2016” a v plánu je jich celkem pět. Na rozdíl
od minulých let kalendář počítá s pozdějším za-
čátkem sezóny, kdy by snad měly být lepší sně-
hové podmínky. Závodit se bude na tratích:
Chotčiny (24. 1.), Letohrad (30. 1.), Horní Město
(6. 2.), Klášterec nad Orlicí (7. 2.), Dobřany v Or-
lických horách (13. 2.).
První závod je naplánovaný do jižních Čech. Po-
jede se na trati v Chotčinách u Chýnova, kde se
zatím MČR jelo pouze jednou. Podle organizá-
torů seriálu by měly být na tamní trati nejlepší
sněhové podmínky z okolí Chýnova. Druhý závod

se pojede na trati u koupaliště v Letohradě.
Pokud by se zima vydařila, jezdci by se zde
krásně svezli na rychlé trati i s početnou divác-
kou účastí. Další víkend závody zavítají na se-
verní Moravu. V Horním Městě u Rýmařova opět
najdou dlouhou trať, přátelské prostředí i bohaté
občerstvení. Hned další den se pojede na jedné
z nejznámějších tratí v Klášterci nad Orlicí. Tam
měl mistrovský motoskijöring svoji premiéru
7. února 1998 a od té doby se zde jelo kromě se-
zóny 2008 pokaždé. Seriál závodů vyvrcholí fi-
nálovým závodem v Dobřanech v Orlických
horách, kde budou po závodě na rychlé a atrak-
tivní trati dekorování i mistři republiky 2016.
Novinkou je vypsání kategorie MX2, ve které po-
jedou mladí jezdci do 21 let o mistrovský titul na
dvoutaktních strojích 125 ccm a čtyřtaktech 250
ccm. Pokud jich bude dostatečný počet, pojede
se samostatné finále MX2. Závody MČR se po-
jedou stejným systémem, který se osvědčil v po-
sledních 2 sezónách. 
Závodů se mohou účastnit jezdci a lyžaři, kteří
jsou držiteli platné licence pro motokros nebo
enduro všech stupňů (mezinárodní licence, ná-
rodní licence A, B, C nebo licence pro motoski-
jöring vydané prostřednictvím AČR nebo jiných
FMN v rámci FIM). Lyžař může také startovat s li-
cencí „L”. Mistrovský titul budou obhajovat dvoj-
násobní mistři Lukáš Mohaupt s Václavem
Hotovým, kteří v barvách týmu Orion Racing Li-
tomyšl byli suverénní hlavně v sezóně 2015.
Po dobrých zkušenostech z minulých tří sezón
pořadatelé vypisují i závody „O pohár Orlických
hor”. Jsou určeny pro nelicenční jezdce, kteří tak
budou moci závodit na tratích MČR. Kromě zá-
vodů v jihočeských Chotčinách se Pohár pojede
na všech ostatních tratích. Jezdci pojedou o za-
jímavé ceny i finanční odměny, uvidí je i televizní
diváci. Seriál bude vyhlášen společně s MČR po
závěrečném závodu v Dobřanech v Orlických
horách. Jihočeští pořadatelé ale také počítají
s vypsáním podobného závodu pro začínající
hobby jezdce. V sezóně 2015 startovalo v Po-
háru neuvěřitelný počet 42 dvojic.
A tak jen můžeme doufat, aby nám zima přála
a byly takové sněhové podmínky, které by dovo-
lily uspořádat kvalitní závody. O veškerém dění
budeme pravidelně informovat.

-red-, foto Miroslav Jireček

Informace k seriálu
MČR 2016 
v motoskijöringu
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Hokejisté slaví 80 let od vzniku klubu
V pátek 11. prosince se uskutečnila v Regionál-
ním muzeu v Litomyšli vernisáž výstavy Litomyšl
na ledě – 80 let hokeje v Litomyšli. Ta mapuje
historii ledního hokej od počátku až po součas-
nost. Návštěvníci si mohou prohlédnout mimo
jiné dobové plakáty, herní výstroj a také trofeje,
které hráči získali v průběhu 80 let. Datum ver-
nisáže nebylo vybráno náhodně. V roce 1935 se
v ten samý den konala ustavující schůze hoke-
jového odboru Sportovního klubu Litomyšl. Za-
jímavostí je, že například extraligový klub HC
Litvínov vznikl až o deset let později. 
Při zahájení výstavy a také besedě, která se ko-
nala dva dny po vernisáži, se za účasti hráčů,
funkcionářů a příznivců litomyšlského hokeje
všech generací hodně vzpomínalo. Jedním
z účastníků výstavy byl i Vojtěch Stříteský, který
hokej navštěvuje od dětství. Na led se postavil
i jako hráč a hlavně se věnoval klubu jako funk-
cionář. „Nyní se hraje ve velmi moderní aréně,
máme vynikající zimní stadion a jeden z nejlep-
ších ledů. Naši ledaři patří ke špičce. Když to také
srovnám s tím, jak jsme stáli na sněhových ba-
riérách v 70. a 80. letech na plovárně, tak to je
změna nebývalá,” zhodnotil některé rozdíly bý-
valý předseda oddílu. Připomenul také, že v mi-
nulosti byl zájem o hokej větší a tímto sportem
žila celá Litomyšl. Z výstavy ho mimo jiné za-
ujala „síň slávy”, která poukazuje na největší
úspěchy hokejového klubu. „Vidět ty poháry je
pěkný, ale ještě důležitější je uvědomit si, co je
za nimi dřiny, tréninkových jednotek, práce tre-
nérů, funkcionářů a to i za ziskem jednoho, byť
malého poháru,” dodal Vojtěch Stříteský. 
K hokeji patří i zájem médií. Od roku 2000 přináší
čtenářům regionálního tisku pravidelně informace
z ledové plochy Radek Halva. Pro tehdejší Noviny
Svitavska napsal první článek ze zápasu proti Mo-

ravské Třebové. I on vidí změny, které se udály
v posledních letech, a to nejen v zázemí klubu.
„Co se týká práce novinářské, tak se zcela změnily
technologie. Internet a online přenosy. Informace,
které jsem sháněl dlouhou dobu a to někdy i ně-
kolik dní, jsou nyní okamžitě k dispozici,” připojil
svoji profesní zkušenost sportovní redaktor. Vý-

stavu hodnotí velice kladně, stejně jako další náv-
štěvníci. „Autoři odvedli velký kus práce. Každý,
kdo se zajímá v Litomyšli o sport a o hokej, by si
měl najít čas a přijít se podívat, neboť výstava má
velkou hodnotu,” zhodnotil jedinečnou akci Radek
Halva.
Kdo si chce prohlédnout hokejové artefakty, které
připomínají populární sport, má možnost až do
28. února. K vidění je opravdu mnoho. Změn se
událo za posledních 80 let v klubu i na zimním
stadiónu mnoho. Nejdůležitější je však to, co se
nezměnilo. Chuť lidí, kteří se starají o rozvoj ho-
keje v Litomyšli a dokáží mu věnovat nejen svůj
čas, ale i nadšení nebo finanční prostředky.
Hokejová výstava není jedinou akcí, kterou si ho-
kejisté připomněli toto významné jubileum. Už
v září se konal exhibiční zápas staré grady Lito-
myšle s výběrem veteránů České republiky.
Další doprovodné akce se budou konat v lednu
a únoru. Více podrobností najdete na stránkách
Lilie v kalendáři akcí.             Text a foto Petr Šilar

Na prosincové výroční schůzi byla vyhodnocena
sezona a vyhlášeni nejlepší atleti oddílu. Tím
nejúspěšnějším se stal za medaile na přeborech
republiky a reprezentaci ČR Jáchym Kovář. Bo-
hužel Jáchym přestupuje do Dukly Praha, stejně
jako další náš odchovanec Honza Friš, který do
Dukly míří z Vítkovic. Jáchym se zaměřil na běhy
mimo dráhu a do vrchu, takže se zúčastnil pouze
jednoho ligového kola a nebyl jeho velkým pří-
nosem. Nejvíce bodujícími atlety za družstvo byl
sprinter Skrzypacz, vícebojař Baar a vrhač T.
Kozák. Do každoroční ankety o nejlepší spor-
tovce Svitavska náš oddíl nominoval  J. Kováře

(junior) a I. Strnada (veterán). Byly zhodnoceny
i úspěchy v mládežnických kategoriích a rozhod-
nuto o přihláškách do krajských soutěží. Přihlá-
síme nejmladší žactvo, mladší žáky i žákyně,
žáky (dorostence) i žákyně. V posledním prosin-
covém závodě J. Kovář vyhrál  běh kolem zlatého
pásku v Němčicích na 5,2 km. Nejbližší halové
závody jsou pro vysokoškoláky Akademické
mistrovství ČR 11. ledna v Praze na Strahově
a přebory Pardubického kraje 31. ledna v Jablonci
nad Nisou. Ze soutěží družstev jsou známa
pouze ligová kola – 14. 5., 28. 5., 11. 6. a 20. 8.

Petr Jonáš

Atletické okénko
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Mistrovství České republiky
v karate pro rok 2015 se ko-
nalo 5. prosince v Ostravě.
Sítem nominačních turnajů
z našeho oddílu karate při TJ
Jiskra Litomyšl prošla jen Anna
Kašparová v kategorii kumite
dorostenky 14-15 let a kata do-
rostenky. Ostatním se bohužel
nominace nepovedla. Veronika
Jandová, která se v posledních
letech pravidelně mistrovství
účastnila, tentokráte věnovala
své úsilí školním povinnostem,
a tak o nominaci ani neusilovala.
Vzhledem k tomu, že nominovaná Anna Kašpa-
rová se ještě týž den měla zúčastnit finále 1. ligy
(soutěž družstev v kumite) za Spartak Hradec,
rozhodli jsme se, že vynecháme soutěž kata
a nebudeme tím blokovat místo jinému závod-
níkovi. Navíc díky vynechání kata jsme nemuseli
vstávat tak časně z rána.
Dle programu měla naše kategorie přijít na řadu
ve 14 hodin. Jak už to tak bývá na velkých sou-
těžích, program nabral zpoždění a na řadu jsme
šli až v 15 hodin.
Hned v prvním zápase Anička zúročila náročnou
přípravu a svojí soupeřce nedala nejmenší šanci.
Zvítězila před vypršením časového limitu rozdí-
lem 8 bodů. Druhý zápas byl také jednoznačně

v její režii a s přehledem zvítě-
zila. Ve třetím narazila na Annu
Lojdovou z národního týmu.
Většinu zapasu i přes velkou
snahu nikdo nemohl zabodo-
vat. Až těsně před koncem
přímý kop rozhodl a díky němu
si zajistila místo ve finálovém
zápase o titul.
Ve finále na Aničku čekala velmi
zkušená závodnice Klára Halo-
dová z českobudějovického vel-
koklubu. Zpočátku bylo vidět,
že ze sebe obě závodnice mají

velký respekt. První bod získala soupeřka.
A i když se Anička velmi snažila, tak se soupeřce
povedlo 15 sekund před koncem zápasu přidat
druhý bod. Aničce už se nepovedlo výsledek
zvrátit, a tak odjíždí domů se stříbrem.
Závěrem chci dodat, že Anička tady zúročila
svoji náročnou přípravu, a obhájila tak 2. místo
z loňského roku. A přestože skončila malý krů-
ček od zlata, podala velmi dobrý výkon. Ale
nejde přeci jen o ten titul, důležitější je ta cesta,
kterou si Anička prošla za tím, aby mohla o ten
titul bojovat. Závěrem chci poděkovat všem čle-
nům oddílu, že dokázali v přípravě spolupraco-
vat a v tréninku Aničce nic nedarovali.

Text a foto Jiří Smékal, hlavní trenér
oddílu karate TJ Jiskra Litomyšl

Mistrovství České republiky karate 2015

K závěrečnému utkání sezóny 2015 si mladší pří-
pravka pozvala kvalitní tým složený z řad rodičů.
Už od prvních minut bylo znát, o jak prestižní
zápas se jedná, a oba týmy svazovala mírná ner-
vozita. Postupem času se však nervozita z ko-
paček vytratila a družstvo malých fotbalistů
začalo své rodiče přehrávat.
V prvním poločase se druž-
stvo rodičů drželo ještě na
dostřel. Ale druhý poločas
jasně ukázal, že na tréno-
vané borce jsou rodiče krátcí
a zápas tak nakonec vyzněl
vítězně pro tým mladší pří-
pravky. 
Rodiče přijali prohru spor-
tovně a kluci si tak na závěr
mohli zakřičet vítězný pokřik
„ My jsme kluci z Litomyšle –
vyhráli jsme, to si pište”. Po
konci utkání obdrželi vítě-

zové medaile a drobné dárečky, které nám po-
skytla Jiskra Litomyšl. A aby radost byla doko-
nalá, došlo i na přípitek se „šampáněm”.
Všem aktérům tohoto rodinného souboje děku-
jeme a v roce 2016 se na vás budeme těšit.

A. Hloušek, L. Knap, trenéři, foto A. Hloušek

Mladší přípravka ukončila sezónu 2015
prestižním soubojem 

Před Vánoci a s blížícím se koncem roku v nej-
různějších spolcích bývá zvykem bilancovat.
Odbor litomyšlských cyklistů na to jde takříkajíc
od lesa. To vždy nastane ten vzácný okamžik,
kdy cyklisté sesednou z kola a v útulném sa-
lonku restaurace Slunce se scházejí po celý rok
každý druhý čtvrtek v měsíci. Ono prosincové
setkání bylo skoro až slavnostní. 
Krátce se zhodnotila činnost za celý rok, jehož
stěžejní akcí jako vždy se stal desetidenní výjezd

do Maďarska. Je pravdou, že po večerech se na
těchto zájezdech nepije toliko kofola, ale přes
den dostanou aktéři akce pořádně zabrat. Jis-
těže i tento fakt vzal v potaz zasloužilý člen spo-
lečnosti František Uhlíř, který má odměňování
„účastníků zájezdu” na této závěrečné schůzi
vždy a rád na starosti. Jednotlivé dárečky ani
tentokrát nepostrádaly potřebný kus recese
a věřte, že vymyslet je a vyrobit dá asi pořádnou
fušku. Není divu, že jejich předávání se zasvěce-

ným průvodním slovem a tím pádem celá
schůze se protáhly tentokrát až do samotné
uzavírací hodiny. A tou druhou hvězdou večera
byl po zásluze předseda spolku pan Jiří Háněl,
který byl až dojatý. Nebojme se říci, že i ta slza
po jeho mužné tváři skanula. 
S Bedřichem Smetanou a Karlem Sabinou ře-
čeno, že dobrá věc se podařila. 

Zdeněk Vandas

Cyklisté štědře odměňovali

Zprávy z ledové
plochy
Hokejová sezóna je v plném proudu, jednotlivé
soutěže vstupují do druhé poloviny. V letošní se-
zóně nám hrají kromě elévů všechny mládež-
nické kategorie a kategorie dospělých se
rozrostla o B mužstvo.
Přípravka: na podzim se povedl nábor, v pří-
pravce je více než 60 dětí, utkání hrají ročníky
2009, 2008, 2007. V této kategorii se hraje tur-
najově, nezapočítávají se výsledky, nevedou se
tabulky – pravidlo z hokejového svazu celorepu-
blikově
Žáci: zde je naopak dětí nedostatek, většina
mladších i starších žáků je prvoročáků – tento

věkový rozdíl je potom znát při zápasech, ale od
začátku sezóny jsou vidět pokroky, je zde patrná
kvalitní trenérská práce 
Dorost je náš suverénně nejlepší tým, od za-
čátku sezony vede tabulku krajské ligy, kluci mají
chuť trénovat, zlepšovat se a vyhrávat.  
Juniorka se nejvíce potýká s nedostatkem hráčů,
chybí tady prakticky 2 ročníky, takže máme na
hostování 5 hráčů a dalších 5 chodí pomáhat
z dorostu. 
B – mužstvo: velmi příjemným překvapením, po-
číná si v okresním přeboru suverénně a s jedinou
porážkou je na prvním místě.
A – mužstvo: jako na houpačce, cenná vítězství
na stadionech nejsilnějších týmu, horší výsledky
na domácím ledě, krajská liga je v letošním roce
velice kvalitní a vyrovnaná, je se na co dívat, na-
bízí pro diváky spoustu atraktivních utkání. Po
první části jsme skončili na sedmém místě, nyní
se hraje systém „sudá – lichá”, naše mužstvo
hraje se soupeři ze sudých příček tabulky. 
Všem hráčům a příznivcům ledního hokeje pře-
jeme v novém roce pevné zdraví a hodně spor-
tovních a osobních úspěchů. 

Za vedení HC Litomyšl 
Petr Fila, předseda oddílu, foto Petr Šilar


