
Bohatý program letošní Smetanovy Litomyšle
už známe, zbývá si jen vybrat

Ve sbírce na zvony se vybralo
přes půl milionu
Po více než dvou letech skončí sbírka na poří-
zení trojice živých zvonů do chrámu Nalezení
svatého Kříže. Od 1. února 2014 do 20. února
2016 se díky pomoci jednotlivců i firem podařilo
získat přes půl milionu korun. „Za každý dar,
byť sebemenší, děkujeme, protože díky těmto
penězům se nám do poloviny ledna 2017 poda-
řilo vybrat přesně 516 000 korun. Myslím si, že
je to velký úspěch a ukázka toho, že zvony Li-
tomyšlanům chyběly. Těším se na to, až si je s
občany budeme moci poslechnout,” prohlásil
starosta Radomil Kašpar. 
V současné době už má město první dva zvony,
které zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová
z Brodku u Přerova vyrobila a dodala v průběhu
roku 2015. Prvním dodaným zvonem se stala

Panna Marie s hmotností téměř 400 kilogramů.
Po ní do piaristického chrámu dorazil zvon po-
jmenovaný svatý Václav, který váží přes 700 ki-
logramů. V prosinci roku 2016 si pak město
objednalo výrobu posledního kusu s názvem
svatý Josef. Všechny tři živé zvony budou mít
kromě srdce, kterým budou bít v kostele, i spe-
ciální výzdobu od brněnského výtvarníka Vác-
lava Kočího. Na povrchu každého zvonu je
speciálním typem písma vyvedena modlitba
příslušnému světci, po němž je dílo pojmeno-
váno. Když město před dvěma roky zahájilo
sbírku, tak počítalo, že na výrobu nových ži-
vých zvonů, opravu jedné ze stolic a elektrický
pohon bude potřeba celkem 1,5 milionu korun.

strana 3>

Parkování na Komenského
bez poplatků

Přípravy na 6. Lázeňskou
sezonu

Nová rolba už upravuje
led na zimním stadionu

Mimořádný umělecký zážitek slibuje už
zahajovací koncert festivalu, na němž
Česká filharmonie přednese pod taktov-
kou světoznámého dirigenta Semjona
Byčkova hudbu Smetanovu, Čajkov-
ského a Brahmsův houslový koncert
s mladým českým virtuózem Josefem
Špačkem. Houslového koncertu D dur Niccoly
Paganiniho se spolu s Filharmonií Brno zhostí le-
gendární Shlomo Mintz, Dvořákův violoncellový

koncert provede s Českou Sinfoniettou
německý virtuóz Julian Steckel. 
K hvězdám letošního ročníku určitě patří
i jazzový trumpetista Arturo Sandoval,
desetinásobný vítěz cen Grammy. Strhu-
jící podívanou slibuje světoznámý stoč-
lenný cikánský orchestr z Budapešti,

milovníci velkých hlasů si nemohou nechat ujít
galakoncert s hvězdnou sestavou: Valentina
Nafornita, Rachel Frenkel a Adam Plachetka. 
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Program láká milovníky hudby na opery i koncerty, do Litomyšle zavítá i legendární jazzový
trumpetista Arturo Sandoval, excelentní houslový virtuóz Shlomo Mintz či světoznámý stoč-
lenný cikánský orchestr z Budapešti. Vstupenky se začnou prodávat 1. března, vstupenkové
balíčky je však možné zakoupit už v termínu od 22. do 28. února.

Zpravodaj města Litomyšle
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S operními tituly se představí všechna tři ná-
rodní divadla. Moravskoslezské uvede zcela
novou inscenaci Smetanova Tajemství a Rossi-
niho operu Lazebník sevillský!!! v originálním
českém přebásnění Jaromíra Nohavici, pražské
se hned dvakrát zhostí oblíbené Prodané ne-
věsty a Janáčkova opera Národního divadla
Brno provede Ponchielliho La Giocondu, zkom-
ponovanou podle dramatu Victora Huga. Diváci
se mohou těšit také na brněnské uvedení nej-
slavnější české operety Polská krev Oskara
Nedbala. 
Pro menší posluchače je určena Rusalenka, pre-
miéra operního představení na motivy Dvořá-
kovy Rusalky, v podání Dětské opery Praha.
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Imaginárium 
míří do Litomyšle
Velevážené publikum, dámy a pánové…
Regionální muzeum v Litomyšli a umělci
Matěj Forman, Tereza Komárková, Martin
a Renata Lhotákovi, Pavel Macek, Stáňa
Stuchlá, Irena Vodáková, Jana Paulová,
Andrea a Josef Sodomkovi, Tereza Vostra-
dovská, Veronika Podzimková, Barka
Zichová, Kamila Spěváčková a další při-
družení členové Divadla bratří Formanů
zvou všechny malé i velké dobrodruhy,
hračičky, objevitele světa i divadelní nad-
šence a snílky na výstavu Imaginárium
v Litomyšli, živou výstavu divadelních,
loutkových a výtvarných ostrostřelců!
Výstava „Imaginárium” oživuje výtvarné
objekty, loutky, obrázky a divadelní deko-
race. Dovednost tvůrců však míří jako oko
ostrostřelců na hravost a představivost
návštěvníků výstavy. Do této výstavy
smíte vstoupit jako do výtvarné herny,
oživlé divadelní dekorace nebo laboratoře
geniálního vynálezce, který vás nechá ob-
jevit krásy a taje světa vašima vlastníma
očima.
Po výstavách v Paříži, Trutnově, Plzni,
dánském Silkeborgu a na zámku v Kos-
telci nad Orlicí, putuje Imaginárium a jeho
strůjci do muzea v Litomyšli. 
Výstava začne vernisáží 4. února 2017 ve
14 hodin. Uvítají vás nejen muzejníci, ale
především výše jmenovaní umělci. Ko-
chat výstavou se můžete od 5. února až
do 3. září, klidně i opakovaně. Popusťte
uzdu své fantazii, odložte masku dospě-
lých a přijďte se pobavit, pohrát si a žas-
nout. Hana Klimešová

2. února 2017
Ročník XXVII.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí s vydáním bezplatných parko-

vacích známek na rok 2017 pro služební vozidla
města Litomyšle, jeho příspěvkových organizací,
Farní charity Litomyšl a města Svitavy.

 RaM jmenuje Ing. Josefa Janečka předsedou
Likvidační komise a předsedou Pracovní skupiny
pro oblast bytové politiky.

 RaM schvaluje uzavření mandátní smlouvy
o metodické a předarchivní péči, resp. skartač-
ním řízení a s tím spojené servisní služby při
zajišťování činnosti spisovny a archivu, s Dr. Mi-
lošem Peškem a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

 RaM se seznámila s námitkou společnosti
AŽD Praha ze dne 12. 12. 2016 proti rozhodnutí
o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a proti
rozhodnutí o vyloučení nejvhodnější nabídky
u veřejné zakázky na služby „Úsekové měření
rychlosti vozidel na území města Litomyšl”. RaM
rozhodla námitce nevyhovět v celém jejím roz-
sahu.

 RaM bere na vědomí přehled dlužných částek
na nájemném a službách souvisejících s užívá-
ním bytu v městských bytech k 31. 12. 2016.

 RaM bere na vědomí a doporučuje ZaM vzít
na vědomí výši majetkového podílu ve společ-
nosti LIKO Svitavy a.s. k 31. 12. 2016.

 RaM souhlasí s tím, aby nájemní smlouvy na
byty v majetku města, které se nacházejí v ob-
jektech, kde byla založena SVJ, byly prodlužo-
vány pouze po předložení platné pojistné
smlouvy na odpovědnost nájemce za způsobe-
nou škodu. Podmínka bude zapracována do
textu směrnice 05/13, Pronajímání bytů v ma-
jetku města Litomyšl. 

 RaM schvaluje změnu přílohy k nařízení
č. 05/2013, kterým se vymezují komunikace
nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjedna-
nou v souladu s cenovými předpisy. Ze souboru
komunikací se zpoplatněním parkování se vyřa-
zují na základě projednání Petice za zachování
bezplatného parkování na sídlišti Komenského
náměstí komunikace vnitřního traktu sídliště Ko-
menského náměstí.

 RaM souhlasí s tím, aby majitelům rezidenční
parkovací známky z oblasti Komenského ná-
městí bylo umožněno její vrácení na služebnu
Městské policie, kde jim bude vrácena její kupní
cena. Náklady na odkoupení těchto známek
budou odečteny od tržeb, které za tuto činnost
odvádí Městská policie do rozpočtu Města Lito-

myšl. V případě nevrácení parkovací známky
bude umožněno její užívání těmito osobami po
celou dobu roku 2017. 

 RaM souhlasí se zadáním výběrového řízení
na dodavatele akce "Středisko volného času Li-
tomyšl", dle nabídkové ceny 39 000 Kč bez DPH
firmě Regionální rozvojová agentura Pardubic-
kého kraje a pověřuje starostu podepsáním pří-
kazní smlouvy.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Hasičská zbrojnice Litomyšl” do IROP.
Max. výše dotace může dosáhnout až 90 % ze
způsobilých výdajů akce. Předmětem projektu je
výstavba nové stanice IZS pro JPOII Litomyšl.

 RaM souhlasí se zadáním výběrového řízení
na dodavatele akce "Realizace protipovodňo-
vých opatření pro město Litomyšl", dle nabíd-
kové ceny 35 000 Kč bez DPH firmě Šindlar s.r.o
a pověřuje starostu podepsáním příkazní
smlouvy.

 RaM schvaluje ukončení veřejné sbírky na po-
řízení zvonů do kostela Nalezení sv. Kříže v Lito-
myšli k datu 20. 2. 2017. Sbírku s názvem
Pořízení tří zvonů do kostela Nalezení sv. Kříže
v Litomyšli pořádá Město Litomyšl od 1. 2. 2014.
Dosud bylo do pokladniček a na sbírkový účet
vybráno 516 tis. Kč. K 20. 2. 2017 bude sbírkový
účet uzavřen pro příjem příspěvků. RaM pově-
řuje starostu podpisy souvisejících dokumentů.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy se Zvo-
nařskou dílnou Dytrychová, Brodek U Přerova na
výrobu miniatury bronzového zvonku (repliky
nových kostelních zvonů) z kvalitního, certifiko-
vaného zvonařského bronzu zaručujícího jedi-
nečný zvuk. Celkem bude odlito 200 kusů
zvonků s úchytkou.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí
dotace z Programu podpory Kultury a památ-
kové péče v Pardubickém kraji na rok 2017. Ob-
sahem žádosti je Zahájení 6. litomyšlské
lázeňské sezóny.

 RaM bere na vědomí rezignaci Michal Kortyše
na funkci člena správní rady obecně prospěšné
společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. ke
dni 31. 1. 2017.

 RaM schvaluje termíny konání těchto akcí
v roce 2017: Starodávný jarmark v sobotu 24.
června a 23. září 2017 v horní části Smetanova
náměstí, Adventní trh v sobotu 9. prosince 2017
na zámeckém návrší.

Více na www.litomysl.cz

Tradiční zimní sportování v okolí Litomyšle
Po několika letech konečně napadla větší po-
krývka sněhu, kterou mohou při rekreaci využít
milovníci zimních sportů. Protože v Litomyšli
rostl zájem o úpravu běžeckých stop, rozhodlo
se vedení města v roce 2011 zakoupit sněžný
skútr LYNX YETI 550 a stopovač SPORT PLUS.
A letos v lednu ho díky bohaté sněhové po-
krývce konečně mohli plně využít pracovníci od-
boru městských lesů. „Jsem rád, že se
zakoupená výbava konečně dostala do terénu.
Doufám, že budou běžkaři spokojeni a že budou
mít na čem sportovat i v únoru,” řekl starosta
Radomil Kašpar. Stroje umožňují při dostatečně
vysoké vrstvě sněhu upravit běžecké stopy jak
pro klasiku, tak i pro bruslení na běžkách. V mi-
nulosti tuto službu pro město zajišťovali se za-
půjčeným strojem pracovníci Městských služeb
Litomyšl.
Po nákupu sněžného skútru připravili pracov-
níci městských lesů mapu jednotlivých mo-
žných tras tak, aby byly pro občany co
nejdostupnější i na krátká odpoledne pracov-
ních dnů. Pro přehlednost bylo zvoleno barevné

označení tras. Červené okruhy mohou být upra-
vovány jak pro klasiku, tak i pro bruslení. Na-
cházejí se na travnatých plochách, které
umožňují jejich údržbu i při sněhové pokrývce
kolem 20 centimetrů. Když je sněhu více a terén
to dovolí (zasetá pole), mohou se upravovat
i okruhy označené zelenou barvou. Tyto trasy
by měly být upravovány i během týdne. Úprava
tras vedoucích ze Suché a Strakova na Kozlov-

ský kopec byla plánována pouze na víkendy.
„Takto navržené trasy nejsou žádným dogma-
tem a v průběhu sezóny je budeme měnit na zá-
kladě technických možností, klimatických
podmínek a především vašich připomínek. V le-
tošním roce tak zatím upravujeme okruhy na Lá-
nech mezi židovským hřbitovem a suchým
poldrem pod Rasovnou, okruh na loukách za Pri-
mátorskou hrází (ten i pro bruslení), nově celé
Osické údolí a na víkendy obě trasy na Kozlovský
kopec včetně spojky mezi Strakovem a Suchou.
Trasy propojující tyto okruhy jsme zatím neupra-
vovali, a to ,díky´ zoraným pozemkům. Omlou-
vám se za poněkud pomalejší ,rozjezd´. Kvůli
nepříznivým klimatickým podmínkám posled-
ních let jsme v tomto oboru věčnými začáteč-
níky,” sdělil vedoucí odboru městských lesů Petr
Novák.
Aktuální informace o úpravách jednotlivých tras
najdete na www.litomysl.cz v oddíle turistika
a volný čas, části Bílou stopou. Sem můžete do
rubriky „Vaše náměty” psát připomínky, návrhy
a podněty. -az-, foto: archiv města

Připravujeme
lázeňské novin(k)y 
– přidejte se!
Již koncem roku spatřil světlo světa oblíbený
materiál – Kalendář akcí na rok 2017. Najdete zde
pozvánku na cca 220 kulturních, společenských
či sportovních akcí, na které se v letošním roce
můžeme těšit. K dostání je v informačních cen-
trech, na veletrzích cestovního ruchu, ve měs-
tech Českomoravského pomezí a na mnoha
dalších atraktivitách. Doprovází ho velké množ-
ství překrásných fotografií z akcí a mapka centra
Litomyšle na zadní obálkové straně.
V roce 2016 jsme si vyzkoušeli i další materiál –
turistické noviny, které byly určeny výhradně Li-
tomyšli. Byly představeny v rámci Zahájení 5. li-
tomyšlské lázeňské sezóny. Turistické noviny se
setkaly s kladným ohlasem, a proto chceme v je-
jich vydávání pokračovat. 
V Litomyšlských lázeňských novin(k)ách 2017
chceme opět formou krátkých článků upozornit
na vše zajímavé, co se zde od konce dubna do
konce roku 2017 bude dít. Můžete pozvat náv-
štěvníky na koncerty, výstavy, dlouhodobé ex-
pozice, novinky či naopak téměř zapomenuté
pozoruhodnosti. O zaslání vašich námětů – ma-
ximálně 700 znaků včetně mezer – prosíme nej-
později do 15. března 2017. Své články včetně
fotografií v tiskové kvalitě zasílejte na
unesco@litomysl.cz. Upozorňujeme, že redakce
vybere z hlediska cestovního ruchu to nejpod-
statnější a na uveřejnění příspěvků není žádný
právní nárok. Předsedou redakční rady bude
místostarosta Litomyšle Josef Janeček, který má
cestovní ruch ve své gesci. V redakční radě dále
zasedne kastelánka Státního zámku Litomyšl
Zdeňka Kalová, ředitel Regionálního muzea v Li-
tomyšli René Klimeš, manažer cestovního ruchu
Českomoravského pomezí Jiří Zámečník a ve-
doucí odboru kultury a cestovního ruchu Micha-
ela Severová.   
Pro distribuci turistických novin použijeme
všechny naše kanály. Rozvezeme je do všech
atraktivit Českomoravského pomezí, informač-
ních center, měst UNESCO i České inspirace. Vě-
říme, že své „doma” budou mít i v restauracích,
hotelech, penzionech, v muzeích i galeriích v Li-
tomyšli, na plovárně a dalších sportovištích. Pro-
stě všude tam, kde jsou lidé. 

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
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Pozvánka
na jednání
zastupitelstva
Zveme občany na letošní první zasedání Zastu-
pitelstva města Litomyšle, které se koná v úterý
28. února 2017 od 16.00 hodin v sále Zámeckého
pivovaru v Litomyšli. Na programu bude přede-
vším návrh rozpočtu města na rok 2017.

Oblast Komenského náměstí
nebude zpoplatněna pro parkování
Zároveň platí, že parking nadále nebude nijak
regulován. Rada města Litomyšle na svém jed-
nání 17. ledna 2017 přijala usnesení, kterým došlo
ke změně přílohy nařízení města č. 05/03. Re-
agovala tak na petici, v níž bezplatné parkování
pro rezidenty na Komenského náměstí požado-
valo odhadem 150 lidí. „Protože se jedná o akt
podpořený podstatnou částí obyvatel dané lo-
kality, rozhodla se rada města nejprve platnost
instalovaného dopravního značení pozdržet
a následně po projednání a dohodě se zástupci
petice zrušit,” uvedl Pavel Jiráň, vedoucí odboru
místního a silničního hospodářství.
Jako reakci na rozhodnutí rady vydal starosta
Radomil Kašpar rozkaz městské policii, aby se
strážnici podrobněji věnovali kontrolám Komen-
ského náměstí. Řada obyvatel si totiž stěžuje, že
tam dlouhodobě nemohou zaparkovat svá auta.

„Pokusíme se také domluvit s vedením pedago-
gické školy, aby se tamní studenti porozhlédli po
jiných parkovacích místech a pro své vozy tam
měli místo především lidé, kteří na Komenského
náměstí bydlí,” prohlásil místostarosta Josef Ja-
neček.
Problematikou parkování na Komenského ná-
městí se intenzivně zabývala dopravní komise.
„S dostatečným předstihem jsme informovali
o výjimečné nabídce obyvatelům zmiňované lo-
kality na rezidenční parkovací známku. Tato
známka umožňuje majiteli za zhruba dvě koruny
na den parkovat neomezeně ve všech parkova-
cích zónách města. Garantované místo na par-
kování za tuto cenu logicky nemáte, ale bez této
rezidenční známky není možno parkovat na ná-
městí déle než tři hodiny. Po obdržení petice
jsme neprodleně rozhodli o pozastavení rozběhu
regulace,” sdělil předseda dopravní komise Mi-
roslav Nádvorník a dodal: „Jsem názoru, že vnu-
covat systém tam, kde není žádán, nemá smysl.
Dopravní komise je většinově ve shodě v názoru,
že pokud si petiční výbor nevyhodnotí výjimeč-
nost nabídky rezidenční známky a regulace jako
výhodu, vyhovíme petici a zachováme parkování
bezplatné.”
Parkovací známka pro rezidenty z Komenského
náměstí stála stejně jako v ostatních zónách
600 korun a platila i pro další lokality.  Majitelé
zakoupených známek je budou moci vrátit na
služebnu městské policie, kde jim strážníci vrátí
peníze, nebo ji užívat k parkování v ostatních
částech města po celý rok 2017. -mv-

Na co si dát pozor v topné sezóně?
Od ledna 2017 mohou úředníci provádět kon-
troly domácností, u nichž mají podezření na to,
že spalují nevhodná paliva, nebo dokonce od-
padky. Tuto pravomoc jim dala novela zákona
o ochraně ovzduší. Jedná se však o nejzazší
možnost, kterou může úředník použít. „Nehod-
láme provádět plošné kontroly kotlů, budeme
se však zabývat odůvodněnými stížnostmi od
obyvatel,” uvedl Jiří Randák, vedoucí Odboru ži-
votního prostření Městského úřadu Litomyšl. 
Obyvatelé města i přilehlých obcí se tak nemusí
bát toho, že by na ně při první stížnosti od sou-
seda přišla kontrola. Úředníci se budou zabývat
podněty, v nichž pisatelé něčím doloží, že podle
nich může docházet ke znečišťování ovzduší.
Jako důkaz úředníkům stačí například fotogra-
fie nebo video. „Ani pak to ale neznamená, že
bychom šli hned na kontrolu. Podle stanove-
ného postupu máme v případě, že je stížnost
odůvodněná, nejprve lidem poslat písemné
upozornění, v němž jim připomeneme povin-
nosti spojené s ochranou ovzduší a vyzveme je
k nápravě situace. Pokud by se situace nezlep-
šila a dostali bychom opakovanou stížnost, tak
teprve potom na řadu přijde kontrola v domác-
nosti, při níž musí úředník prohlédnout kotel,”
vysvětlila Alexandra Pandulová z odboru život-
ního prostředí.
Při kontrole kotlů v domácnostech se úředníci
musí majitelům domu prokázat platným slu-
žebním průkazem s fotografií. V případě, že by
kontrolovaná osoba odmítla vpustit úředníka
ke kotli, jí za přestupek hrozí pokuta do 50 000
korun. Pokud by se při kontrole přišlo na to, že
se v kotli spalují nevhodná paliva, tak majiteli
hrozí peněžitý trest až do stejné výše. Do polo-
viny ledna poslali lidé úředníkům celkem dvě
stížnosti, které však byly anonymní a bez přilo-
žených důkazů. „Jednalo se o podněty z Lito-
myšle, které jsme si zatím pouze zaevidovali.
Kontroly musíme ze zákona provádět i v okol-

ních obcích, odkud si lidé zatím pouze telefo-
nicky zjišťovali povinnosti pro majitele kotlů,”
dodala Alexandra Pandulová. 
Podle dat z Českého hydrometeorologického
ústavu je stav ovzduší v Pardubickém kraji hod-
nocený jako „uspokojivý”. 

Povinnosti pro majitele kotlů:
• Uvádět do provozu a provozovat kotel podle
pokynů výrobce a povinností stanovených záko-
nem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími
předpisy
• V kotli topit typem paliva, které určil výrobce
a které splňuje požadavky na kvalitu paliva sta-
novené v prováděcím právním předpisu k zá-
konu o ochraně ovzduší (vyhláška č. 415/2012
Sb.)
• Dodržovat přípustnou tmavost kouře. Pří-
pustná tmavost kouře a metody jejího zjišťování
jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu
k zákonu o ochraně ovzduší (vyhláška
č. 415/2012 Sb.)
• Nesmí se spalovat odpady
• Spalovací zdroj na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, musí v předepsaných in-
tervalech zkontrolovat odborně způsobilá
osoba, která je proškolená výrobcem kotle. Na
vyžádání MěÚ Litomyšl, OŽP, předloží provozo-
vatel zdroje doklad o provedené kontrole. První
kontrola měla být provedena do 31. 12. 2016
a následně jednou za dva kalendářní roky. 
• Seznam odborně způsobilých osob včetně
kontaktů je zveřejněn na internetových strán-
kách http://aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Dále pak provozovat tento zdroj v souladu s mi-
nimálními emisními požadavky stanovenými
v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší, které
začnou platit od 1. 9. 2022.

-red-
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Z veřejné sbírky se nakonec podařilo zaplatit
zhotovení Panny Marie a svatého Josefa. Zvony
stály 256 000, respektive 220 000 korun. Vý-
robu největšího zvonu svatý Václav uhradil me-
cenáš Jiří Mach, který městu následně dílo, za
které zaplatil přes půl milionu korun, daroval.
Zároveň se splnilo přání tehdejšímu starostovi
Michalu Kortyšovi, které vyslovil při spuštění
sbírky: „Rád bych, aby se výběrové řízení na vý-
robu zvonů podařilo vyhlásit v letech 2015 či
2016, ale uvidíme”. Zbylou částku, která bude
na výše zmíněné opravy prostorů pro zvony

Ve sbírce
na zvony se
vybralo přes
půl milionu

a elektrický pohon třeba, zaplatí město ze
svého rozpoču. „Svěcení živých zvonů plánu-
jeme ve spolupráci s místní římskokatolickou
církví na Velikonoční neděli 16. dubna 2017,” říká
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Mi-
chaela Severová a dodává: „Rádi bychom, aby
živé zvony přijel vysvětit litomyšlský biskup
Pavel Konzbul. Pokud vše půjde podle plánu,
mohli bychom nové zvony poprvé slyšet při od-
chodu ze slavnostní velikonoční mše svaté –
tedy po 75 letech od doby, kdy byly zrekvíro-
vány jejich předchůdci,” těší se Severová. 
Na památku slavnostního svěcení bude připra-
ven unikátní propagační předmět. Rada města
v lednu odsouhlasila výrobu 200 kusů mini-
aturních replik zvonu, které budou z certifiko-
vané zvonařské oceli zaručující kvalitní zvuk.
O historii zvonů, které byly ve věži piaristického
kostela v minulosti několikrát obnoveny, jsme
čtenáře opakovaně informovali. Poslední zvony
byly ve věži kostela instalovány v roce 1932 a již
v roce 1942 byly zrekvírovány a zničeny. V tuto
chvíli je Litomyšl jedním z mála měst, které
nemá zvony „živé”. Ve věži kostela Povýšení
svatého Kříže sice tři zvony jsou, ale ty nebijí –
tedy nežijí. Dva menší, nepůvodní, zvony jsou
v jiné tónině, a tedy nepoužitelné, třetí původní
nemůže být uveden do provozu z důvodu
špatné statiky věže. Zvonění se tak v součas-
nosti ozývá pouze z reproduktorů. To se už ale
brzy změní.                   -red-, foto: archiv města
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Quo vadis, nemocnice?
Dne 8. 1. vyšel na iDnes článek o možném pře-
sunu iktového centra z Litomyšle do Ústí. Jsme
ujišťováni, že by to neznamenalo konec neuro-
logie či snad celé nemocnice. Vzpomínáte na
podobné řeči před zrušením dětského a po-
rodnice? Slibovali, že iktové centrum to bude
kompenzovat a neurologie bude vlajkovou lodí
Litomyšle, přičemž v Ústí se bude utlumovat.
A dnes? Můžeme uzavírat sázky, které oddělení
bude další na řadě. Vedení města nás léta ujiš-
ťuje, že o nemocnici bojuje, ale „možnosti jsou
omezené”. Pojďme se na to podívat – kdo, kdy,
co. Za začátek konce nemocnice v Litomyšli
považuji krajské volby 2008, kdy se republikou
přehnala oranžová tsunami. Radním pro zdra-
votnictví se ve věku 26(!) a zcela bez zkušeností
stal (dnes hejtman) Netolický (ČSSD), hejtma-
nem Martínek (ČSSD, M. Třebová) a 1. náměst-

kem (pak hejtmanem) Línek (KDU-ČSL). Tehdy
začala „krevní msta” za již dříve transformované
nemocnice v oranžových baštách M. Třebové
a V. Mýtě. Netolický a Línek spustili proces kon-
centrace nemocniční péče v kraji do jejich rod-
ných měst, Ústí a Pardubic. V r. 2012 si posty
prohodili a jelo se dál i za vydatné pomoci teh-
dejšího ředitele nemocnice SY Havíře. Ten pak
asi náhodou získal vysoké místo na kandidátce
ČSSD do sněmovny, dnes poslancuje a sedí
v dozorčí radě NPK, a.s.. Tam je bůhvíproč i Ivan
Pilip –  býv. člen OF, KDS, ODS a US-DEU, ministr
školství a financí, později zbankrotoval v reali-
tách. Od r. 2015 sedí v ČEZ ve výboru pro audit
jako expert KDU-ČSL. Nyní krátce k hospoda-
ření: duo N+L nám tvrdilo, že sloučením nemoc-
nic do jedné a.s. dojde k významné úspoře
nákladů např. na administrativu a zlepší se per-
sonální situace. Výroční zpráva NPK 2015 říká,

že proti 2014 vzrostl počet THP o 7,4%, ale zdra-
votníků jen o 1%. Nejvyšší růst mezd: nemocnice
PCE (11%), a to vč. nové centrály a.s. = nových
úředníků. Zde vidíme, kde a komu se přidalo.
U nás platy rostly nejméně ze všech (3%) a na
rozdíl od nemocnic PCE, CR a SY byla ta naše
v zisku. Navíc např. tabulkový tarif sestry v Lito-
myšli byl nižší než v Pardubicích, tj. za stejnou
práci dostávaly v jedné firmě různou mzdu!
Nové lidi si zoufale hledají sami primáři. A per-
sonální centrála? Pracně sehnanému člověku
neschválí údajně přemrštěné mzdové nároky
a na iDnes se napíše, že odd. XY je v Litomyšli
v ohrožení, protože nemá lékaře. Takže „my nic,
Litomyšl si nesehnala lidi”. Naše nemocnice ne-
prodělává, léčí dobře, je nejvýše hodnocena pa-
cienty (1,25), a přesto je určena k zániku. „Kdo tě
tam dovedl, nemocnice?” Vzpomeňte si příště
u volební urny, chcete je? Robert Pikna

TOP 09

Vážení spoluobčané
Obracím se na všechny, kterým záleží na pro-
středí a krajině, kde žijeme. Když jedeme autem
mezi našimi obcemi, tak se můžeme zlobit na
rozbité komunikace. Pokud však chceme někam
dojít pěšky jako turisté nebo jen tak procházkou,
tak jsme odkázáni jen na tyto komunikace. Prak-
ticky nikam není možno dojít po nějaké polní
cestě nebo pěšině. Vše je rozoráno, nyní se už
orají i louky a pole až k příkopům. Podél stávají-
cích komunikací mizí stromy a keře. Mezi lány
polí již prakticky nikde neexistují meze se zelení.

Najdeme sice vyjímky, kdy se podařilo něco vy-
budovat a osázet. Např. tzv. Severova cesta z Li-
tomyšle na Suchou, alej od „Šibeničního vrchu”
k Nedošínskému háji nebo alej ovocných stromů
od Kornic směrem ke Končinám za domem pana
Limberského. Určitě by se našlo více těchto
snah, ale úbytek volné zeleně v přírodě je alar-
mující.
Ze strany zemědělců je pochopitelná snaha mít
co největší výměry lánů, obhospodařovat co nej-
víc orné půdy. Správci komunikací sekají raději
malou šíři mezi silnicí a polem, z hlediska bez-

pečnosti provozu nejsou stromy v blízkosti ko-
munikace vítány. 
V rámci různých programů se často čerpají do-
tace, granty a příspěvky na někdy dost diskuta-
bilní projekty. Neměli bychom v rámci svých
možností a s ohledem na spolupráci mezi ob-
cemi, se snažit vracet zeleň i do našich polí „za
humny”? Snažit se trochu o návrat k „barokní
krajině”, po které volal už arch. Reml při práci na
územních plánech.

Josef Černý 

Nestraníci 

Nedovedu si představit Litomyšl bez nemoc-
nice. Kromě vedení Města již všichni vidí, jak
nám Kraj likviduje nemocnici. Začalo to uzavře-
ním kožního odd., potom dětského odd. a porod-
nice. Záchranka začala jezdit bez lékaře a nyní
se řeší přesun Iktového centra a budoucnost
neurologie. Jenom pro připomenutí Iktové cen-
trum s neurologií měly být podle vyjádření mi-
nulého (současného) vedení Kraje hlavním
pilířem a jistotou zachování nemocnice, min. do
roku 2020. Povím Vám příběh „boje” jednoho
politika za naši nemocnici. Čtěte raději v sedě!
2. ledna jsem se dozvěděl, že se má od 1. srpna
přesunout Iktové centrum z Litomyšle do Ústí
Nad Orlicí. Informaci jsem zveřejnil na internetu
pod titulkem „Přesun Iktového centra z Lito-
myšle = konec naší nemocnice?” Také jsem ji
předal médiím. Proč? Protože provádění tako-
vých změn dva měsíce po volbách mně přišlo
neférové vzhledem k tomu, že o nich nikdo ze
staro-nové krajské koalice nemluvil před vol-

bami. 3. ledna se jeden občan obrátil s dotazem
na starostu města R. Kašpara s odkazem na tyto
informace. Mimochodem náš starosta je na Kraji
již druhé volební období členem koalice, která
rozhoduje o osudu naší nemocnice. 4. ledna
starosta informoval, cituji „Přiznám se, že není
nic horšího, než tyto poplašné zprávy.” Kaž-
dopádně dnes máme schůzku s krajským rad-
ním panem Valtrem a chceme si o těchto věcech
povídat. 5. ledna se o schůzce informovalo na
stránkách Města a dočetli jsme se, cituji „ Je ur-
čitě důležité diskutovat a vysvětlovat také ně-
které nepopulární kroky, které je však nezbytné
učinit.” 6. ledna vydala Nemocnice Pardubic-
kého kraje tiskovou zprávu, kde byla kritická si-
tuace Iktového centra a neurologie potvrzena,
cituji „Nyní je domluveno, že do poloviny letoš-
ního roku bude litomyšlské Iktové centrum fun-
govat bez jakéhokoliv omezení.”  8. ledna o věci
ve stejném duchu informovala MF Dnes, kde
radní pro zdravotnictví přiložil další polénko pod

kotel, cituji „Otevřeně říkám, že probíhají i jed-
nání s ministerstvem zdravotnictví o možném
přesunu Iktového centra z litomyšlské nemoc-
nice do orlicko-ústecké nemocnice.” 9. ledna
k tomu psal Svitavský Deník, cituji „Pokud by se
nepodařilo personální situaci v Litomyšli vyřešit,
šlo by o logický krok…O případném přesunu
a také o převedení dotace z evropských fondů,
která byla určena na modernizaci Iktového cen-
tra v Litomyšli, jsme už začali jednat… uvedl ře-
ditel Gottvald. Pokud by k přesunu Iktového
centra do Ústí nad Orlicí nakonec muselo dojít,
rozhodně by to neznamenalo uzavření neurolo-
gie v Litomyšli… dodal radní Valtr.” Zde si dovo-
lím poznámku. Pokud se v článku píše
o logických krocích, prosím o vysvětlení, jaký
personál zajistí chod neurologie, když se kvůli
nedostatku lékařů neurologie musí stěhovat Ik-
tové centrum? Tak vidíte, poplašná zpráva to
asi nebude! (některé citace jsem krátil kvůli
délce článku)      Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Patriot SNK

Jaké má město plány se zámeckou konírnou?
V lednovém vydání městského zpravodaje uve-
řejnila redakce otevřený dopis p. doktora Milana
Skřivánka, bývalého ředitele Státního okresního
archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, adreso-
vaný zastupitelům města, který se týká infor-
mací o úvahách vedení města ukončit archivu
pronájem zámecké konírny, v jejíž dvou částech
má archiv depozitář. Stávající využití zámecké
konírny údajně neodpovídá připravované kon-
cepci využití zámeckého návrší. O kulturním po-
kladu dokládajícím naši historii několik staletí

zpět se prý neformálně dokonce hovoří jako
o „skladišti starého papíru”. Pan doktor Skřivá-
nek ve svém dopise upozorňuje na to, že v pří-
padě ukončení nájemní smlouvy budou
písemnosti uložené v zámecké konírně pravdě-
podobně přesunuty mimo Litomyšl. V důsledku
toho nelze vyloučit přesun i dalších archivních
fondů a následný faktický zánik archivu v Lito-
myšli. 
V reakci města zveřejněné rovněž v lednové Lilii,
která mimochodem nebyla nikým z odpověd-
ných podepsána, jsme se jako obvykle dočkali

pouze neurčité odpovědi. „Je tedy možné, nikoliv
však nezbytně nutné, že archivu nebude po
uplynutí smluvní doby, tedy 31. prosince 2023,
prodloužena smlouva a prostory zámecké ko-
nírny budou využívány pro jiné účely.” Ani náz-
nakem se však už nedozvídáme, jaké nové
využití by tento objekt měl mít. Vedení města by
se v tomto směru mělo jasně vyjádřit, aby se ne-
opakovaly některé sporné a necitlivé úpravy na
zámeckém návrší, např. v podobě regulace po-
tůčků a plastových laviček v zámecké zahradě.

Michal Kobza

Česká strana sociálně demokratická
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Tak se nám rok přehoupnul a hned v lednu je
na stole další velké mediální téma –  „rušení či
přesouvání” iktového centra z naší nemocnice
do Ústí nad Orlicí. V Litomyšli jsme velmi citliví
na rušení oddělení. Je to pochopitelné, neboť
zde máme svou zkušenost s dětským odděle-
ním a porodnicí. Je ale potřeba říci, že to není
samospráva Litomyšle neboli starosta a místo-
starosta či radní, kteří tyto věci mohou ovlivňo-
vat. Kompetence spadá na vedení nemocnice

a na představenstvo akciové společnosti Ne-
mocnice Pardubického kraje. Myslím si, že je to
dobře. Tito lidé jsou odpovědní, ale také kom-
petentní udržovat síť dostupné zdravotní péče
v našem kraji a jsou garanty kvalitní péče pro
nás občany. Jsem velice rád, že při našich led-
nových setkáních s dotyčnými osobami jsem
pochopil, že snaha pomoci zdejšímu iktovému
centru je zcela zřejmá a že není důvod k po-
plašným zprávám. Přesun do Ústí nad Orlicí

je z pohledu prostorových možností tamní
nemocnice velmi problematický, usazení ik-
tového centra na trase R 35 je ideální a ve-
dení nemocnice aktivně shání zaměstnance.
Dělat z této problematiky tzv. „politické téma”,
kdy si můžu kopnout do toho či onoho, je podle
mého názoru nesolidní a zcela jistě především
naší nemocnici škodící.

Radomil Kašpar, starosta

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Výběrové řízení na obsazení nových parkovacích stání – třetí kolo
Na ulici Z. Kopala v blízkosti výstavby nových by-
tových domů byl dokončen objekt 22 krytých ga-
rážových stání (spodní patro) a 21 nekrytých
garážových stání. Obě úrovně garážových stání
jsou uzavřena zařízením ovládaným dálkovým
ovladačem.
RaM stanovila svým usnesením 402/2016 tato
základní pravidla:
Cena pronájmu parkovacích stání:
- krytá zapuštěná stání - 500,- Kč/měsíc vč. DPH
- nekrytá horní stání - 250,- Kč/měsíc  vč. DPH
Po proběhnutí dvou kol výběrových řízení byli vy-
bráni zájemci na obsazení pouze 21 krytých ga-
rážových stání a 2 nekrytých garážových stání.
Město Litomyšl vyhlašuje tedy třetí kolo  výběro-
vého řízení na zbývající 1 kryté stání a 19 nekry-
tých stání pro zájemce bez omezení bydliště
a bez omezení počtu stání na byt (mohou se tedy

přihlásit i osoby, které již byly úspěšné v předcho-
zích výběrových řízeních).  V horním patře se
předpokládá i zřízení 2 parkovacích stání pro vo-
zidla označená O1 s větší šířkou stání.
Pro potřeby výběrového řízení na obsazení
těchto garážových míst připravil MěÚ Litomyšl
tiskopis přihlášky, která je k dispozici na poda-
telně MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000, nebo
na www.litomysl.cz jako příloha informace o vy-
hlášení výběrového řízení na hlavní stránce. Vy-
plněnou přihlášku je třeba odevzdat na MěÚ
Litomyšl do 15. 3. 2017. Pokud bude mít žadatel
zájem o větší počet stání, musí podat příslušný
počet přihlášek. Přidělení konkrétních parkovací
stání bude v případě většího zájmu vylosováno
a potvrzeno na  jednání RaM. Pokud žadatel na
přihlášce zaškrtne zájem o oba druhy stání,
bude v případě, že mu nebude přiděleno kryté

stání, zařazen do losování nekrytých stání. Po-
vinným údajem na přihlášce bude e-mailová
adresa nebo číslo mobilního telefonu žadatele, na
které bude podána zpráva o výsledcích výběro-
vého řízení a případný pokyn k uzavření nájemní
smlouvy.
Pronájem garážových stání budou zajišťovat
Městské služby Litomyšl stejně jako u ostatních
garážových objektů. Smlouvy budou uzavírány
a placení nájmu bude probíhat v ročním režimu.
Jejich obnovení bude závislé na zájmu nájemce
a placení nájemného. Vlastník ani provozovatel
garážových stání nebude zodpovídat za škody na
vozidle, které vzniknou v objektu garážových
stání v důsledku jednání jiné osoby ani za zcizení
vozidel. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Přípravy na Zahájení 6. litomyšlské
lázeňské sezóny v plném proudu! 

Zahájení v pořadí již
šesté litomyšlské lázeň-
ské sezóny proběhne od
středy 26. do neděle 30.
dubna 2017. Opět po
roce ožije lázeňská pro-
menáda slavnostním
průvodem, hudební i di-
vadelní produkcí. Chybět
nebudou ani oblíbené

lázeňské prameny, lázeňské lavičky, výstava his-
torických vozidel a veškeré dění bude pod dohle-
dem prvorepublikového četnictva. Účast na akci
již přislíbili např. tito umělci: Sestry Havelkovy,
Stanley´s Dixie Street Band, Václav Kotek, Cirkus
Problem, divadlo Studio DVA s Evou Holubovou,
Bohumilem Kleplem, Kryštofem Hádkem a řada
dalších umělců zvučných jmen. Celým sobotním
programem, jehož součástí můžete být i vy, bude
opět provázet vynikající moderátor Václav Žmolík.
Nedělní dopoledne můžete začít snídaní v trávě
v zámecké zahradě a poté přejít na Černou horu,
kde společně oslavíme 25 let městských lesů.
Chybět nebudou hry, soutěže, zvířátka, ale ani
muzika a pálení čarodějnic. Výbornou zprávou je
i to, že v pondělí 1. května je svátek, a proto nikdo
z nás nebude muset brzo vstávat do práce nebo
do školy. 

Výzva pro účinkující 
Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak bavit
lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií, světel
a dalších divadelních propriet? Výborně – tato

výzva je určena právě vám! Naše lázeňská pro-
menáda, která vede od chrámu Nalezení sv. Kříže
přes máchadlo až na Braunerovo náměstí, bude
v sobotu 29. dubna 2017 otevřena již od 10.00
hodin i pro vás. Zaplatit vám sice neumíme, ale
můžete vybírat do klobouku, futrálu od houslí či
jiných „pokladniček”. Staňte se součástí projektu,
o kterém se mluví! Svoji účast můžete nahlásit na
mailové adrese lazneducha@litomysl.cz.

Soutěž Lázeňské prameny 
V uplynulých ročnících zahájení sezóny probíhala
celodenní soutěž, která spočívala v konzumaci
gurmánských lázeňských pramenů. Tato soutěž
se v roce 2016 změnila na celoroční s rekordními
20 prameny. Pokud máte zájem zařadit opět svůj
speciální nápoj do této soutěže, napište nám na
adresu lazneducha@litomysl.cz. Dodejme, že

gurmánským lázeňským pramenem může být
nejen speciální nápoj, ale také lázeňský pokrm. 

Výzva pro výrobce produktů 
Pokud vyrábíte nebo nabízíte sortiment vhodný
pro lázeňské hosty, můžete jej celou sobotu 29.
dubna nabízet návštěvníkům lázeňské kolonády.
Vítané jsou regionální produkty, ruční výrobky –
ozdoby a suvenýry, drobné občerstvení, lázeňské
oplatky… Zájemci o prodej, nahlaste svoji účast
u pana Leoše Krejčího na mailové adrese
krejci@smetanuvdum.litomysl.cz. Pořadatelé si
však ponechávají právo výběru prodejců a ne-
musí zájemce přijmout.

Samolepky „Lázně ducha Litomyšl” pro pro-
vozovatele služeb
I když nebude vaše provozovna přímo lázeňským
pramenem, podporovat myšlenku Lázní ducha
můžete. Například tím, že hosta přivítáte v lázeň-
ském městě, nabídnete mu informace o lázních,
propagační materiály a zejména jej obsloužíte
tak, aby se cítil opravdu dobře „opečován”. Již
dnes si můžete vyzvednout v Infocentru na Sme-
tanově náměstí samolepku Lázně ducha Litomyšl
zdarma. 
Dodejme, že akci pořádá město Litomyšl ve spo-
lupráci se Smetanovým domem, příspěvkovou
organizací Zámecké návrší, Regionálním muzeem
v Litomyšli, Městskou galerií Litomyšl a řadou
dalších organizací.  
Více informací a detailní program víkendového
otevření sezóny naleznete již brzy na webové
adrese www.lazneducha.cz, případně na facebo-
okové stránce, kde jsou pravidelně zveřejňovány
také novinky z přípravy této oblíbené akce.

Za přípravný výbor Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
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„Íčko” obsloužilo doposud nejvíc
návštěvníků ve své historii
Na sklonku roku 2016 měli pracovníci litomyšl-
ského informačního centra důvod k velkým osla-
vám. Dva dny před Silvestrem totiž přivítali
jubilejní zákazníky s pořadovým číslem 100 000.
Tolik lidí do centra ještě nikdy nedorazilo. Díky
tomuto výkonu se litomyšlské „íčko” umístilo na
druhém místě v návštěvnosti za jeden kalen-
dářní rok v rámci celého kraje. Před zdejším in-
focentrem se umístilo pouze to, které se nachází
v Pardubicích. Největší část zákazníků litomyšl-
ského IC tvoří místní obyvatelé. „Ti u nás nejčas-
těji zjišťují časy příjezdů a odjezdů autobusových
spojů. Dále si k nám lidé chodí nakupovat vstu-
penky, tisknout, skenovat a kopírovat doku-
menty.  Veřejnosti také nabízíme připojení
k internetu a v lednu si hodně řidičů přišlo koupit
parkovací a dálniční známky,” vysvětlila vedoucí
IC Litomyšl Blanka Brýdlová. Turisté z České re-
publiky i zahraničí zase nejčastěji hledají infor-
mace o otevíracích dobách pamětihodností,
konání kulturních akcí, umístění hotelů a restau-
rací.
Celkový počet návštěvníků centra v roce 2016
nakonec vystoupal na cifru 100 700. Přesný údaj
je k dispozici, protože vstup monitoruje speciální
zařízení a zaznamenává přesně každý druhý
průchod zákazníků. Celkový počet se však vzta-
huje pouze k hlavní provozovně IC na Smeta-
nově náměstí.  „Z počtu zákazníků máme
ohromnou radost. Před deseti lety nedosaho-
vala roční návštěvnost ani 50 000 lidí,” zavzpo-
mínala Blanka Brýdlová a dodala: „Pro letošek
plánujeme řadu novinek. Místní určitě potěší
nákup nové kopírky, která zvládne i tisk na lesklý
fotopapír. Pokud se letos uskuteční festival
„Chebské dvorky tentokrát v Litomyšli”, tak se
rádi zapojíme a veřejnosti zpřístupníme dvorek

za infocentrem. V současné době také plánu-
jeme obměnu nabídky zážitkových poukazů
a zjišťujeme, co jsou podnikatelé schopni nabíd-
nout. Rádi bychom také začali ve spolupráci
s městem a dalšími subjekty cestovního ruchu
realizovat myšlenku nového ,Turistického por-
tálu´ na webu města Litomyšle, který by zatrak-
tivnil nabídku kulturních, sportovních a dalších
volnočasových možností pro turisty i občany
města. A v neposlední řadě chceme být aktivní
ve spolku Made in Litomyšl.”
Službu průvodcovství městem využil stejný
počet turistů jako vloni, tedy 1500 lidí. Změnilo
se však jejich složení – do Litomyšle dorazilo
více zahraničních turistů oproti českým.  Větši-
nou to byli Japonci, kteří chtěli vidět rodiště Be-
dřicha Smetany a vše, co je s ním spojené.
„Děkujeme všem návštěvníkům za projevený
zájem o naše služby, budeme se i nadále snažit
poskytovat profesionální informace a udržet vy-
sokou kvalitu služeb,” dodala nakonec Blanka
Brýdlová. -mv-, foto: archiv IC

Gastroslavnosti lákají
na knedlíky a šmorny

Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily
Rettigové se již v Litomyšli zabydlely. Nechybí
tedy ani v letošním přehledu akcí. Opět se na
Smetanově náměstí a na přilehlém náměstí Tou-
lovcově sejdou gourmeti, milovníci dobrého jídla
a pití, kuchaři, odborníci na moderní gastronomii
či výrobci kvalitních potravin. Letošní šestý roč-
ník láká tématem „Knedlíky a šmorny” a vy-
vrcholí o víkendu 20. a 21. května. 
Ten, kdo si oblíbil soutěže jako Svíčková open,
O nejlepší domácí bábovku či Vaření kotlíkového
guláše, nebude o ně ochuzen. V programu ne-
chybí ani oblíbená sousedská husička, klání
středních odborných škol nebo školička vaření
pro nejmenší. „Novinkou je večerní irský hodo-
kvas nebo kuchařský kurz,” prozrazuje Ivana Vo-
říšková za organizátora akce – Smetanovu
Litomyšl, o.p.s. Těšit se můžete na usměvavého
Aleše Cibulku coby moderátora gastroslavností
a jeho rozhlasový pořad Tobogan. 

Téma letošního ročníku navíc dává řadu příleži-
tostí pro kreativní kuchařské umění. „Ačkoli si
knedlíky někdy přivlastňujeme jako naše národní
jídlo, tento vařený pokrm z těsta je v různých va-
riacích rozšířený po celém světě,” prozrazuje ře-
ditel Smetanovy Litomyšle, o.p.s., Jan Pikna.
V Číně se dokonce knedlíky jedly dříve, než se ve
střední Evropě objevili první lidé. Pečené „kned-
líky” se označují jako šmorny, mají nejrůznější re-
gionální variace a nejčastěji se jedná o moučné
nebo bramborové placky či trhance. Vařené
knedlíky se staly velmi důležitou součástí přede-
vším české, rakouské, bavorské a tyrolské ku-
chyně, převažuje však forma přílohy k masu.
„Letošní gastroslavnosti Magdaleny Dobromily
Rettigové proto chtějí připomenout množství
způsobů přípravy knedlíků jako samostatné
hlavní jídlo, ať sladké, nebo slané,” dodává Jan
Pikna. Jana Bisová, foto: František Renza

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Tradiční Silvestr s ohňostrojem
a čočkovou polévkou • Filmové klapky Jiřího Du-
dychy pro zlínský festival • Nový rok ozdobený
mrazem • Lednová tisková konference• Plány na
opravy zámku a panského domu • Kultura v roce
2017 bude srdeční záležitostí • Nové zázemí pro
turisty má být hotové do konce léta • Týden
modliteb za jednotu křesťanů • Království pří-
rody Vincence Bittnera •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Město Litomyšl
oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Místo výkonu práce:
Městský úřad Litomyšl, 
J. E. Purkyně 918, Litomyšl 

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

Charakteristika vykonávané činnosti:
výkon státní správy na úseku staveb-
ního řádu – zejména umísťování a po-
volování staveb a jejich změn, terénních
úprav a zařízení, užívání a odstraňování
staveb

Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání

s maturitní zkouškou v oboru staveb-
nictví

• dobrá uživatelská znalost práce na PC
• samostatnost, komunikativnost,

zodpovědnost
• řidičské oprávnění skupiny B
• praxe ve veřejné správě vítána

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

Náležitosti písemné přihlášky
uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo

dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana

• datum a podpis uchazeče

a dále je třeba přiložit:
• strukturovaný životopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne

starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem; pokud takový do-
klad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohláše-
ním

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu:
1. 4. 2017

Lhůta pro podání přihlášky:
prodloužena do 20. 2. 2017

Způsob podání přihlášky:
písemně na adresu:
Městský úřad Litomyšl
Odbor kanceláře vedení MÚ
Bří Šťastných 1000
570 20  Litomyšl

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli
vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2017 
dle zákona č. 312/2002 Sb.

odborný pracovník
odboru výstavby
a územního plánování
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Bohatý program letošní Smetanovy Litomyšle
už známe, zbývá si jen vybrat

Nová rolba už upravuje led na zimním stadionu
lovině ledna zbrusu nová italská rolba WM Mam-
moth upravovala povrch ledové plochy na zim-
ním stadionu. Nový stroj tak v provozu vystřídal
téměř čtvrt století starou rolbu, která již delší
čas dosluhovala a její provoz byl časově i fi-
nančně náročný. „Jezdí se s ní úžasně, je
o hodně lepší než ta stará. Je to jako byste se
nejdřív svezl trabantem a pak nasedl do merce-
desu, ale tahle rolba je vlastně italská, takže by
se spíš mělo říci lamborgini,” popsal své zážitky
s novým vybavením technik Jaroslav Klejch, jenž
zdůraznil, že nová rolba má na rozdíl od té staré
ve výbavě celou řadu ovládacích prvků. Mimo
jiné i pedály, které předchůdkyně neměla, a ří-
zení se tedy muselo ovládat pouze ručně.
WM Mammoth má hmotnost 5500 kilogramů, je
téměř 2,5 metru široký i vysoký a jeho délka pře-
sahuje čtyři metry. Ledovou plochu o přestávce
hokejového zápasu zvládne vyčistit za zhruba

V prosinci roku 2016 zastupitelé schválili poskyt-
nutí dotace ve výši 2,5 milionu korun Městským
službám Litomyšl na pořízení nové rolby. Vše se
nakonec podařilo zařídit tak, že již ve druhé po-

deset minut. „Nový stroj je o 24 let mladší a za
tu dobu šla technologie, co se například řezání
a mytí ledu týká, výrazně dopředu. Kromě toho
je rychlejší a také ekonomičtější. Provozní ná-
klady budou zhruba poloviční. Rolba má elek-
trický pohon na baterie, které vydrží 28 úprav
ledu. Jenom pro srovnání – stará rolba jezdila na
plyn a ročně nás stál jenom plyn 60 až 70 tisíc
korun. Nová má baterie za 250 tisíc, které mají
vydržet minimálně deset let,” uvedl správce zim-
ního areálu Petr Pešina. Snazší je i výměna nože,
kterým se seřezává led. Místo až dvou hodin se
nyní dá ostří nahradit během několika málo
minut. 
Nová rolba se ještě v následujících týdnech
dočká jedné nutné úpravy – její kapotu bude po
dohodě s grafikem zdobit logo města. Pro sta-
rou rolbu se budou městské služby snažit najít
nového kupce. -mv-

Střídání stráží. Tak by se dal pro Smetanovo
město s nadsázkou označit konec roku 2016 a za-
čátek roku 2017. Litomyšl totiž po dvou letech
končí coby předsednické město dobrovolného
svazku obcí Česká inspirace a zároveň bude od
dubna 2017 po dobu dvou let v čele sdružení
České dědictví UNESCO.  „Jedná se o stan-
dardní změny, při kterých se jednotlivá
členská města pravidelně a spravedlivě
střídají v čele zmíněných sdružení. Litomyšl
je členem hned několika podobných usku-
pení – například Svazku obcí Mikroregionu
Litomyšlsko, Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, Svazu měst a obcí České
republiky nebo například Českomoravského po-
mezí a Kraje Smetany a Martinů. Jsme rádi jejich
součástí a na předsednictví se těšíme. Spolu-
práce s ostatními městy je přínosná nejenom
v oblasti cestovního ruchu a ochrany památek,”
prohlásil starosta Radomil Kašpar, jenž byl v le-
tech 2015 – 2016 předsedou České inspirace.
České dědictví UNESCO sdružuje od roku 2001
města, na jejichž území se nachází památka za-
psaná na Seznam světového kulturního a přírod-
ního dědictví. Starosta Litomyšle Radomil Kašpar
vystřídá v čele uskupení starostu Kroměříže Ja-
roslava Němce. „Sdružení chce býti jakousi lobby
skupinou hájící zájmy „unescových měst“, důle-
žitá je však také oblast společné propagace i cíl

osvětový a vzdělávací. Zapsání památky na Se-
znam UNESCO je jednak vysoce prestižní záleži-
tostí, ale jde i o jakousi záruku kvality v oblasti
turismu a motivaci k návštěvě. Památky UNESCO
jsou také velkou učebnicí dějin kultur, jsou důka-
zem nádherné rozmanitosti a v mnoha zemích

také vlajkovými loďmi péče o kulturní dě-
dictví,” dodává výkonná ředitelka Českého
dědictví UNESCO Michaela Severová. Na
seznamu chráněných památek je v sou-
časné době po celé republice celkem 12
historických klenotů. Jako první byl na se-
znam UNESCO v roce 1991 zapsán trojlís-

tek historických center měst Prahy, Českého
Krumlova a Telče. Později následovaly další zá-
pisy: poutní kostel svatého Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou (1994), his-
torické centrum a chrám svaté Barbory v Kutné
Hoře společně s katedrálou Nanebevzetí Panny
Marie v Sedlci (1995), Lednicko-valtický areál
(1996), Vesnická rezervace v Holašovicích (1998),
zahrady a zámek v Kroměříži (1998), zámek a zá-
mecký areál v Litomyšli (1999), sloup Nejsvětější
Trojice v Olomouci (2000), brněnská vila Tugend-
hat (2002) a židovská čtvrť a bazilika svatého
Prokopa v Třebíči (2003). „V současnosti usiluje
o vstup do vybrané společnosti UNESCO napří-
klad město Žatec, lázeňský trojúhelník či region
Krušnohoří,” vyjmenovává Severová a pokračuje:

„Z blízkého okolí jde například o Národní hřebčín
Kladruby. Ten má však před sebou ještě velmi
dlouhou a složitou cestu. Česká republika je totiž
v pozici jakési UNESCO velmoci a proměnit kaž-
dou další nominaci v úspěšný zápis je stále těžší
a těžší.”    
Historie dobrovolného svazku obcí Česká inspi-
race sahá až do roku 1995 a v současnosti má
celkem osm členů – Hradec Králové, Cheb, Jindři-
chův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč
a Třeboň. „Jako svůj hlavní cíl si sdružení vytyčilo
aktivně přispívat k rozvoji cestovního ruchu se
zaměřením na kulturní nabídku sdružených
měst,” vysvětlila Michaela Severová, manažerka
České inspirace. Dobrovolné sdružení obcí vy-
dává vlastní propagační materiály v několika ja-
zykových mutacích. Pravidelně se účastní
tuzemských i zahraničních veletrhů cestovního
ruchu a systematickou propagací přispívá k roz-
voji domácího i zahraničního cestovního ruchu
v regionech České republiky. Česká inspirace se
snaží inspirovat nejen k návštěvě osmi členských
měst, jejich „kamenných památek”, ale poukazuje
také na fakt, že každé z těchto měst, Chebem po-
čínaje a Poličkou konče, nabízí širokou paletu kul-
turních programů. Předsednictví se již koncem
roku 2016 ujal starosta Jaroslav Martinů z neda-
leké Poličky.

-mv-

strana 1 >
Doplní ho bohatý doprovodný program na zá-
meckém návrší, především pak v Klášterních za-
hradách.  
Doprovodný program ale návštěvníky čeká po
všechny festivalové víkendy. Kromě výstav
a promenádních koncertů na různých místech
města se na pódiu v Klášterních zahradách
mohou těšit na projekce, povídání se zajímavými
lidmi a muzicírování. „Návštěvníci mohou při-
cházet a odcházet. Jen tak si posedět na tráv-
níku a třeba uspořádat piknik. Občerstvení si
mohou přinést, nebo jim piknikový košík rádi na
objednávku přichystáme,” informuje ředitel fes-
tivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna. K dispozici
budou navíc lehátka, sedací vaky i deky. V za-
hradách zkrátka zavládne pohoda.  

Vstupenkové balíčky v prodeji s předstihem
„Už od 22. do 28. února bude možné přednostně
zakoupit vstupenkové balíčky. Každý z nabízené

pětice zahrnuje tři pořady, přičemž vždy je něja-
kým způsobem zastoupeno Smetanovo dílo,”
upřesňuje Jan Pikna. První balíček obsahuje
Slavnostní zahajovací koncert, Galakoncert –
Návštěvu ve Vídeňské státní opeře a Poznaň-
skou filharmonii. Koupí druhého balíčku zí-
skáte vstupenky na Rossiniho Lazebníka
sevillského!!!, Smetanovo Tajemství a Fantas-
tickou Českou Sinfoniettu. V pořadí třetí vstu-
penkový balíček zahrnuje Rusalenku (od 18.00
hod.), Smetanovu Prodanou nevěstu (od 15.30
hod.) a interaktivní pořad Bedřich No. 1. V pří-
padě třetího balíčku je poskytována sleva 50
% dětem do 15 let a studentům, slevy mají i dr-
žitelé platebních karet České spořitelny. Sou-
částí tohoto balíčku je též volný vstup do
muzeí, na workshopy a na prohlídku zákulisí
festivalu. Čtvrtý balíček se skládá ze vstupenek
na Valmonta, večerní Prodanou nevěstu
a Hommage à Jazz – Arturo Sandoval. Závě-
rečný  pátý  balíček  obsahuje  Ponchielliho

La Giocondu, Polskou krev Oskara Nedbala
a Velké finále. 
Samotný předprodej vstupenek bude spuštěn ve
středu 1. března od 10.00 hod. Jejich koupě je
možná buď v předprodejní kanceláři Smetanovy
Litomyšle,  nebo  v prodejních  místech  sítě
Ticketportal (infocentra). On-line lze vstupenky
zakoupit nebo zarezervovat na www.smetano-
valitomysl.cz, po úhradě platební kartou si
zákazník vstupenky sám vytiskne doma, zare-
zervované vstupenky budou připraveny k vy-
zvednutí na kterémkoliv prodejním místě nebo
zaslány poštou. V rámci jednoho on-line nákupu
či rezervace lze zajistit maximálně 10 vstupenek
na jeden pořad. Pro vstup do on-line předpro-
deje je třeba se zaregistrovat. Vzhledem k tomu,
že volná místa vždy velmi rychle ubývají a u ně-
kterých pořadů o získání vstupenky rozhodují
vteřiny, doporučujeme provést registraci ještě
před zahájením předprodeje.

-red-, foto František Renza

Litomyšl v čele Českého dědictví UNESCO
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Slova moudrých: „Největším požitkem,
největší radostí v životě je cítit se potřeb-
ným a blízkým ostatním”         A. M. Gorkij

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Jaroslava Sitařová, Hana Sedlá-
ková, Josef Král, Miroslav Jůza, Karel Ve-
selík  –  Litomyšl
85 let – Věra Kučerová, Marie Vostřelová,
Jaroslava Víchová, Milan Svoboda – Lito-
myšl
88 let – Růžena Hudečková – Litomyšl
90 let – Jarmila Paťavová – Litomyšl
91 let – Věra Kalinová, Miroslav Jozífek –
Litomyšl
92 let – Božena Bartoňová, Vlasta Jirou-
šková – Litomyšl
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Vlasta a Karel Dvořákovi – Litomyšl
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Annou Hartmanovou  (93 let)
Marií Rybovou  (89 let)
Josefem Martinkem  (88 let)
Zdeňkem Tašnerem (87 let)
Marii Faltysovou  (82 let)
Františkem Horským (63 let)

Vzpomínáme.

Ve společenské kronice jsou uvedeni
pouze spoluobčané, kteří ke zveřejnění
svého jména dali  písemný souhlas, a ti,
k jejichž zveřejnění dali písemný souhlas
zákonní zástupci nebo příbuzní.

Dana Kmošková – KPOZ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Chci touto cestou poděkovat jménem celé ro-
diny pracovníkům chirurgického oddělení Lito-
myšlské nemocnice, kteří se podíleli na
záchraně života naší maminky, paní Jany Nepra-
šové z Vysokého Mýta.
Maminka byla přivezena na chirurgii v LM v pon-
dělí 19. 12. 2016 v kritickém stavu. Okamžitě byla
provedena všechna potřebná vyšetření a opa-
tření a ještě týž den večer operována. Po celou
dobu jí byla věnována veškerá péče, a to jak na
JIP, kde je vedoucím lékařem Slavoj Lopuchov-
ský, tak později na lůžkovém oddělení chirurgie,
kde je primářem MUDr. Marek Serbák a ošetřu-
jícím lékařem byl MUDr. Vlodymyr Kavchuk. Ve-
liký díky patří všem za profesionální i lidský
přístup.
Maminka se vyjádřila slovy, že dostala ten nej-
cennější dárek a spolu s ní my všichni, děti,
vnoučata a pravnoučata.
Za celou rodinu všem děkuje Miluše Meislová

 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se zapojili do sbírky věcí pro děti vyžadující
okamžitou pomoc a rodiny v nouzi. Oblečení
a hračky dělaly radost zejména dětem, zatímco
nádobí, ručníky a jiné vybavení domácnosti oce-
nili hlavně dospělí. Jeden příběh za všechny: Při
jedné předvánoční návštěvě u nejmenované po-

třebné rodiny, kam jsme mimo jiné dovezli ma-
mince téměř nový kuchyňský robot a holčičce
kočárek s panenkou, se tatínek dojetím rozplakal
a děkoval nám, že jsme jeho rodině připravili
krásné Vánoce.
Děkujeme všem, kteří nemyslí jen na sebe a věci,
které již doma nepotřebují, darovali na dobrou
věc. Zvlášť velké poděkování patří Miniškolce,
která pro děti připravila krásné dárečky a mnoho
dobrot.
Do sbírky se může zapojit každý, potřebných lidí
je kolem nás stále dost. Do nového roku přejeme
všem hodně zdraví a hodných lidí kolem sebe.
L. Pajerová

 Chtěla bych poděkovat p. Libuši Pajerové za
uspořádání sbírky: oblečení, hraček a dalších po-
třebných věcí, které jsou věnovány dětským do-
movům, Klokánkům a soc. slabým onkologickým
dětem. Děkuji tentokrát za dětský domov Česká
Lípa a za onkologii Vám všem, kteří jste se na
sbírce podíleli. Též bych chtěla poděkovat lito-
myšlské Miniškolce. Děkuji za charitu dětem
a vážím si Vaší pomoci. Jana Pletněvová

 Před vánočními svátky byl manžel převezen
na interní oddělení Litomyšlské nemocnice.
V pátek, den před Štědrým dnem, ho převezli
zpět domů zcela odkázaného na pomoc dru-
hého. Chci poděkovat pracovníkům Farní charity
Litomyšl, kteří k nám v tak zaneprázdněný čas
dokázali dovézt elektrickou postel, jídelní stolek
a ještě od povánočního úterý zabezpečit pečo-
vatelskou službu. Chvíli jsme pečovat o manžela
bez pomoci zvládali (s plným nasazením rodiny
dcery), ale dlouhodobě by to bylo neudržitelné,
je mi 83 let. Děkuji, že funguje tak skvělá orga-
nizace, že má tak ochotné a milé pracovníky a že
díky tomu může manžel zůstat doma.  

Ludmila Zoubková
 Dne 16. 2. 2017 tomu bude 10 roků, kdy nás

navždy opustil pan Josef Vaňásek. Kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.

Rodina Vaňáskova a ostatní příbuzní
 Vzpomínka Na Dášu Kalíkovou.  Rodina, SO-

KOLKY, kamarádi a všichni známí na tebe často
vzpomínají. 4. 2. 2014 jsi nás po dlouhé nemoci
opustila, ale v srdíčku jsi stále s námi.

Alena Faltysová, Litomyšl
 Jménem všech členů Komise pro občanské

záležitosti přeji naší dlouholeté člence paní Věře
Kučerové k jejím 85. narozeninám hlavně pevné
zdraví, štěstí a další životní i pracovní elán.

Dana Kmošková

ZAMYŠLENÍ

Uplynul už jeden měsíc, kdy se ještě občas
v psaní letopočtu pleteme. V tomto měsíci
únoru se můžeme zamýšlet nad podobenstvím
o ztraceném penízku. V 15. kapitole u evange-
listy Lukáše, čteme nejprve o ztracené ovci,
potom o zmiňovaném ztraceném penízku
a závěr tvoří podobenství o marnotratném
synu. Vlastní text najdeme v 15. kapitole Luká-
šova evangelia, verš 8-10. Všechny tři příběhy
končí výzvou k radosti. Považovat toto krátké
podobenství jen jako předehru pro příběh
o marnotratném synu by nebylo šťastné či zby-
tečné. Už jsem jedl, nemusím to pořád opako-
vat. Opakování je nutné nejen k životu, ale také
k tomu, abychom žili smysluplně. Člověka nesytí
dovídání se stále nových věcí, ale vnitřní zakou-
šení věcí podstatných, v něm se snižuje zvěda-
vost rozumu, který vyhledává novinky, ale kde
srdce nachází pravdu, kterou hledá. 15. kapitola
objasňuje skrze Ježíšovo chování Otcovo srdce,
které miluje děti. Opakování vyzdvihuje Boží
činnost, třeba jen v prospěch jednoho ztrace-
ného.  Všechny činnosti jsou připsány Bohu, on
ztrácí. Není to ovce, penízek, které jsou ztra-
ceny, on nechává všeho a jde, on rozsvítí sví-

tilnu, vymete dům a pečlivě hledá. On svolává,
aby se lidé radovali s ním. Za každým jednotli-
vým ztraceným člověkem on vidí svého jedno-
rozeného Syna. A tak když hledí na toho, bez
něhož nemůže žít, vidí v něm všechny, kteří jsou
ztraceni. I když se to zdá neuvěřitelné, Otec nás
miluje, tak jako miluje Syna a Syn nás miluje
přímo láskou otcovou. Ne proto, že jsme dobří,
ale protože jsme Otcovi děti a Synovi bratři.
Skutečnost, že jsme slabí, hříšní nás činí před-
mětem ještě větší Boží lásky. Hodnota nějaké
věci se ukáže, když ji ztratíme. Naše hodnota je
ve smrti Božího Syna, který se vydal v záhubě,
aby nás nalezl. Když už jednou existujeme, tak
on nemůže žít bez nás. Ta žena z takové ztráty
ztratí hlavu, na všechno zapomene, nevidí nic
jiného, než co hledá. Pustí se do pečlivého za-
metání domu. Svůj poklad najde pod vším sme-
tím, které se v domě nashromáždilo. Tak také
Otec najde svého Syna mezi zločinci na kříži
a zjevuje tak moudrost své nezištnosti vůči
nám. Ztrácí Syna, aby ho našel se všemi jeho
ztracenými bratry. Celý svět je Boží dům, pro-
tože v něm přebývá ten, koho miluje a koho
hledá. Všechno v něm zpřevrací a celý dům vy-

čistí, aby skrze obětování jediného Syna zachrá-
nil také všechny ostatní. On ve své namáhavé
činnosti neustane, dokud nenajde toho posled-
ního, který se ztratil. Nalezení přináší radost.
Křesťanství není nějaká "sekta čistých", ono je
naopak přijímání hříšníků, které se stává bratr-
stvím v té míře, v jaké člověk objevuje Otcovu
lásku ke všem jeho dětem. Církev musí zůstat
otevřená pro hříšníky. P. František Beneš 

PODĚKOVÁNÍ, BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY

Pojmenujte novou
obřadní síň
Přístavba piaristické koleje slouží veřejnosti
i studentům a pedagogům z fakulty restauro-
vání již od léta minulého roku. Vybudování to-
hoto moderního multifunkčního objektu bylo
poslední etapou nákladné revitalizace celého
zámeckého návrší v hodnotě 400 milionů korun.
Nová obřadní síň v přístavbě však stále nemá
své jméno. Nyní nadešel čas učinit rozhodnutí
a prostory vhodně pojmenovat. Do konce března
2017 máte možnost vedení města posílat své
návrhy  na e-mailovou adresu lilie@litomysl.cz,
do předmětu uveďte „Anketa”. Poslat nám je sa-
mozřejmě můžete také poštou na adresu re-
dakce Lilie – Bří Šťastných 1000, 570 20
Litomyšl. „Mým favoritem na název je Síň purk-
mistra Laška, ale rád si přečtu a vyslechnu další
návrhy. Obřadní síň je nedílnou součástí města,
a proto musí mít také vhodné jméno. Doufám,
že se návrhů sejde co možná nejvíce,” prohlásil
starosta Radomil Kašpar. -red-

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,

lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny, 
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle,  basu, trumpetu a jiné věci

starožitného charakteru.
Platba v hotovosti ihned, solidní jednání i ceny.

Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579 a já se rád přijedu podívat. 

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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485 let – 25. 1. 1532 zemřel Vavřinec Kraso-
nický, spisovatel, od roku 1495 duchovní
správce sboru Jednoty bratrské v Litomyšli,
jeho spisy byly psány česky. Literární pozůsta-
lost byla zničena při rozsáhlém litomyšlském
požáru v roce 1546, během kterého shořelo ná-
městí, ale také bratrská knihovna a archiv.
445 let – 13. 1. 1572 zemřel Jan Augusta, autor
náboženských pojednání a duchovních písní.
V roce 1532 se ujal sboru v Litomyšli a stal se
biskupem Jednoty bratrské. Těšil se velké auto-
ritě, v roce 1547 došlo k pronásledování Jed-
noty bratrské, Jan Augusta byl 16 let vězněn
v Praze a na Křivoklátě. Osobnost, která kdysi
jednala s Lutherem, Kalvínem, císařem Karlem
V., zemřela naprosto opuštěná.
180 let – 24. 1. 1837 se narodil Alois Vojtěch
Šmilovský, prozaik, profesor na gymnáziu v Li-
tomyšli, poté okresní školní inspektor, přítel Te-
rézy Novákové a Aloise Jiráska, napomáhal
kulturnímu rozvoji Litomyšle. Tématem jeho
prozaických příběhů byli hrdinové z maloměst-
ského nebo venkovského prostředí.
155 let – 21. 1. 1862 zemřela Božena Něm-
cová, spisovatelka, zakladatelka novodobé
prózy. Dvakrát pobývala v Litomyšli. Během
prvního pobytu se jí v roce 1839 narodil v Lito-
myšli syn Karel, po druhé opustila Litomyšl
vážně nemocná v listopadu 1861, dva měsíce
před svou smrtí.
145 let – 6. 1. 1872 se narodil Jan Vandas,
pěvec, tenorista, člen a sólista pěveckého
spolku Vlastimil. Repertoár J. Vandase byl tak
rozsáhlý, že byl zván ke koncertním vystoupe-
ním v okolních městech. Byl majitelem olejny,
založené roku 1793, spojené s parními a vano-
vými lázněmi. Tragicky zemřel při automobilo-
vém neštěstí u Hrušové v roce 1917.
135 let – 18. 1. 1882 se narodil Rudolf Vejrych,
portrétista, malíř krajin a zátiší, pedagog. Po
návratu z Francie žil na Kozlově, byl švagrem
Maxe Švabinského. Namaloval pro městskou
radnici dosud největší obraz – panorama Lito-
myšle. Pochován je na malém hřbitůvku na
Kozlově.
120 let – 26. 1. 1897 se narodila PhDr. Anna
Matičková, navštěvovala litomyšlské gymná-
zium a byla první dívkou, která v něm v roce
1917 odmaturovala. Na studiích v Praze potkala
studenta architektury Josefa Matičku. Spolu
pak snášeli veškerá protivenství doby, přede-
vším nacistickou perzekuci a posléze i komu-
nistické antisemitské tažení po procesu
s Rudolfem Slánským. 
85 let – 27. 1. 1932 zemřel František Háša,
mlynář, zakladatel elektrárny a majitel pily. Há-
šova elektrárna dodávala elektrickou energii
městu a okolí až do roku 1936. F. Háša byl pro-
středníkem při realizaci natáčení filmu Filosof-
ská historie v Litomyšli.
45 let – 28. 1. 1972 zemřel Ladislav Kasal,
úředník Spořitelny, dirigent a sbormistr pěvec-
kého spolku Vlastimil v Litomyšli, po válce za-
ložili s profesorem Obdržálkem Hudební školu
v Litomyšli, kde také učil. V roce 1946 založil
a řídil Litomyšlský symfonický orchestr, byl jed-
ním ze zakladatelů Smetanovy Litomyšle.
60 let – 1. ledna 1957 byl do Litomyšle přemís-
těn poprvé v dějinách města i závod z oboru
těžkého strojírenství, pobočný závod Jurano-
vých závodů, n.p. Brno.

připravila Lenka Backová

Vážení čtenáři, pokud máte tip na kulaté výročí,
které bychom v nejbližších měsících mohli za-
řadit do rubriky Kalendárium, prosíme, napište
na e-mail: lilie@litomysl.cz. Děkujeme.  

-red-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

únor 2017
Nové knižní tituly v městské knihovně
Brown, Sandra – Reportér, Osborne – Pavučina,
Lorentz Iny  – Lest kočovné nevěstky, Rodari –
Pohádky na hraní, Rollins – Štvanice, Bubeníček
– Povídej, dědo, jaks byls, Jones Darynda  –
Čtvrtý hrob pod nohama, King Stephen – Konec
hlídky, Kotleta – Spad, Campbell – Železný
anděl, Neradová – Dokud nás smrt nerozdělí, Al-
lison – Parchant z Jižní Karolíny, Dashner – Roz-
kaz zabít: prequel, Lorentz Iny – Bílá hvězda,
Bečvářová – Copatá máma, Lupton – Dokonalé
ticho, Probst – Hledání podmanivé krásy, Gerrit-
sen – Hra s ohněm, Baily Ginny – Jednou časně
zrána, Elk, Carrie – Jednou tě najdu, Boisrolin  –

Naverbovaná: svědectví, Vácha – Nikam, Gris-
ham John – Osamělý střelec, Riedová Emma –
Pařížské rekviem, Harrod-Eagles  – Sbohem, Pic-
cadilly : za, Hjorth – Poslední zkouška, Krakauer
Jon – Útěk do divočiny, Womack – Malíř vzpomí-
nek, Dubcová Naďa – Jsem tu na kus řeči, Tyler
Anne – Děvče na ocet: nové, D'Andrea – Pod-
stata zla, Jong Dola de – Pole je tento svět, Hol-
cová – Riskantní rozhovor, Alkemade Kim –
Sirotek č. 8, Klíma Josef – Splátka životem, For-
man Gayle – Byla jsem tu, Cook Robin – Hostitel,
Hoag Tami – Ledové srdce, Boučková – Život je
nádherný -red-

„Padouch nebo hrdina, vždyť jsme
jedna rodina…”
Komiks – ať jste příznivcem či odpůrcem daného
umění, tajně jste četli nebo kreslili obrázky pod
lavicí nebo se vyhýbáte oddělení komiksů, neboť
to není skutečná literatura, kterou považujete za
hodna vašeho zájmu, musíme si všichni připus-
tit, že komiks nejenom přežil rok 2000, ale na-
dále vzkvétá a nachází si čtenáře všech
věkových kategorií.                                                                                                                                                    
Komiksový hrdina má jasně daný charakter, buď
jste klaďas, nebo padouch, moc toho nenamlu-
víte, snažíte se spasit nebo zničit svět, každému
je jasný váš cíl. K tomu máte úžasné nadlidské
schopnosti, které umíte použít nebo zneužít,
záleží, na čí straně jste. Je jedno, zda jste pa-
douch nebo hrdina, vždy sklízíte přízeň vnad-
ných krásek, které po vás touží. Často i poskytují
pomoc vašemu nepříteli  nebo se nechávají

soustavně  zachraňovat  vaší  velkolepostí.
Pro děti dnes komiksový hrdina změnil i image
a často sestoupil z výšin filmu nebo literatury,
nemusí to být ani člověk, můžete být myšákem,
líným kocourem, vílou, nepřítelem Římanů a po-
cházet z galské vesnice. Nezapomínejme ani na
nesmrtelné Rychlé šípy, celou škálu detektivů,
klasická dílka, která dnes ožívají v komiksech.
Proto jsme se v knihovně rozhodli, že do nového
roku vyšlápneme v komiksových botách a pro
malé i velké vyhlásíme novou výzvu: Vytvoř si
svůj komiks.
Těšíme se na neokoukané hrdiny i padouchy.
Fandíme všem – jednotlivcům nebo skupinkám,
kdo si hraje, nezlobí, ale tvoří s námi.

Romana Dubjáková, 
dětské oddělení MěK Litomyšl

Setkání spolku Made in Litomyšl
Ve středu 18. ledna se společně setkali členové
a příznivci spolku Made in Litomyšl na prvním
řádném jednání. Počet členů se od minulého se-
tkání výrazně navýšil. „Před setkáním bylo za-
psáno 29 řádných členů, během schůzky jsme
obdrželi další 3 přihlášky. Dále jednáme o mož-
nosti čestného členství pro příspěvkové organi-
zace, jako jsou regionální muzeum nebo fakulta
restaurování,” řekl ředitel spolku David Edlman.
Během několikaměsíčního působení se spolku
podařilo připravit několik projektů, do kterých se
postupně zapojují další členové, a zejména
spustit upravené webové stránky, na nichž na-
leznete přehled všech členů s odkazy a kontakty
i informace o spolku. „Nové členy jsme zatím
jako zakladatelé Made in Litomyšl schvalovali

sami. Od této schůzky chceme, aby se dle sta-
nov k přijímání dalších členů vyjadřovali ti již při-
jatí do spolku,” dodal David Edlman. 
Made in Litomyšl je projekt, do něhož se může
zapojit každý, kdo tvoří v Litomyšli a je na své
výtvory a místo, kde žije, hrdý. Cílem projektu
Made in Litomyšl je tedy volné spojení firem
a lidí, kteří mají vztah k Litomyšli a jsou něčím
originální, nabízí zajímavé produkty nebo posky-
tují netradiční služby. K prvnímu představení
spolku veřejnosti došlo 5. října loňského roku.
Členové spolku budou na své výrobky, obaly
nebo propagační materiály a web umisťovat
logo Made in Litomyšl, aby dali vědět, kde vý-
robky vznikly.                                                 -aza- 

Tříkrálová sbírka 2017
v Litomyšli v číslech 
Necelý týden od konání Tříkrá-
lové sbírky většinou stačí, aby
charity mohly zveřejnit aktuální
výtěžek.  I v Litomyšli už mají
spočítáno. Po rozpečetění 32
pokladniček litomyšlských ko-
ledníků (203.932,- Kč) a 52 dal-
ších kasiček v okolních obcích
(249.175,- Kč) farní charita
oznámila celkový výsledek této
každoroční největší dobrovol-
nické akce, která se konala
první lednovou sobotu 7. 1.
2017 – úctyhodných 453
107,- Kč. Největší díl z vybra-
ných prostředků letos půjde na
financování úlevové služby pro
rodiny, starající se doma o své

blízké – Respitní péče Jindra.
Všem, kdo se do sbírky letos
zapojili, a také těm, kdo nevá-
hali otevřít v brzkých sobotních
hodinách dveře svých domů
a domácností a přispět na dob-
rou věc, patří velké poděko-
vání. Proč? Vždyť někde klesala
rtuť teploměrů až k – 25 °C!
Úsměv na rtech ale nezmrznul
nikomu, jak je vidět na fotogra-
fiích pořízených během konání
sbírky. A to je dobře! Organizá-
toři také děkují za podporu
a vytvoření zázemí v prosto-
rách fary proboštství během
celého dne konání sbírky.

Martina Soukupová
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 4. 2. MUDr. Sláma
Ne 5. 2. MUDr. Sláma
So 11. 2. MUDr. Slavík
Ne 12. 2. MUDr. Jindrová
So 18. 2. MUDr. Kašparová
Ne 19. 2. MUDr. Paseková
So 25. 2. MUDr. Mikulecká
Ne 26. 2. MUDr. Jindrová
So 4. 3. MUDr. Sláma
Ne 5. 3. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 2. MUDr. Pešková
Ne 5. 2. MUDr. Pilařová
So 11. 2. MUDr. Sadílková
Ne 12. 2. MUDr. Jung
So 18. 2. MUDr. Šíchová
Ne 19. 2. MUDr. Švábová
So 25. 2. MUDr. Filová
Ne 26. 2. MUDr. Filová
So 4. 3. MUDr. Beňová
Ne 5. 3. MUDr. Jung

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 4. 2. lékárna U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 5. 2. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 11. 2. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 12. 2. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 18. 2. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 19. 2. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 25. 2. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 26. 2. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 4. 3. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 5. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4.–5. 2. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, t. 461 615 402
11.–12. 2. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, t. 461 613 827
18.–19. 2. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
25.–26. 2. MUDr. Adamec Stanislav 
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
4.–5. 3. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, t. 461 614 569

ROZPIS SLUŽEB

Čtyři měsíce fungování inkluze v ORP Litomyšl
Projekt Cestou vzájemného porozumění, jehož
posláním je především začleňování dětí a žáků ze
znevýhodněného prostředí do dětských kolek-
tivů, funguje v Litomyšli a okolních obcích již od
září minulého roku. Na zajištění rovného přístupu
ke kvalitnímu vzdělání a integraci žáků v 15 zá-
kladních školách a 22 mateřských školách použije
město za tři roky trvání projektu finance ve výši
téměř 73 milionů korun. Celkem pět procent
z této částky poputuje z obecních kas, zbytek
město získalo formou dotací z Evropského soci-
álního fondu a státního rozpočtu. Co všechno se
za čtyři měsíce fungování stihlo udělat?
Na základě zvýšené poptávky po asistentech
došlo k přepracování projektu. Žádost podpořilo
ministerstvo a nyní je ve třídách  po celém ob-
vodu ORP 64 školních asistentů. Podle informací
z Odboru školství a sociální péče Městského
úřadu Litomyšl však stále není dostatek školních
psychologů, logopedů a chybí i samotní asistenti.
A jaké jsou poznatky pedagogů přímo z praxe?
„Finanční prostředky se snažíme čerpat co nej-
více tak, aby skončily opravdu u dětí, které to po-
třebují. Jsou pro ně na škole financováni čtyři
školní asistenti, z nichž každého má na starosti
jeden učitel – mentor. Děti dále ve značné míře
využívají 26 hodin týdně na doučování, ale pro-
jekt nám umožňuje i podporovat žáky nadané,
například kroužky angličtiny a matematiky.
Kromě toho jsme už dvakrát využili celodenní pří-
tomnosti odborníka, který radí učitelům při práci
s komplikovanějšími případy. Jednalo se například
o to, jak učit dívku z Itálie, která neumí ani slovo
česky,” řekl k tomuto tématu ředitel III. ZŠ Lito-
myšl Pavel Jirsa.
Názor oslovených učitelů na fungování inkluze
a s ní spojený nástup školních asistentů do tříd
není jednoznačný. „Záleží samozřejmě na asis-
tentovi. Někteří by mohli klidně jít hned učit místo
učitele, jiní to zvládají hůř, někdy až překáží. Co
se týče inkluze, tak to není tak, že by se jednalo

o nějakou novinku. Začleňování dětí s handica-
pem se samozřejmě dělo už dřív, jenom se o tom
tolik nemluvilo,” myslí si učitelé Pavel Rezek
a Ludmila Tupcová ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou,
kteří zároveň poukazují na vzrůstající administra-
tivní zátěž spojenou s inkluzí. Některé učitelky
z mateřských škol, zejména vesnických, by zase
uvítaly posílení pravomocí i odpovědnosti asis-
tentů. Inkluze však pro učitele neznamená pouze
posily ve třídách. V rámci projektu Cestou vzá-
jemného porozumění se od září konala řada se-
minářů a školení, jejichž cílem bylo seznámit
pedagogy s novými trendy v oblasti školství a na-
startovat vzájemnou výměnu zkušeností. „Díky
tomu víme, jak to funguje i jinde. Školení jsou
přímo v Litomyšli, zdarma a v pro nás dobrý čas,
takže odpadá stres spojený s dojížděním a po-
dobně. Sdílení praxe se staršími a zkušenějšími
pedagogy je pro nás důležité. Ze školy máme sice
teoretické znalosti, ale chybí nám zkušenosti,”
uvedla Jana Vybíralová z MŠ Budislav.
Do inkluzivního projektu se zapojily nejenom
školy a školky v Litomyšli a okolí, ale i další zaří-
zení. Jedním z nich je Rodinné centrum Litomyšl,
kde vznikl Klub neformálního předškolního vzdě-
lávání – Klubík. „Toto zařízení je příležitost pro
děti ve věku od dvou do šesti let, které nemohou
nebo nechodí do mateřské školy. Připravujeme
pro děti podnětné prostředí a aktivity rozvíjející
jejich dovednosti. Dítě se učí pomocí her, má rádo
ocenění a motivaci, potřebuje si vytvořit jasné
hranice, toto v Klubíku podporujeme. Každé dítě
posuzujeme podle individuálních schopností, lá-
skyplně doprovázíme děti při jejich cestě za po-
znáním a učením. Naše motto je „Směj se, hraj si,
uč se“,“ prohlásila vedoucí rodinného centra
Petra Benešová.
Projekt Cestou vzájemného porozumění pomáhá
i dětem v místním DDM, kde například funguje
Klub. Děti si v něm mohou pod dohledem každý
den od 12 do 16 hodin hrát i dělat domácí úkoly.

„Provoz Klubu zajišťuje pedagogická pracovnice,
kterou si děti velmi oblíbily a která se snaží pro
všechny žáky vytvářet program dle jejich indivi-
duálních potřeb. Cílem Klubu je vytvářet pro-
gramy pro žáky zaměřené na usnadnění školní
docházky, adaptace na školní prostředí, rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti a také
podpora komunikace a sociálních vztahů,” uvedl
ředitel DDM Josef Štefl. Celkem Klub navštěvuje
v různé intenzitě asi 60 dětí, denní průměrná
účast je zhruba 12 dětí různého školního věku.
Často sem chodí například malá Klárka. „Chodím
do Klubu každý den kromě úterý, protože mám
kroužek. Jsem tu vždycky asi hodinu nebo dvě.
Udělám si tady úkoly do školy, takže je nemusím
dělat doma, připravím si penál, ořežu tužky a pak
si  hrajeme,” popsala své návštěvy osmiletá
dívka. -red-

Litomyšlská univerzita
pro prarodiče a vnoučata
Víte, co je to filigrán, z čeho se vyrábí ruční papír
nebo jak voní pergamen? Skupinka dětí a jejich
babiček a rodičů to nejenom ví, ale díky pro-
gramu Dobrodružství s knihou to také všechno
osobně vyzkoušela. Tento program byl druhým
ročníkem Litomyšlské univerzity pro prarodiče
a vnoučata, který Městská knihovna v Litomyšli
tentokrát připravila ve spolupráci s Fakultou re-
staurování Univerzity Pardubice. 
Ale začněme pěkně od začátku. Program probí-
hal šest sobot na jaře a na podzim 2016. Nej-
dříve ze všeho děti dostaly studijní index, a to
včetně fotky se svou babičkou, která je během
studia provázela a pomáhala jim. Po teoretickém
úvodu už začala práce na hlavním úkolu celého
studia, kdy si děti postupně z hromady papíru,
čtvrtek, plátna, nití, stužek, barev a lepidla vyro-
bily svou vlastní knihu. Děti si poctivě vyzkou-
šely všechny kroky zhotovení knižního bloku –
skládání papíru, šití bloku, vlepení předsádky,
kapitálku a záložky. Druhou velkou oblastí byla
příprava desek, která zahrnovala i jednu z nej-
hezčích činností celého programu – výrobu
škrobového papíru, který desky zdobí a dává tak
výrobku jedinečný, osobních charakter. Po-
dobně kreativní a napínavá byla bonusová část

programu – výroba ručního papíru s vlastní
identifikační značkou neboli filigránem. Posled-
ním krokem bylo spojení desek s knižním blo-
kem, a vlastní knížka, i když (zatím) bez textu,
byla na světě. Co kus, to originál, krásné jsou
však všechny. Na závěr kurzu jsme jeli na výlet
do Velkých Losin, do muzea výroby ručního pa-
píru, kde jsme sledovali, jak ruční papír, jehož vý-
robu si děti v rámci kurzu také vyzkoušely, dělají
zruční profesionálové.
Knížka, kterou dnes děti mají uloženou ve svých
stolech, skříňkách či knihovnách, je však jen
hmatatelnou vzpomínkou na kurz, za jehož ab-
solvování děti slavnostně obdržely výuční list.
Vzpomínek a zážitků, kterých se nelze dotknout,
mají daleko více. Tato sobotní dopoledne byla
totiž především dobou krásných setkání
s mnoha milými lidmi – Radkem, Ivanem, Marti-
nou a Lucií z Fakulty restaurování UP, Ivou a Ro-
manou z Městské knihovny Litomyšl, Jitkou
a Vlastou, které se staraly o naši pohodu během
kurzu, s ostatními dětmi v kurzu a v neposlední
řadě také s vlastními babičkami, se kterými si
děti vyzkoušely trochu jiné věci, než obvykle dě-
lají. Skutečnost, že se z účastníků kurzu stala
skvělá parta, se nejlépe ukázala právě na závě-
rečném výletu, kde jsme se velmi dobře pobavili
během bojové hry, kterou pro nás paní knihov-
nice připravily.
Proto bych tímto chtěla velmi poděkovat všem,
kteří se na přípravě a realizaci programu podíleli,
za nádhernou příležitost vyzkoušet si něco no-
vého a poznat příjemné lidi a trochu více i sami
sebe.                                                   Lenka Filová

Prodám řadový rodinný dům
se zahradou v klidné části

města Litomyšl – tel. od 1. 2. 2017:
727 854 678
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Správkyně/správce
budov a majetku,
vedení kolektivu 3 – 6 pracovníků. 

Vedení evidence majetku, agendy BOZP a PO, 
hygienických směrnic a jejich aktualizace
a proškolování pracovníků. Komunikace
s dodavateli (stavební firmy, ...) – zajištění
a dozorování větších oprav v organizaci.
Drobné údržbářské práce. Doprava prádla autem
mezi domovy a prádelnou (cca 1 km) v případě
zástupu za údržbáře.

Plný úvazek 40 hodin týdně (po-pá). Středoškol-
ské vzdělání, řidičský průkaz skupiny B, trestní
bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav, zodpo-
vědnost, zručnost, schopnost přizpůsobit se v ko-
munikaci seniorům. Znalost práce na PC
(Word + Excel). Po zaučení plat cca 23.000,- Kč.

Bližší informace  tel. 602 520 707, 
reditel@csplitomysl.cz.

Do Centra sociální pomoci města
Litomyšl hledáme kolegyni či kolegu
do pracovního týmu na pozici

Centrum sociální pomoci a jeho staronové tváře
Centrum sociální pomoci (CSP) se
v Lilii představuje se svými službami
poměrně často. Píšeme vám, čtená-
řům, čím žijeme, co je u nás nového,
co nabízíme svým obyvatelům za
služby, jaké pro ně chystáme akce.
Kdo má zájem, může nás sledovat
i na facebooku, kde též prezentu-
jeme mnohé, včetně fotek.
Od ledna má CSP úplně novou or-
ganizační strukturu a s ní i staro-
nové a nové tváře. Z vedoucí
sociální péče Domova se zvláštním
režimem se stala vrchní sestra. Co se změnilo
a co zůstalo při starém, vám Romana Koníčková
ráda přiblíží: „Od prvního ledna jsem vrchní se-
strou. Za největší změnu považuju to, že mám
nyní zodpovědnost „pouze“ za zdravotnický
úsek. Pouze je v uvozovkách – dříve jsem odpo-

vídala i za úsek sociální péče.  Zod-
povědnost za zdraví obyvatel,
správné podávání léků, komunikaci
s lékaři a pojišťovnami je velká.
Máme nyní 6 zdravotních sester,
které zajišťují na obou domovech
nepřetržitou zdravotní péči. Pro-
tože dříve jsem pracovala v Do-
mově se zvláštním režimem, znám
dobře jeho obyvatele. S obyvateli
Domova pro seniory se seznamuji
a sžívám.”
Pro CSP je zavedení zdravotnic-

kého personálu do organizační struktury zásad-
ním krokem. Klientela se mění. Obyvatelé k nám
přicházejí v horším zdravotním stavu než dříve,
mnozí jsou imobilní, mají vysoký stupeň pří-
spěvku na péči. Proto je kvalitní a odborné po-
skytování zdravotní péče naprostou nutností.

Novou vedoucí Domova se zvláštním režimem se
stala Olga Radimecká. Jak se v nové pozici cítí
a jaké má vize do budoucna? „Pro mě je všechno
nové. Seznamuji se s pracovníky i obyvateli do-
mova. Učím se znát nejen jejich jména, ale pozná-
vám i jejich starosti, smutky, radosti a životní
příběhy. Práce je to náročná, zodpovědná a nesku-
tečně naplňující. Do poloviny února bych měla ráda
zajištěné „technické záležitosti“ – fungování směn,
inventury, jasné nastavení náplní práce. Potom se
moc těším, až se vrhnu hlouběji na poznávání kli-
entů a jejich potřeb, abych věděla, co chtějí a co
my jim můžeme nabídnout. Velmi mi v tom nyní
pomáhá kolektiv pracovnic v přímé péči, kterým
patří velký dík za to, že vše funguje, jak má.”
Dlouhodobou vizí CSP je poskytovat obyvatelům
kvalitní odborné i „lidsky milé” služby v pro-
středí, které je důstojné a vyhovující. 

Alena Fiedlerová

Dobří lidé jsou stále mezi námi
Věříte, že dobří lidé stále ještě existují?  Je tomu
tak. Jednou z nich je křehká, ale nesmírně cíle-
vědomá žena, paní Hromádková. Je matkou
20letého syna Marka, který trpí neurologickým
onemocněním závažného charakteru, a je nutné
udržet a zlepšovat jeho zdravotní stav intenzivní
rehabilitací ambulantní i lůžkovou.
„Paní Hromádková se předloni rozhodla, že za-
loží sbírku a získá peníze, které by mohly pomoci
dalším dětem při léčení. Začala vyrábět vlastno-
ručně malované záložky do knih s texty o ra-
dosti, lásce, moudrosti, přátelství  a prodávat je
spolu s Markem i prostřednictvím svých zná-
mých,” říká MUDr. Lenka Šuglová, primářka dět-
ského oddělení Hamzovy léčebny. 

Získávání peněz po malých částkách bylo ne-
smírně náročné, ale paní Hromádková svoji
energii tomuto věnovala, protože věděla, že
takto získané peníze pomohou dalším dětem.
Letos v březnu část sbírkou získaných peněz vě-
novala potřebné vybrané rodině na konkrétní
účel a navíc se rozhodla věnovat 54 tisíc korun
našemu dětskému oddělení jako příspěvek na
zakoupení léčebného přístroje Bemer. Dobrá věc
se podařila a skoro symbolicky na sv. Mikuláše
jsme slavnostně zahájili Bemer terapii.
„Přístroj Bemer zdokonaluje mikrocirkulaci a tím
zlepšuje prokrvení tkání kapilárním systémem.
Velmi zjednodušeně řečeno, dopraví okysliče-
nou krev po celém těle až do těch nejmenších

Rok 2016 ve stacionáři Ruka pro život o.p.s.
Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombino-
vaným postižením a seniory, který využívá pro-
story v přízemí domu na adrese J. E. Purkyně 1126
a 1150, završí v červnu letošního roku sedm let
svého působení. Vážíme si toho, že nám zastupi-
telé města Litomyšl před lety umožnili zahájit
provoz sociální služby pro tyto potřebné občany.
Je pro nás velkým závazkem, že naši službu vy-
užívají lidé s velmi těžkým kombinovaným posti-
žením. Jsme si vědomi toho, že rodinné vazby
jsou pro naše uživatele velmi důležité a nápo-
mocné v jejich rozvoji. Proto chceme těmto lidem
nabídnout ambulantní službu, tak, aby jejich ro-
diče nemuseli stát před nelehkou volbou, zda si
ponechat své dítě v domácí péči a věnovat mu
všechen svůj čas, nebo zda využít celoročních
pobytových služeb a vzdálit je tak zbývajícím čle-
nům rodiny.
V roce 2016 poskytl Denní stacionář Litomyšl
služby celkem dvaceti uživatelům, z toho dva
patřili do cílové skupiny senioři a ostatní uživa-
telé do cílové skupiny lidé s mentálním a kom-
binovaným postižením, včetně osob s poruchou
autistického spektra. Deset uživatelů je trvale
upoutáno na invalidní vozík. Vzhledem k těmto

okolnostem bylo zapotřebí zajistit vyšší podíl in-
dividuální podpory a péče ze strany pracovníků,
než v předchozích letech. Někteří uživatelé po-
třebovali pomoc při všech běžných sebeobslu-
žných činnostech, často zajištěnou i dvěma
pracovníky zároveň. V minulém roce byly stano-
veny také akční cíle mající za úkol především
zvýšit kvalitu služeb a reagovat na měnící se po-
třeby uživatelů. V rámci těchto akčních cílů se
podařilo např. rozšířit systém alternativní a aug-
mentativní komunikace v zařízení, zavést pravi-
delné aktivity na zvyšování pohybových
schopností uživatelů nebo rozšířit nabídku tera-
peutických aktivit pro uživatele s těžším posti-
žením. 
Zásadním úspěchem bylo na podzim loňského
roku navázání spolupráce s Dobrovolnickým cen-
trem při Farní charitě Litomyšl. V tuto chvíli pro-
bíhá nábor a zaškolování prvních dobrovolníků,
kteří budou docházet do Denního stacionáře.
Předpokládáme, že spolupráce bude přínosná jak
pro uživatele (navázání nových sociálních kon-
taktů, zpestření programu, více prostoru pro in-
dividuální práci s uživateli), tak také pro
organizaci, a to zejména při organizaci mimořád-
ných akcí stacionáře, jako je Den otevřených
dveří nebo jarní a podzimní výstavy. Tyto akce
jsou důležitou součástí prezentace sociální
služby Denní stacionář.
Vzhledem k tíživé finanční situaci na konci roku
2016 jsme byli velice rádi, že nám město Litomyšl
poskytlo dotace ve výši 130 tis. Kč na úhradu
mzdových výdajů. Velice si této podpory vážíme,
neboť bez ní bychom nebyli schopni zachovat
rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. 
Na závěr bych tedy chtěla poděkovat jménem
svým, pracovníků naší služby, uživatelů i jejich
rodin za výbornou spolupráci města s naší orga-
nizací.                                        Lenka Janištinová, 

ředitelka Ruky pro život o.p.s.

kapilár a tím zlepšuje funkci přirozených regu-
lačních mechanismů. Z uvedeného si snadno
uděláte sami závěr, že využití Bemeru je nejen
léčebné, ale i preventivní. Při lůžkových rehabi-
litačních pobytech dětí využijeme Bemer jako
součást komplexní terapie, samozřejmě pouze
dle indikace lékaře, jejímž cílem je další zlepšení
péče o naše dětské pacienty a jejich kvality ži-
vota. Je to opět něco navíc a jsme rádi, že máme
takové podmínky, kdy Bemer terapii můžeme
poskytovat dětem zcela zdarma,” vysvětluje
dále MUDr. Lenka Šuglová.
Paní Hromádková, děkujeme a přejeme Vám,
Markovi a ostatním členům Vaší rodiny hodně
zdraví, síly a lásky.  Jana Zavřelová, foto: archiv
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Události ve fotografiích

Novornoční zápolení v deskových hrách: Hned
z kraje ledna, konkrétně v pondělí 2., připravili
pracovníci DDM zábavné odpoledne pro děti, při
kterém si malí návštěvníci mohli vyzkoušet celou
řadu tradičních i moderních stolních a deskových
her.

Pracovní setkání: Ve středu 4. ledna se v Lito-
myšli sešli regionální politici, aby společně pro-
diskutovali situaci ve zdravotnictví. Mezi
diskutujícími nechyběli starosta Radomil Kašpar
a krajský radní Michal Kortyš.

Setkání mecenášů: V zámecké jízdárně se 13.
ledna sešli mecenáši Smetanovy Litomyšle. Po-
řadatelé pro ně připravili vystoupení Dagmar
Peckové a houslistky Olgy Šroubkové. Umělecký
ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský
pak hostům představil program letošního festi-
valu. Foto: Jana Bisová

Vzdělávací akce: Dne 9. ledna 2017 proběhla
v rámci projektu "Cestou vzájemného porozu-
mění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl”akce
Sdílení dobré praxe, kde si účastnice vyměňovaly
praktické zkušenosti při práci s dětmi v mateř-
ských školách.

Prezentace Litomyšle: Na veletrhu Regiontour
v Brně byly představeny nástěnné kalendáře Če-
ského dědictví UNESCO a puzzle UNESCO je
blízko. Zároveň bylo vysláno do světa pexeso
Česká inspirace – inspirace pro rodiny s dětmi.
Všichni zúčastnění vyjádřili přání, že cestovní
ruch v roce 2017 bude vykazovat minimálně tak
dobré výsledky jako v roce předchozím. Foto: Jiří
Zámečník.

Prohlídka katedry: V pátek 13. ledna se mohli
lidé podívat do budov, v nichž sídlí pedagogové
a studenti z fakulty restaurování. Zájemci o stu-
dium využili této příležitosti a ptali se učitelů
i starších kolegů na věci související s přijímacími
zkouškami a následným studiem. Ostatní se
mohli pokochat desítkami uměleckých děl v nej-
různějším stavu.

Setkání v kostelech: 18. až 25. ledna se konal
Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho hlav-
ním tématem bylo „Smíření – Kristova láska nás
pobízí. Do akce se zapojili i věřící v Litomyšli.

Životní jubileum: Paní Jarmila Paťovová v lednu
oslavila své kulaté jubileum. K devadesátým na-
rozeninám jí přišli popřát členové rodiny, pracov-
níci Centra sociální pomoci a starosta Radomil
Kašpar.

Týden hokeje: 23. až 29. leden byl po celé České
republice Týdnem hokeje. Do náborové akce,
která má přilákat malé děti k tomuto sportu, se
připojil i HC Litomyšl. Ve středu 25. ledna odpo-
ledne se tak zimní stadion zaplnil dětmi, které
trenérům a rodičům ukazovaly své dovednosti
na bruslích.

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Jen málokterý místní umělec se může pochlubit
tím, že zachycuje proměny svého rodného města
po několik desetiletí. Litomyšlský výtvarník
VLADIMÍR VÍCH (85) do tohoto klubu umělců-pa-
triotů zcela bez pochyby patří. Naše město kreslí
přes 60 let a za tu dobu vytvořil stovky děl. Jako
mladík váhal, zda do ruky vzít tužku, nebo paličku
na bubnování. Nakonec se rozhodl pro výtvarné
umění a veřejnost tak má možnost na desítkách
obrazů, kreseb a litografií vidět části města, které
vzal čas. „Učitel na měšťance mi kdysi kladl na
srdce, abych mapoval mizející Litomyšl. Byl jsem
mladý a myslel jsem si, že to není důležité, ale pak
jsem pochopil, proč to po mně chtěl,” popisuje
Vladimír Vích začátky své tvorby.

 Pane Víchu, kdy jste se začal věnovat
umění? 
Už od mládí jsem rád kreslil a chtěl se umění vě-
novat i profesně. Do tohoto snu ale zasáhly
okolnosti tehdejší doby. Bylo krátce po druhé
světové válce, psala se padesátá léta a kvůli
třídnímu původu mě nechtěli přijmout na umě-
leckou školu. Tenkrát rodičům doporučili, abych
se vyučil v nějakém grafickém oboru, že se pak
snadněji dostanu na vysněnou školu. Tak jsem
nastoupil na litografii a jako vyučený dělník jsem
pak udělal přijímací zkoušky na Státní grafickou
školu v Praze. Tu jsem studoval v době, kdy měli
málo učitelů, a po dokončení mně navrhli, abych
se stal pedagogem. Moji rodiče si přáli, abych
nabídku přijal, ale já se rozhodl jinak.

 Proč?
Byl jsem mladý a kromě grafiky jsem dost vážně
pokukoval i jiným směrem – do oblasti jazzové
hudby. Komunisti zpočátku jazz neměli rádi, ale
postupem času ho povolili. Pak vznikly slavné
skupiny, jako Studio 5, Rytmus 49 a další, ve kte-
rých hráli naši přední muzikanti. Já jsem se
kolem těchto lidí pohyboval, učil se od nich, a je-
likož jsem inklinoval k rytmu, tak jsem začal hrát
v jazzové kapele na bicí. Tu jsme dali dohromady
s bratrancem a kolegy grafiky. Chodívali jsme do
kavárny Vltava v Praze, kde se konaly akce s ná-
zvem „Hledáme nové talenty”. Uváděl je později
velice známý zpěvák Karel Hála a byly dobré
v tom, že se jich účastnili velice slibní hudebníci.
My jsme sháněli zpěváka, tak jsme se tam šli po-
rozhlédnout. Tenkrát nám tam doporučili jed-
noho kluka. Pověděli nám: „To je nějakej Karel
Gott, učí se na elektrikáře, má pěkný hlas, zkuste

ho.” Tak jsme ho pozvali do zkušebny a zahráli
jsme s Karlem pár písniček. Jenže my jsme byli
mladí, zblblí do jazzu a on měl takový až operní
hlásek. Už tenkrát v padesátých letech byl dost
dobrý, ale to naše hraní neznělo jako pravý jazz.
Bratranec mu po chvíli řekl, a Karel Gott si to pa-
matoval i o mnoho let později, když jsme se po-
tkali v Litomyšli, že se musí zlepšit. Doslova mu
řekl: „Hele, čamaráčku, do příště okoukej, jak se
pořádně jazzuje, a pak přijď.” No… a Karel už
příště nepřišel.” 

 Takže jste vlastně chvíli byl v kapele
s Karlem Gottem.
Po letech jsme se tomu společně zasmáli u piva
ve Slunci, kam jsme zašli po jeho koncertu, který
měl s tehdy začínající Helenou Vondráčkovou
v aukční hale.

 Nakonec ale očividně převážilo kreslení
nad bubnováním.
Moji rodiče mi tenkrát řekli, ať se rozhodnu – buď
jazz, anebo grafika. To už jsem byl ženatý,
v Praze jsme nedostali byt, tak jsem se jednoho
dne rozhodl, že skončím v kapele a se ženou se
přestěhujeme do Litomyšle. Měl jsem velké
štěstí, že tehdy v Orličanu Choceň zakládali pro-
pagační oddělení a já tam nastoupil. Pak jsem
dělal na Vertexu, kde jsem byl až do důchodu.

 Kdy jste byl ve své tvorbě nejaktivnější?
To se stalo až po nástupu do penze v 90. letech.
Do té doby jsem pořád dělal něco do práce. Né,
že bych netvořil grafiky a podobně, ale v dů-
chodu jsem na to měl více času, takže jsem začal
intenzivněji malovat. Věnoval jsem se nejenom
kresbě a litografii, ale i malbě olejem a tempe-
rami. Tak maluji do dneška.

 Pár let po nástupu do penze jste měl svou
první vlastní výstavu v Litomyšli. Skoro 49
let od té první, která byla v Horažďovicích.
Jak je možné, že člověk, který celý život ma-

Vladimír Vích si místo jazzu vybral malování.
Ve svém díle zachytil dávno ztracenou tvář města

loval hlavně své rodné město, měl v bydlišti
sólovou výstavu až tak pozdě?
Říkali mi, že jsem více známý v Praze než tady.
Litomyšl bylo vždy takové maloměsto, kde se
lidé „zajímali” o umění tak, že se propagovali
jeden či dva tvůrci a na zbytek se tak nějak za-
pomnělo. Já se nikdy nevnucoval. S papalášema
jsem do hospody nechodil, společenských akcí
jsem se neúčastnil, radši jsem tvořil. Ale k 70.
narozeninám se to zlomilo a uspořádali mi tady
první velkou výstavu. Paní Zemanová, bývalá ve-
doucí výtvarné sekce domu U Rytířů, mi tehdy
řekla, že se přišlo podívat do té doby nejvíc lidí,
co zažila. Výstava sklidila velký úspěch a já jsem
z toho měl a pořád mám velkou radost. 

 Kde dále jste v okolí Litomyšle vystavoval?
V Chocni, Lanškrouně, České a Moravské Tře-
bové i v Pardubicích. S dlouholetým kamarádem
a zdejším fotografem Milanem Dvořákem jsme
měli nápad udělat společnou výstavu. Zdálo se
nám to jako dobrý nápad, protože lidé, kteří by
přišli na jeho fotky, by uviděli i moje kresby a na-
opak. U veřejnosti to velice uspělo, tak jsme do
party vzali sochaře a řezbáře Bedřicha Veselíka.
Pak z toho byla výstava. Měla velký úspěch,
v Chocni nás chtěli dokonce opakovaně.

 Neopustila vás touha malovat? Po těch
desítkách let tvorby?
Ne. Sice jsem už starý a nemocný, ale pořád tvo-
řím. Hlavně Litomyšl, ale dělám i portréty.

 Co byste chtěl letos nakreslit?
Chtěl bych znovu nakreslit Havlíčkovu ulici, kde
žiju. Vždy se mi taky líbilo do obrazů kompono-
vat slunce – třeba tmavou uličku někde osvítí
sluneční paprsek. Poslední dobou se mi po-
dobné věci docela daří zachytit, takže zrovna teď
mám rozdělanou kresbu několika domů a nad
nimi slunce. Přes vánoční svátky se mi nechtělo
nic moc dělat. Nakreslil jsem přání, které jsme
poslali rodině a kamarádům, ale jinak nic. Teď mi
děti už říkají, abych zase tvořil. Takže se na to
chystám.

 Ve vaší tvorbě najdeme na mnoha obráz-
cích budovy, které již desítky let nestojí. Co
nové stavby? Kreslíte i je?
Já teď už nemůžu moc chodit. Ještě relativně ne-
dávno, když nebyly tuhé mrazy, jsem si u zámku
něco naskicoval. Nakonec jsem ale musel požá-
dat, aby mi je Milan Dvořák vyfotil. Vidíte, já ani
nevím, jestli mi ty fotky dal. To musím zjistit. Ale
nové stavby a předělávky chci zpracovat a udě-
lat z nich nové litografie.

 Jaké části města jste maloval nejradši?
Uličky! Třeba Umrlčí nebo Růžovou. A úplně nej-
raději maluji obyčejné domy a náměstí.

 V minulosti jste pomáhal s přípravou
mnoha kulturních akcí. Na které si dnes
vzpomenete?
Třeba oslavy 700 let města Litomyšl. To byla
tehdy velká sláva, dorazil sem k nám i Štrougal.
Pro potřeby slavnostní akce jsem maloval zdejší
velikány – Smetanu, Němcovou a další. Společně
s kolegou jsme pak měli na starost i celou vý-
zdobu. Pracoval jsem i pro Smetanovu Litomyšl.
Bylo nás na to jenom pár, ale snažili jsme se. Po-
těšilo mě, když za mnou po letech přišel dnes již
bývalý starosta Michal Kortyš a řekl mi, že jsme
s kolegy udělali pro město hodně práce.

 Pamatujete si ještě na svou úplně první
výstavu, kde bylo vaše dílo?
To bylo na vojně. Armádní výtvarný soubor
tehdy uspořádal výstavu a já jsem dostal za
úkol namalovat něco z vojenského prostředí.
Tehdy jsme nemohli samozřejmě kreslit ka-
sárna nebo techniku, protože to bylo zakázané,
tak jsem nakreslil skupinu vojáků a za nimi še-
rosvit. Obraz měl docela úspěch, akorát mi ho
nikdy nevrátili.

-mv-

ROZHOVOR

Se svolením Vladimíra Vícha se v následujících vydáních Lilie seznámíte s průřezem jeho tvorby.
Toto dílo má název „Pohled na starý mlýn - začátek 20. století”.



14

Oční oddělení litomyšlské nemocnice
Historie lůžkového očního oddělení v Litomyšli
začíná 27. října 1956, kdy byla slavnostně ote-
vřena Okresní nemocnice a zároveň nový funk-
cionalistický chirurgický pavilon. 
Hlavní pavilon tvoří chirurgický monoblok, který
zahrnuje oddělení chirurgie, ženské a porod-
nické, ortopedické (1. 11. 1956), oční (1. 11. 1956),
transfusní stanice (11. 1. 1956), radiodiagnostické
oddělení (1956) a v samostatném křídle oddělení

dětsko-kojenecké (1. 8. 1951). K těmto nemocnič-
ním objektům přibývá 9. 6. 1958 ještě pavilón
pro patologickou anatomii.
Od 1. 1. 2015 patří oční oddělení Litomyšlské ne-
mocnice do skupiny Nemocnice Pardubického
kraje, a.s. Poskytuje oftalmologickou a konzili-
ární péči pro pacienty východní části Pardubic-
kého kraje, bývalé okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí
a část okresu Chrudim.
Na očním oddělení pracuje 11 lékařů (v přepočte-
ných úvazcích celkem 8,4) a 13 zdravotních sester.
Pracoviště se skládá z lůžkové části (8 lůžek), sta-
cionáře (15 míst) a ambulantní části, kde se na-
chází všeobecná oční ambulance, glaukomová
a sítnicová poradna, vyšetřovna OCT a perimetr.
Oční oddělení provedlo v loňském roce 1752
operací. Z toho 1306, t.j. 75% připadá na operaci
šedého zákalu, která se provádí pomocí moder-
ních přístrojů malým řezem umožňujícím imp-
lantaci měkké nitrooční čočky. Ročně se provede
kolem 1300 operací šedého zákalu a čekatelů je
zhruba 1 240. Naše pracoviště má větší poten-
ciál k těmto operacím, bohužel objemové ko-
rekce zdravotní péče ze stran zdravotních
pojišťoven to neumožňují. Proto je také dlouhá
čekací doba na tuto operaci, asi 6 měsíců.

Vladimír Líška

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme:
• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel

• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 
• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky - diagnostika 
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Město Litomyšl
oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Místo výkonu práce:
Městský úřad Litomyšl, 
J. E. Purkyně 918, Litomyšl 

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

Charakteristika vykonávané činnosti:
provádění zkoušek odborné způsobi-
losti žadatelů o řidičské oprávnění dle
zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování způsobilosti k řízení
motorových vozidel

Požadavky:
• věk minimálně 25 let (dle §34, odst. 1

zákona č. 247/2000 Sb.)
• ukončené střední vzdělání maturitní

zkouškou 
• uchazeč musí být 5 let držitelem 

řidičského oprávnění pro skupinu vozi-
del min. A, C+E, T

• dobrá uživatelská znalost práce
na PC samostatnost, komunikativnost,
zodpovědnost

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

Náležitosti písemné přihlášky
uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo

dokladu o povolení k pobytu, jde-li o ci-
zího státního občana

• datum a podpis uchazeče

a dále je třeba přiložit:
• strukturovaný životopis
• výpis z evidenční karty řidiče
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne

starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvěd-
čující bezúhonnost vydaný domov-
ským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost čestným prohlášením

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu:
1. 8. 2017

Lhůta pro podání přihlášky: 31. 3. 2017

Způsob podání přihlášky:
písemně na adresu:
Městský úřad Litomyšl
Odbor kanceláře vedení MÚ
Bří Šťastných 1000
570 20  Litomyšl

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli
vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2017
dle zákona č. 312/2002 Sb. 

referent odboru
dopravy –
zkušební komisař



2. 2. Čt 9.00 Astroporadna - Ilona Regina Grimová z TV Vědmy radí, po celý den • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

3. 2. Pá 16.00-18.00 Aura kruh žen - společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum (Smetanovo nám. 72) tel. 776 101 972
20.00 Ivan Mládek & Banjo Band - koncert, afterpárty s dj Komárem, vst. 250 Kč v předpr. / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 We Are Opening! - Dance Club v novém, dance & club music, djs Roxtar a Rodrigo, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

4. 2. So 20.00 Česko-slovenský plesový večer - Dancing music Žilina, taneční skupina Rasputin z Kolína• Kulturní dům Pohodlí tel. 604 956 405
14.00 Imaginárium v Litomyšli - vernisáž živé výstavy divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • regionální muzeum tel. 461 615 287
21.00 Oldies párty 60. -90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back To The Future - mejdan, který startuje v 80. letech a končí současnými hity, dj Mig • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

5. 2. Ne 15.00 Království přírody Vincence Bittnera - komentovaná prohlídka výstavy • MGL - dům U Rytířů tel. 461 614 765
6. 2. Po 17.00 Autem i na kole po Čechách i Slovensku - přednáška T. Tauera • Městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 Imaginativní malování - s Radkou Vejrychovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
7. 2. Út 16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628

19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 7. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

8. 2. St 17.30 Africký deník - cestopisné vyprávění manželů Karlíkových o JAR, Namibii a Botswaně, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
17.30 Léčivé pyramidy a etikoterapie - přednáška s Lucií Šternástkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Free Wednesday - středeční mejdan nejen pro studenty, dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 2. Čt 13.30 Já a můj deník - čtení s babičkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Spontánní tanec ve zvukové koupeli - o léčivých tónech přírodně laděných hudebních nástrojů • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.30 Jak na rodokmen? - první schůzka genealogicko-paleografického kurzu pro dospělé • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 8. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

10. 2. Pá 17.00 Jaromíra Němcová: Vrstvami - vernisáž výstavy, která představí sochařská díla, grafiky i malby • MGL - dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Hudební mejdan s bubny - a dalšími hudebními nástroji s Bety a Pavlem Jasanskými • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 Ples SZaTŠ Litomyšl - maturitní ples tříd Z4A, E4, O3A, hraje Taneční orchestr Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 313 611 
21.00 Music párty - dj Komár, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna     tel. 776 278 519
22.00 Electroswing & Dance party - dj Xavier J, příchozí oblečení ve stylu 30. let vstup zdarma, ostatní 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 2. So 9.00 Základy jógy a etika - celodenní kurz jógy s Karlem Beinsteinem s přednáškou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.00-18.00 Kurz Reiki 1. stupeň - David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.30 Úplňkové meditační setkání - s Danou Colledge • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 Divadelní společnost Jožina Janouška - divadelní představení • Hostinec U Černého orla - sál tel. 461 613 843
21.00 Dance party - dj Magdiga, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland Festival Warm Up - house a tech-house music, djs M. Glenn, Y. Parrot & friends, vst. 120 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 2. Po 16.00-19.00 Kurz háčkování pro začátečníky - v kurzu si rozšíříte své dovednosti, přihlášky do 6. 2. • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
17.00 Povídej dědo, jaks byls malej - beseda s Martinem Boštíkem nad stejnojmennou knihou • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Péče o pleť teenagera • Rodinné centrum tel. 607 605 720

14. 2. Út 8.30 a 17.00 Zdobení Valentýnských srdíček • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 9. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

15. 2. St 8.00-12.00 Den otevřených dveří • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
15.00-17.00 Školácké odpoledne pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
17.30 Beseda Ivy Poulové a Pavla Poloka • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
20.00 Free Wednesday - středeční mejdan nejen pro studenty, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 2. Čt 17.00 KJČ: Čeští lékaři v černé Africe (Zambii) - přednáška MUDr. Evy Maršové • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.30 Kontaktní improvizace - se Zitou Pavlištovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.30 Loona dance - Taneční meditace pro ženy s Jarkou Voleskou. • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 10. lekce, 2. prodloužená, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239

17. 2. Pá 16.00 Karneval "za plotem" • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00-18.00 Aura kruh žen - společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum tel. 776 101 972
19.00 Večer plný hudby - hudební vystoupení mladého muzikanta Zdeňka Kubiše • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
19.30 Ples SPgŠ - S4.A, maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 Staré pušky + Upside Down!CZ - koncert, afterpárty s dj Saurusem • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Classixxx - to nejlepší z clubové music, dj Leemac, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 2. So 10.00 50. Hry bez katastru - více info na tel. 732 238 526 (p. Beránek) • Primátorská hráz tel. 605 947 800
10.00 Zabíjačka v tradičním stylu - čerstvé zabíjačkové speciality, zahrají svitavští harmonikáři • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
19.30 Divadelní společnost Jožina Janouška - divadelní představení • Hostinec U Černého orla - sál tel. 461 613 843
20.00 We all love 80´s & 90´s - 4. maškarní párty, hraje dj Pavel Říha, tombola, vyhlášení nejhezčí masky • Hospoda "Na Žabárně"
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Future Beats - dj Hrusha z pražského Retro Music Hall a jeho show, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

19. 2. Ne 13.00 a 16.00 Neseď doma - zábavná skákací akce pro děti a mládež • Městská sportovní hala při III. ZŠ tel. 461 615 270
20. 2. Po 17.00 Vzpomínkový večer - k 105. výročí narození plukovníka in memoriam Bedřicha Dvořáka • Městská knihovna tel. 461 612 068

19.30 550. LHV: Antonín Dvořák – Biblické písně - hudební cyklus deseti zpěvů, koncert • Smetanův dům tel. 461 613 239
21. 2. Út 8.30 a 17.00 Koňská hlava - tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 11. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22. 2. St 8.30-14.00 Okresní kolo ve hře na kytaru • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628

v Litomyšli v únoru 2017
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl



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) 
St  1. 2.  Miluji tě modře - film ČR, romantický/komedie, 100 min, 120 Kč
Čt, Pá  2., 3. 2.  Proč právě on? - film USA, komedie, 110 min, titulky, 110 Kč
So, Ne  4., 5. 2.  Kruhy - film USA, horor / drama, 110 min, titulky, 120 Kč
Út  7. 2.     od 17:15  Ovčáček čtveráček - přímý přenos nekorektní kabaretní show, 85 min, 200 Kč
Út  7. 2.  Zakladatel - film USA, drama, 115 min, titulky, 110 Kč
St  8. 2.  Richard Muller: Nepoznaný - film ČR/SR, dokumentární/životopisný, 90 min, 80 Kč
Čt, Pá, So, Ne 9., 10., 11., 12. 2.  Padesát odstínů temnoty - film USA, romantický/drama, 125 min, titulky, 140 Kč
Út 14. 2.  Rogue One: Star Wars story - film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 135 min, titulky, 100 Kč
St 15. 2.  FK: Šíleně šťastná - film Itálie/Francie, 120 min, titulky, 80 Kč 
Čt , Pá 16, 17. 2.  T2 Trainspotting - film Velká Británie, drama/krimi, 120 min, titulky, 130 Kč 
So 18. 2. Assassin´s Creed ve 3D - film VB/Francie/Hong Kong/USA, 120 min, titulky, 130 Kč
Ne 19. 2. Mlčení - film Mexiko/Tchaj-wan/USA, historický, 160 min, titulky, 120 Kč
Út, St 21., 22. 2.  Zlato - film USA, dobrodružný/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
Čt, Pá 23., 24. 2.  John Wick 2 - film USA, akční/krimi/thriller/USA, 120 min, titulky, 110 Kč
So, Ne 25., 26. 2. I dva jsou rodina - film Francie, komedie/drama, 120 min, titulky, 110 Kč
Út, St 28. 2., 1. 3. Bába z ledu - film ČR, romantický/komedie, 110 min, 120 Kč
Čt  2. 3.  Lék na život - film USA, drama/horor/mysteriózní, 150 min, titulky, 120 Kč
Pá, So  3., 4. 3.  Logan - film USA, akční/sci-fi, 120 min, titulky, 130 Kč
Ne  5. 3.  Všechno nebo nic - film ČR, komedie/romantický, 110 min, 100 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  4., 5. 2.  Ozzy - film Španělsko/Kanada, animovaný, 90 min, 100 Kč
So 11. 2.  Lego Batman film ve 3D - film USA, animovaný/akční/dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, 120 Kč
Ne 12. 2.  Lego Batman film - film USA, animovaný/akční/dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, 110 Kč
Po 20. 2.  od 9.30  Splněná přání - pásmo pohádek pro nejmenší
So, Ne 25., 26. 2.  Pes ro(c)ku - film USA/Čína, animovaný/komedie/rodinný, 85 min, 110 Kč
So, Ne  4., 5. 3.  Balerina - film Francie/Kanada, animovaný/dobrodružný/rodinný, 90 min, 110 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

17.00 Syrová strava - přednáška s Irenou Plačkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.00 O kouzelné kuličce - divadelní pohádka v podání Vojty Vrtka a Jana Brůčka, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Kniha Generál Laudon - s autory knihy Pavlem Bělinou a Jiřím Kašem • Na Sklípku tel. 461 614 723
20.00 Free Wednesday - středeční mejdan nejen pro studenty, dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 2. Čt 9.00 Poradna EFT - David Bulva, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
14.30 LU3V: Zdravá strava - přednáška Doc. MUDr. Pavla Dlouhého, PH. D. • Zámecký pivovar tel. 461 612 068
17.30 Večer v galerii - komorní koncert klasické hudby (hoboj a violoncello) • Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 12. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

24. 2. Pá 16.00-18.00 Aura kruh žen - společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum tel. 776 101 972
19.30 Ples SPgŠ - S4.B, maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 UDG + Ovoce - koncert, afterpárty, vstupné 200 Kč v předprodeji / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! - dance & club music, dj Ass, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

25. 2. So 13.00 Masáže miminek • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
13.00-18.00 Kurz výkladu karet Lenormand 1. část - s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.15 Novolunní meditační setkání - s Danou Colledge • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Sokolské Šibřinky - hraje Náhoda, předtančení (sestry sokolky a vodáci), vstupné 120 Kč (prodej v trafice U Slunce) • Sokolovna tel. 461 653 420
20.00 H.R.G. ples v opeře - hudba Lucky Band Hradec Králové, kouzelník Richard Nedvěd, vstupné 190 a 240 Kč • Smetanův dům tel. 461 552 511
20.00 Společenský ples A-klubu - hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům Pohodlí tel. 734 840 276
21.00 Party time - dj Saurus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Fusion with Michael C - edm & house music, djs Michael C & Giacomo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 2. Ne 9.00-17.00 Kurz výkladu karet Lenormand 2. část - s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
14.00-17.00 Šťastná žena - 2017 - spokojená - aura systém seminář • Aura centrum (Smetanovo nám. 72) tel. 776 101 972
14.30-17.30 Velký dětský karneval - 5. ročník oblíbeného karnevalu • Zámecký pivovar tel. 461 615 270

27. 2. Po 9.00 Výklady karet - s Emilií Didi Bertovou, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10.00 Masopust u nás doma - zvyklosti a tradice v rodině • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Diference pohledu - vernisáž výstavy Pavlíny Dusil a Mimi Matouškové • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
17.00 Karel IV. a jeho kancléř Jan ze Středy - přednáška Mgr. O. Pakosty • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Galícií za sv. Jakubem - s Kmoškovými lisabonskou cestou do Santiaga, cestopis • Husův sbor tel. 724 704 977 

28. 2. 9.30 Masopustní průvod - sraz na zahradě 1. MŠ zámecká • I. Mateřská škola tel. 607 605 720
18.30 Listování: Smrt Zajdy Munroa (Nick Cave) - další díl z cyklu scénických čtení, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

1. 3. St 8.30 Kuchtění - příprava a smažení koblih • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

2. 3. Čt 19.00 Věneček Kurzu tance a společenské výchovy - 13. závěrečná lekce, hraje kapela Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239
3. 3. Pá 10.00 Hrátky s dětmi - masopust • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 Ples SZaTŠ Litomyšl - maturitní ples, hraje Vepřo knedlo zelo • Smetanův dům tel. 461 313 611
20.00 Hard Burger level 10 - indoorový minifestival tvrdé muziky, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

4. 3. So 21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 3. Ne 10.00-16.00 Kurz výkladu karet Lenormand 3. část - s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou - minidiskotéka v Cirkuse - Míša Růžičková • Smetanův dům tel. 461 612 161 

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 najdete na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

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



KAM V OKOLÍ LITOMYŠLE
PLESY V OKOLÍ LITOMYŠLE
3. 2. Pá                           Hasičský ples - hraje Vepřo Knedlo Zelo • KD Skalka, Lubná
3. 2. Pá   20.00                 Farní & Skautský benefiční ples - hraje Reflex • Kulturní dům, Čistá
4. 2. So                               Hasičský ples - hraje Vepřo Knedlo Zelo • Sokolovna, Sloupnice
4. 2. So                               Hasičský ples - hraje Našlupky • Sál hostince v Okliku, Benátky
10. 2. Pá 20.00                 Babský bál • KD na Rychtě, Janov
11. 2. So   20.00                 Hasičský ples - hraje Vepřo Knedlo Zelo • Kulturní dům, Sebranice
11. 2. So   20.00                 Hasičský ples - hraje Rotoped • Sokolovna, Dolní Újezd
11. 2. So   20.00                 Rybářský ples • Kulturní dům, Čistá
17. 2. Pá  20.00                 13. Obecní ples - hraje Rytmik • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
17. 2. Pá                             Divadelní ples • Kulturní dům, Němčice
24. 2. Pá                              Fotbalový ples • Kulturní dům, České Heřmanice
25. 2. So                             Společenský ples A-klubu - hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům, Pohodlí u Litomyšle
25. 2. So  20.00                 Fotbalový ples • Kulturní dům, Čistá
4. 3. So                              Obecní ples - hraje Qwalt • KD Rychta, Morašice
18. 3. So  20.00                 Babský bál • Kulturní dům, Čistá
24. 3. Pá 20.00                 Šibřinky • Kulturní dům, Osík
KARNEVALY PRO DĚTI
18. 2. So 14.00                  Dětský karneval Mamaklubu Poříčí • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
25. 2. So 14.00                  Dětský karneval • KD Skalka, Lubná
26. 2. Ne                            Karneval MŠ • Kulturní dům, Němčice

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Provozní doba na www.bazen-litomysl.cz nebo 
na tel. 461 315 011

 Zimní stadion, tel.: 774 432 169
Veřejné bruslení: každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO, 18.30, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 – 120 minut 
• So 10.00, 17.00 • Ne 10.00, 18.00
www.stratilek.cz/spinning.html

 FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra FILA u zimního sta-
dionu:
• K2 HIKING • TRX • AEROBIC • BOSU • PORT DE BRAS •
JUMPING • MIX PRO ŽENY • FUN DANCE • POWER JÓGA •
CVIČENÍ PRO DĚTI
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás
• Po-Čt 8.00-22.00, Pá 8.00-23.00
• So 10.00-23.00, Ne 10.00-20.00
Více informací na www.sportcentrum-litomyšl.cz

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz
Soukromá taneční škola Scarlett:
Út 14.30-16.00  scénický tanec pro děti od 10-15 let
Út 16.15-17.00  taneční a pohybové hry pro děti od 3-5 let
Út 17.00-18.30  výuka klasického tance pro děti od 10 let

Čt 14.00-15.30  scénický tanec pro děti od 8-10 let    
Pá 14.00-15.30  scénický tanec pro děti od 5-8 let
Další info: Helena Peterová, tel. 732 608 654, www.scarlett-
dance.cz

 Centrum Spontanea, Smetanovo nám. 77,
Litomyšl
vchod z průchodu vedle drogerie DM , tel. 605 147 812
Joga s Petrou Polákovou
• Jóga pro seniory - čtvrtek od 9.30-10.30
• Jóga pro ženy - úterý od 16.30-17.30
• Hathajoga - úterý od 18.00-19.30
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, www.ana-
hatayoga.cz
Prožitkové kurzy bubnování s Pavlem Jasanským
Každé druhé pondělí (13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4. a
25.5.)
• 18.00-19.15 začátečníci (11-100 let)
• 19.00-20.30 mírně pokročilí Další info: Alžběta Jasanská
Melkusová, tel. 606 728 504, zemezneni.webnode.cz

 Taneční sál ZUŠ - Tunel
Kurz orientálního tance s Taneční školou Amor
• Čt 18.30
Další info: Adriena Morávková, tel. 728 684 634,
www.amor-orient.com
Pilates • St 19.00
Další info: Jarka Voleská, tel. 731 474 953,
jarka.voleska@gmail.com

 Základní škola, Zámecká 496, tel. 775 195 301
Joga klub Litomyšl
• Út 17.00-18.30 a 18.30-20.00 • Čt 17.45-19.15

 Sokolovna, tel. 775 653 317
Rozpis cvičení do června 2017:

• Po 16.00-17.00  rodiče s dětmi
• Po 17.00-18.00  mladší žactvo
• Po 18.00-19.00  zdravotní cvičení ženy
• St 17.00-18.00  cvičení předškolních dětí
• St 18.00-19.00  gymnastika žákyně

 Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 588
586
Sauna
• Po 17.00-21.30 bez omezení
• Út 16.00-21.00 ženy
• St 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 bez omezení
• Čt 17.00-22.00 bez omezení
• Pá 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 bez omezení
• So zavřeno
• Ne 16.00-21.00 bez omezení

 KARATE-DO Litomyšl,
• od 6 do 11 let - pohybový program Cesta malého bojovníka
St a Pá 15.30-17.00 (hala TJ Jiskra)
• od 11 do 15 let a od 16 let - tréninky karate-do a moderní
sebeobrany - Po a St 17.30-19.00 (tělocvična ZŠ U Školek)
Další info: Petr Janda (tel. 732 163 054), Jiří Smékal 
(smekal.karate@seznam.cz), www.karate-litomysl.cz 

 Basketbalový klub Litomyšl,
Pro děti ve věku 5-9 let ve spolupráci s DDM probíhá spor-
tovní přípravka, zaměřená na rozvoj pohybových schopností
a obratnosti dítěte
• děti 5-7 let - Čt 15.30-16.30 (tělocvična ZŠ U Školek)
• děti 7-9 let - Čt 15.30-17.00 (městská sportovní hala)
• děti 9-11 let - Út 17.00-18.30 (hala TJ Jiskra), Čt 15.30-17.00
(městská sportovní hala)
Další info: Martin Šorf, tel. 602 335 513

SPORT, CVIČENÍ

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 2. 2 Výstava betlémů • Husův sbor • Út a Čt 8-30-11-30, při bohoslužbách a akcích
do 5. 2 Vincenc Bittner: Království přírody - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 5. 2 Andělé - vánoční instalace litomyšlské fotografky Jany Kolářové • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 5. 3 Zimní radovánky v muzeu - dětská herna nejen pro malé návštěvníky • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 9. 4 Příroda Litomyšlska - ruderál - malá výstava zaměřená na rostliny a živočichy • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 2. 4 Šíma, Reynek, Boštík - unikátní výstava velikánů 20. století • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 10-17
od 1. 2 do 28. 2 Spisovatelé ve znamení Vodnáře a Ryb - výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 4. 2 do 5. 2 Biotronika a práce s kyvadlem - víkend s Daliborem Faltou a Iris Lenochovou • Centrum Spontanea
od 5. 2 do 3. 9 Imaginárium v Litomyšli - živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 10. 2 do 19. 2 Valentýnské menu - v restauraci Bohém • Hotel Aplaus **** • 11.00
od 11. 2 do 2. 4 Jaromíra Němcová: Vrstvami - výstava, která představí sochařská díla, grafiky i malby. • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 20. 2 do 21. 2 Nakopněte svoji školu - festival vzdělávání v Litomyšli • Zámecké návrší
od 27. 2 do 3. 3 Masopustní týden - zvyky, tradice, masopust v naší rodině • Rodinné centrum
od 28. 2. - 31. 5. Diference pohledu - prodejní výstava Pavlíny Dusil a Mimi Matouškové • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia • otevřeno denně
od 3. 3 do 5. 3 Rybí hody - čerstvé ryby na váš stůl • Restaurace Veselka • 11.00



LITOMYŠL                 viz kalendář akcí 
SVITAVY                     18. 2. 14.00     Masopust • náměstí Míru
                                         20. 2. 19.00     Jiří Suchý, Jitka Molavcová a Orchestr Divadla Semafor - vstup 390 Kč, předprodej od 1. 12. 2016 v recepci Fabriky • Fabrika
                                         22. 2.  19.00     Luboš Pospíšil & 5P - vstupné 200 Kč • Tyjátr
MOR. TŘEBOVÁ     7. 2.     18.30     Veselé příběhy z natáčení s Petrem Koblovským - přednáška držitele Českého lva 2016 , vstupné: 50 Kč • kinosál muzea
                                         9. 2.    19.00    Siesta s Pavlem Trávníčkem - vstupné 100 Kč• dvorana muzea
                                26. 2.  15.00     Marcel Zmožek – pořad pro příznivce Šlágru TV - vstupné 80 Kč• dvorana muzea
POLIČKA                9. 2.  19.00    Vysavač - Bohumil Klepl v jedinečné komediální One Man Showo zamilovaném uklízeči z nákupního centra • Tylův dům
                                         16. 2.  19.00    Věra Špinarová a Adam Pavlík Band - vstupné 390 nebo 440 Kč • Tylův dům
                                         23. 2.  19.00     Jiří Kolbaba - vstupné 150 Kč • Tylův dům
VYSOKÉ MÝTO       2. 2.            Akademie Gymnázia Vysoké Mýto - www.gvmyto.cz  
                                4. 2. 20.00   Špejbl´s Helprs – AC/DC revival • M-klub
                                         25. 2. 20.00   Dymytry / X-Core / Loco Loco - Dymytry – Krby Kamna Turyna Tour 2017 • M-klub

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

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    

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

Aktuálně: od 1. 3. prodej vstupenek na Festival Smetanova Litomyšl

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                 viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                  2. 2.      17.00     Pavel Vácha vzpomíná - beseda s fotografem Pavlem Váchou, vstupné 20 Kč• Komunitním sál MFD
                                4. 2.    19.00    Dívčí válka –  hraje divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim, vstupné 70 Kč (předprodej v IC Bystré 60 Kč). • divadelní sál Sokolovna
                                16. 2.   17.00     Z historie jedné podnikatelské rodiny – přednáška o rodinné historii Löw-Beerových, vstupné 20 Kč • Komunitním sál MFD
DOLNÍ ÚJEZD        11. 2.    20.00   Hasičský ples – pořádá Sbor dobrovolných hasičů, hraje Rotoped, vstupné 60 Kč
LUBNÁ                   3. 2.                  Ples SDH • Skalka Lubná
                                         25. 2.  14.00    Dětský karneval • Skalka Lubná
OLDŘIŠ                  11. 2.   20.00   Hasičský ples - hraje Rytmik • Orlovna
                                26. 2.  14.00    Dětský maškarní karneval • Orlovna
POLIČKA                     9. 2.    19.00    Vysavač - Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man show • Tylův dům
                                16. 2.   19.00     Věra Špinarová a Adam Pavlík band • Tylův dům
                                23. 2.  19.00     Sedm divů Islandu / Jiří Kolbaba • Tylův dům
SEBRANICE              4. 2.    9.30–12.30   Kundalini jóga - cena 300 Kč • kulturní dům
                                         11. 2.   20.00    Hasičský ples - vstupné 70 Kč, hraje Vepřo, knedlo, zelo • kulturní dům
                                         16. 2.   15-19     Kurz plstění suchou cestou - jehlami si vytvoříte  hračku nebo šperk, vede Pavlína Kmošková, cena 300Kč • Sebranice čp. 8
                                18. 2.   9.00      Ping-pongový turnaj - turnaj je určen pro hráče od 15 let výše, startovné 100 Kč. • kulturní dům
                                         25. 2.   11.00     Masopustní hody - prodej zabíjačkových dobrot, po 13. hodině příchod masek, zahraje kapela Jana Pohorského  • u kapličky na Pohoře
                                         18. 2.   17.00     Čert nikdy nespí - divadelní spolek Tyl Polička uvede pohádkovou hru o 15 obrazech • kulturní dům
TELECÍ                    4. 2.    9.00      Výstava psů • kulturní dům
                                         10. 2.  20.00    Hasičský ples • kulturní dům
                                         25. 2.  13.30     Dětský karneval • kulturní dům
SVOJANOV            10. 2.  20.00    12. obecní ples Městyse Svojanova • radnice ve Svojanově

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

KAM ZA SPORTEM
4. 2.    So     9.00, 10.30      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Tj Svitavy - OP minižáků U12 • Hala TJ Jiskra
5. 2.  Ne    9.00                   Utkání ve stolním tenise Litomyšl B - Česká Třebová B - krajská soutěž
8. 2.  St     18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová – čtvrtfinále play off krajské ligy mužů • Krytý zimní stadion
11. 2.    So     9.00, 10.30      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Chrudim - divize žáků U15 • Hala TJ Jiskra

         9.00                   Utkání ve stolním tenise Litomyšl C - Morašice A - regionální přebor
            12.00                 Utkání ve stolním tenise Litomyšl C - Vidlatá Seč B - regionální přebor

12. 2.    Ne    9.00, 13.00       Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubie / Sokol HK - kvalifikace minižáků U12• Městská sportovní hala při III. ZŠ
         9.00                   Utkání ve stolním tenise Litomyšl B - Vidlatá Seč A - krajská soutěž
         13.30                 Utkání ve stolním tenise Litomyšl B - Řetová A - krajská soutěž

19. 2.    Ne    9.00, 10.30       Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol HK B - OP minižactva U11 • Hala TJ Jiskra
22. 2.   St     18.00                 Středeční turnaj ve stolním fotbálku - turnaj dvojic • Music Club Kotelna
25. 2.    So     10.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. KP Brno B - liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ

         9.00                   Utkání ve stolním tenise Litomyšl C - Svitavy B - regionální přebor
         12.00                 Utkání ve stolním tenise Litomyšl C - M. Třebová C - regionální přebor

26. 2.    Ne    9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. OSK Olomouc - liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
5. 3.   Ne    9.00                   Utkání ve stolním tenise Litomyšl B - Vysoké Mýto A - krajská soutěž

            13.30                 Utkání ve stolním tenise Litomyšl B - Sudslava A - krajská soutěž
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Místa  pro odkládání vytříděných složek komu-
nálního odpadu mimo veřejná prostranství.

Sběrný dvůr v ul. Mařákova
Sběrný dvůr provozuje firma LIKO SVITAVY, a.s.,
v blízkosti areálu Městských služeb Litomyšl
s.r.o. Má svou nezastupitelnou úlohu v odpado-
vém systému města hlavně proto, že na něm lze
odložit prakticky všechny vytříditelné složky ko-
munálního odpadu. Pokud nevíte, kam umístit
určitou složku  odpadu, je nejlépe využít jeho
otevírací doby, neboť zde máte zajištěnu jeho
odbornou likvidaci.

Na sběrném dvoře lze odkládat veškeré složky
odpadu, které s ohledem na jejich zařazení nebo
na rozměry nelze umístit do kontejnerů na tří-
děný odpad nebo do nádoby na směsný komu-
nální odpad (popelnice) – tj. využitelné odpady
(papír, plasty, PET lahve, nápojové kartony, sklo,
kovy, upotřebené oleje z domácích kuchyní, oša-
cení a textil), nebezpečné odpady, velkoobje-
mové odpady a biologicky rozložitelné odpady,
elekrozařízení, tonery, cartridge, magnetofo-
nové kazety, gramofonové desky, diskety, kon-
taktní disky a ostatní nosiče dat.
Mezi nebezpečné složky odpadu patří hlavně: ka-
pesní baterie a monočlánky, zbytky barev, ředidla
a rozpouštědla, autobaterie, spotřební chemie,
obaly a textilie znečištěné nebezpečnými látkami.
Mezi velkoobjemové odpady patří zejména: ná-
bytek, koberce, linolea a pneumatiky. 

podmínku kompletnosti celého spotřebiče. Při
dodržení této podmínky je odpadový systém
města dotován finančními příjmy z kolektivních
systémů a snižuje se tím výše poplatku pro ob-
čany.
Sběrné nádoby v prodejnách  • Elektro – Tauer,
Smetanovo náměstí  • Elektro – Drahoš, Smeta-
novo náměstí  • Elektro – Elkor, Mařákova ulice
Slouží k odkládání:
- upotřebených kapesních baterií a monočlánků 

Překladiště odpadů v Kornicích
Překladiště provozuje firma LIKO SVITAVY, a.s.
Na překladišti odpadů lze  odkládat tříditelné
složky i zbytkovou (směsnou) složku komunál-
ního odpadu: plasty, papír a sklo, které nepatří
nebo se nevejdou do barevných kontejnerů, li-
nolea, koberce, textilie a ošacení, nábytek. Na
překladišti odpadů nelze odkládat: nebezpečné
složky odpadů, pneumatiky, elektroniku, sta-
vební suť a stavební dřevo. Překladiště odpadů
se nachází na okraji integrované obce Kornice
a otevírací doba je v pracovních dnech od 6.00
do 13.30 hodin

Provozovny sběrných surovin 
V provozovnách sběrných surovin můžete odlo-
žit – prodat vytříděné složky odpadů, jako je
papír, železné a barevné kovy. Kvalitu třídění
a ceny stanovují vykupující organizace.
Seznam provozoven můžete zjistit na
http://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj.cz

Lékárny na území města
Odběr nepotřebných léků.

Úplné znění dokumentu naleznete na www.lito-
mysl.cz
- Zprávy z MěÚ- Odbor místního a silničního
hospodářství    nebo
- Občan – služby – svoz komunálního odpadu

-red-

Z biologického odpadu je třeba vytřídit větve
nad 1 cm tloušťky  (následné drcení).
Elektrozařízením pocházejícím z domácnosti
jsou zejména: elektrické a elektronické spotře-
biče, kabely, zářivky, výbojky, úsporné žárovky. 
Sběrný dvůr plní také funkci místa zpětného od-
běru veškerého elektrozařízení pocházejícího
z domácnosti. Pro uplatnění zpětného odběru je
nutné dodržet podmínku kompletnosti celého
spotřebiče. Při dodržení této podmínky je odpa-
dový systém města dotován finančními příjmy
z kolektivních systémů a snižuje se tím výše po-
platku pro občany.

Mezi EEZ určená ke zpětnému od-
běru patří: 
• velké domácí elektrospotřebiče
(zejm. pračky, ledničky, sporáky, mi-
krovlnné trouby, myčky nádobí, elek-
trická topidla, ventilátory) 
• malé domácí spotřebiče (zejm. vy-
savače, žehličky, holicí strojky, frito-
vací hrnce, elektrické nože, kávovary)
• zařízení informačních technologií
a telekomunikačních zařízení (zejm.

počítače, monitory, tiskárny, kopírky, faxy, tele-
fony)
• spotřebitelská zařízení (zejm. televizory, video-
kamery, videorekordéry)
• osvětlovací zařízení (zejm. zářivky, výbojky)
• elektrické a elektronické nástroje (zejm. vr-
tačky, pily, sekačky, šicí stroje)
• hračky, vybavení pro volný čas a sporty (zejm.
videohry, elektrické vláčky nebo soupravy zá-
vodních autíček, ruční ovládání videoher)  

E – box a sběrné nádoby v přízemí budovy
MěÚ Bří Šťastných  
Slouží k odkládání:
- upotřebených kapesních baterií a monočlánků
- elektrozařízení menších rozměrů včetně záři-
vek a úsporných žárovek
Pro uplatnění zpětného odběru je nutné dodržet

Fanoušci hudby z Litomyšle a okolí museli
v lednu hledat náhradu za MC Kotelna. Kvůli re-
konstrukci toalet se tam totiž tři týdny neodehrál
ani jeden koncert. „Hlavním důvodem byly do-
sluhující odpady, ale zároveň jsme chtěli náv-
štěvníkům zvýšit komfort při používání WC,
umožnit mytí teplou vodou a v neposlední řadě
po dlouhých letech změnit interiér. Počet zá-
chodů zůstal stejný, místnosti jsou totiž ome-
zeny prostorem a víc se jich tam bohužel
nevejde,” sdělil k úpravám klubu Milan Lipavský. 
V pátek 20. ledna už byla Kotelna v plném pro-
vozu a přivítala návštěvníky Chytrého kvízu.
V budoucnosti by mělo dojít k dalším úpravám
interiéru hudebního klubu. „Vše musíme dělat
postupně, aby odstávka nebyla zbytečně
dlouhá, takže zase po konci této sezóny něco
připravíme,” dodal Milan Lipavský.
Budova, v níž sídlí MC Kotelna, je městským ma-
jetkem a stavební úpravy platilo ze svého roz-
počtu město.
A na co se v Kotelně můžete těšit v roce 2017?
Například na vystoupení Ivana Mládka a Banjo
Bandu 3. února. I letos budou také pokračovat
Chytré kvízy, scénické čtení ze série LiStOVáNí
a po dlouhé době v kotelně zahrají Priessnitz.
Nově dorazí Houpací koně a návštěvníci se
mohou dále těšit na Vypsanou fiXu, Zrní, Hor-
kýže slíže, Muchu, UDG a další kapely. -red-

Kotelna upravila
sociální zázemí

Otevírací doba:
dopoledne           odpoledne
                             zimní čas             letní čas

Pondělí                                    12.00 – 16.30      12.00 – 17.30
Úterý 9.00 –  12.00      12.30 – 15.00      12.30 – 15.00
Středa 9.00 –  12.00      12.30 – 16.30      12.30 – 17.30
Čtvrtek 9.00 –  12.00      12.30 – 15.00      12.30 – 15.00
Pátek 9.00 –  12.00      12.30 – 16.30      12.30 – 17.30
Sobota 8.00 –  12.00

Rok fungování komunitního kompostéru
Na konci roku 2015 podpořila RaM Litomyšl nový
způsob třídění biologického odpadu. Pracovní
skupina pro životní prostředí doporučila nejeko-
logičtější variantu v podobě komunitního kom-
postéru, který doposud nebyl na území města
vyzkoušen a i v Pardubickém kraji patří mezi
jeden z prvních použitých ve veřejném prostoru. 
Podpora třídění bioodpadu městem Litomyšl
spočívá v poskytnutí dotace na nákup kompos-
téru dle vlastního výběru a potřeb občana. Po-
skytnutí dotace má již sedmiletou tradici. Na
začátku roku 2016 byla věnována pozornost i tří-
dění biologického odpadu v bytové zástavbě. Pro
pilotní ověření funkčnosti a využitelnosti byla
zvolena bytová zástavba na ulici Fučíkova.
K těmto účelům byl vybrán dvoukomorový komu-
nitní kompostér SIVA DUO občanského sdružení
EKODOMOV. Kompostér byl nainstalován na za-
stíněném místě u bytového domu čp. 828 (viz
únorový článek v Lilii 2016). Kompostér je vyro-
ben z recyklovaného plastu, je zateplený, uzamy-
katelný, zabezpečený proti hlodavcům
i vandalům. Přebytečná voda z bioodpadu je od-
váděna mřížkou ve spodní části kompostéru.
Kompostér je zatím využíván pouze obyvateli by-
tového domu čp. 828, a proto jeho kapacita bez
problémů zvládá celoroční třídění většiny kom-
ponentů biologického odpadů z domácností. Na
rozdíl od klasických kompostérů je provoz komu-
nitní varianty bezzápachový, což je obrovská vý-
hoda při použití ve veřejném prostoru. Při jeho
provozu byl zvolen tradiční a finančně nízkoná-

kladový způsob bez použití urychlujících chemic-
kých látek. K biologickému odpadu z domácnosti
byla navíc přidávána čerstvě posekaná tráva do-
plněna o opakovanou zálivku, čímž se výrazně
zvýšila i efektivita kompostování. 
Za celý rok provozu nebylo nutné využít nabídky
odvozu přebytečné organické hmoty do měst-
ské kompostárny. Dále lze po roce využívání ko-
munitního kompostéru vyhodnotit, že tříděním
(resp. kompostováním) biologického odpadu,
plastů, papíru, skla atd. lze snížit na minimum
množství komunálního odpadu ke skládkování.
V případě zájmu o používání komunitního kom-
postéru kontaktuje Ing. Janu Foltovou, odbor mí-
stního a silničního hospodářství, tel: 461 653 364.     

Aleš Papáček, Jana Foltová, 
foto: Jana Foltová

Systém odpadového hospodářství
města 2017 – II. část
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Nový rok 2017
na Střední škole
zahradnické 
a technické
Venku je sníh a mráz, ale u nás ve škole je nejen
ve sklenících a teráriích teploučko. A taky se
pořád něco děje. Loňský rok jsme tradičně ukon-
čili úspěšnou Mezinárodní vánoční výstavou,
která jako každoročně přilákala mnoho účast-
níků. Ty, kteří přišli na výstavu, přivítal Ježíšek
v jesličkách, na kterého dýchaly ovečky a ko-
zičky z našich chovů. V prodeji byla nejen zají-
mavá aranžmá, která vytvořilli studenti
zaměření floristika, ale i voňavé bylinky, které
připravili žáci odborného učiliště.  V expozici,
kterou instalovali studenti zahradní architektury,
si návštěvníci prověřili pomocí kvízu své zahrad-
nické znalosti. Svou odvahu mohli malí i velcí
prokázat  v zajímavé expozici oboru Chovatel ci-
zokrajných zvířat nebo se svými tatínky obdivo-
vat moderní zemědělskou techniku i historické
motorky. Kdo nemohl výstavu navštívit, může
zhlédnout video z výstavy na webových strán-
kách školy. Nyní jsme vstoupili do nového roku,
a to opravdu slavnostně. V krásném prostředí
Smetanova domu proběhl první ze tří maturit-
ních a absolventských plesů. Slavnostní atmo-
sféra, krásné šaty, květinová výzdoba, zkrátka
vše, co k takové významné události patří. Zají-
mavým zpestřením večera byla květinová show
přední české floristky Kláry Franc Vavříkové,
Martina Rubeše z Litomyšle a vítězů soutěží ve
floristice  Děčínská kotva a Victoria Regia.
Během 20 minut vytvořili přímo na tanečním
parketě krásné originální kytice a květinové

KOUPÍME POZEMEK
pro výstavbu rodinného domu v Litomyšli

(min. plocha 800 m2).
E-mail: lenikj@seznam.cz,

tel: 737 239 621, Lenka Lipavská

šperky. Ty si poté odnesli návštěvníci plesu, kteří
vyhráli v květinové tombole. 
A co nás čeká dál? Dny otevřených dveří, zájezd
na zahradnický veletrh na IPM Essen a opět tra-
diční zájezd na největší teraristickou burzu v Ev-
ropě do německého Hammu. Již nyní probíhají
přípravy na každoroční zahraniční stáže. Opět
proběhne třítýdenní výměnná stáž se dvěma
francouzskými školami, do Itálie odjedou na čtr-
náct dní studenti oboru Scénická a výstavní
tvorba a studenti oboru Mechanizace a služby
se zúčastní odborného pobytu v Polsku.
V červnu se uskuteční druhý ročník umělecké
výstavy našeho nového uměleckého oboru v bu-
dově školy.  Na výstavu studentů srdečně
zveme litomyšlskou veřejnost. Rok 2017 tedy
bude na akce naší školy velmi bohatý a my se
moc těšíme na vaši účast a přízeň.

Hana Honzíková, SŠTaZ, foto: archiv 
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Podsíně nebo podloubí…
Při listování lednovou Lilií mi padl zrak na článek
o dotacích pro domy na náměstí, a to jak pro
domy s podloubím, tak i bez podloubí.
Jako staré Litomyšlačce (v obou významech
slova stará) se mi něco nezdálo. On totiž dříve
v Litomyšli nikdo nikdy neřekl podloubí. V Lito-
myšli byly odjakživa podsíně. Ta kratší, zvaná
„máselná”, byla na té straně náměstí, kde je věž.
Na druhé straně byla prostě podsíň, i když se
někdy pro upřesnění dělila na „dolní” (zhruba od
spořitelny k poště) a „horní” (od spořitelny k ny-
nějšímu obchodu pana Stratílka).
Máselná podsíň se říkalo proto, že tam selky
z okolí prodávaly každou sobotu hlavně máslo,
tvaroh, smetanu, vejce a někdy i kuřata a krá-
líky.
Na druhé straně byly v každém domě v přízemí
buď „lepší” obchody, nebo dílny různých řemesl-
níků – např. holič, klempíř, provaznictví, lékárna
apod. Tam vládl celý den čilý ruch, který neustal
ani večer, kdy podsíň ovládla mládež, hlavně
studenti, kteří byli zvyklí na každodenní podve-
černí „korzo”. Znám obojí z vlastní zkušenosti –

jako malou holku  mne babička brávala v sobotu
na „máselku” nakupovat  na  trh a jako stu-
dentka jsem také chodila na podsíň korzovat.
Výraz „podsíň”, ale nikdy „podloubí”, se používal
běžně i v literatuře o Litomyšli – např. Alois Jirá-
sek, Teréza Nováková, Quido Šimek, Čestmír Je-
řábek a jiní. Také existuje půvabná útlá knížka
o životě na podsíni, kterou napsala pod pseudo-
nymem Lucie Sovová, kolegyně naší maminky,
paní učitelka Františka Benešová, která je po-
chovaná na místním hřbitově.
S výrazem „podsíň” se setkáváme i ve výtvar-
ném umění – malíř Josef Matička, velký obdivo-
vatel Litomyšle, má krásný obraz nazvaný Na
máselné podsíni. Také Quido Šimek ve svých
kresbách z Litomyšle zobrazuje všední život na
podsíni.
Litomyšl je město tradic – nechme tedy to slovo
žít – patří k městu a konečně – podloubí mají
všude. Proč tedy nezachovávat původní a tra-
diční názvy, které se tak často v nynější době
z češtiny rychle vytrácejí.

Olga Rejmanová

Otevřený dopis Z. Nejedlého
Začátkem února se pravidelně  scházejí  lito-
myšlští rodáci Dr. Zdeněk Nejedlý, ministr škol-
ství a kultury (nar. 10. 2. 1878), a Otakar Karlík,
býv. ředitel Gymnázia A. Jiráska (nar. 10. 2. 1944),
aby oslavili společné narozeniny a debatovali
o událostech zajímajících obě strany. V závěru
setkání se oba rodáci dohodli, že založí „Společ-
nost přátel nepřátel Z. Nejedlého” a umístí ve
městě několik „laviček smíření”, kde budou  Li-
tomyšlané diskutovat o díle B. Smetany
a A. Dvořáka. Pan ministr  se rozhodl do Lilie na-
psat otevřený dopis.

Moji milí krajané, Litomyšlané!
V poslední době stále slyším, že naše jedinečné
město se chystá odstranit můj pomník. Každé
kilo bronzu je jistě dobré i pro rozpočet města,
ale nerad bych, aby  se ten bronz  věnoval na vá-
lečné účely. Za dob římských  se nepohodlnému
potentátovi uřízla hlava a nahradila hlavou ji-
ného potentáta. Prý je na mou hlavu už vypsána
umělecká soutěž. Já bych navrhoval, aby můj
pomník obrostl psím vínem, které v době pod-
zimní by zrudlo a připomínalo VŘSR (pro nepa-
mětníky Velká říjnová socialistická revoluce),
vždyť jste mi jinak neřekli než rudý dědek!
K mým nohám jste  dali cedulku s tzv. Skřiván-
kovou větou: „Rozmnožil a poškodil kulturu čes-
kou...” Už jsem tomu chlapci odpustil, vždyť
napsal o Litomyšli také pěknou knihu jako já.
Moji milí Litomyšlané, za svůj život jsem spáchal
ledacos v politice i kultuře a spravedlivě mne kri-
tizovali moji nepřátelé a přisuzovali mně i to, co
jsem nezpůsobil, např. školskou reformu, kterou
jsem nepodepsal, práce v dílnách a vyňatá slova
jsem nerušil, šikanu jsem nezavedl, plzeňská
práva nepodporoval a ani s inkluzí nemám nic
společného. Palackého a Jiráska jsem miloval, na

baculaté pionýrky a svazačky jsem se jen rád
díval, když se ke mně na tribunách vrhaly
a upřímně celovaly...! Asi byla pravda, že to ráda
neviděla jedna ze dvou vdov z Litomyšle...
Moji milí Litomyšlané, napsal jsem vám dějiny Li-
tomyšle, uspořádal několik výstav, založil hu-
dební festival. Vytýkáte mi, že jsem neměl rád
Dvořáka, ale já lokomotivám opravdu nerozu-
měl, Suk také ne, ale Otilku přesto dostal, dare-
bák! A ještě se kamarádil s Talichem! Vysmívali
jste se mým názorům, mému rozhledu i praco-
vitosti. I ten prof. Smotlacha při svých mykolo-
gických přednáškách tvrdil, že rudý satan je
nejedlý.  Však jsem mu u soudu dal co proto! Do-
konce se povídalo, že jsem na vycházkách s
A. Jiráskem ničil hnízda a rozdupával mrave-
niště, protože  jsem neměl rád toho Ferdu!
Moji milí Litomyšlané, moji nepřátelé mne na vy-
šehradském hřbitově zavalili velkým balvanem,
abych prý nemohl už škodit kultuře české.
Pomník jste mi postavili v roce 1978. To už bylo
dávno po procesech, Švecův monument na
Letné byl v rozvalinách, ve Slunci vyprávěl u piva
o svém osudu poslední rektor a vy jste stavěli
pomník škůdci českého školství a právě před
školou! Díky! Jednou se může vnouček ptát, proč
neumí psát a bez počítače násobit: „A dědečku,
proč jste postavili pomník tomu strejci, který byl
tak zlý?”
Moji milí Litomyšlané, zřejmě nejdůležitějším
problémem města Smetanova je odstranění mé
sochy. Už byste měli pochopit, že doprava ve
městě, osud nemocnice, kde by se mohl narodit
další Bedřišek, a přejmenovávání Olivetské hory
je to nejméně podstatné. A už mě, milí Litomyš-
lané...

Zde otevřený dopis končí,
zapsal Otakar Karlík

Dotaz na vedení
města
Vážení spoluobčané a zástupci vedení města,
v souvislosti s pádem střechy haly v České Tře-
bové se chci zeptat na následující otázky a pro-
sím jejich zodpovězení v příštím čísle Lilie.
1) Jakým způsobem byla vyřízena škoda vadné
střechy na sportovní hale i včetně následné
nutné opravy podlahy?
2) Kdo byl za tuto škodu potrestán?
3) Jakým způsobem bude opravena nekvalitní
a špatně odspádovaná dlažba v krytém bazénu?
4) Jak se vyřeší problém nedostatečných polo-
měrů kolem nástupních ostrůvků na BUS ná-
draží, kde autobusy jsou nuceny jezdit přes
obrubníky? Jan Vomočil

Odezva na článek
p. Javůrkové „Pochvala
mladým hokejistům
Vážená p. Javůrková, pochvalu si hráči stopro-
centně zaslouží. Velký dík si ale zaslouží jejich
trenér Zdeněk Kasal. Toto je jejich společný vý-
sledek. Hoši, jste skvělí, jen tak dál.

Vaše fanynka Hájková Litomyšl

Občas se tak
projít pěšky...
Myslím si, že každý se rád vrací do svého rod-
ného města, a já toto pravidlo potvrzuji. Litomyšl
– je zcela zbytečné konstatovat, že se má prá-
vem čím chlubit, zejména architekturou, kterou
obdivují všechny generace, které sem zavítají. Již
řádku let zde nebydlím, ale při každé návštěvě
několikráte v roce se projdu i místy, kde turistovy
kroky nevedou. 
Zde je pár postřehů, které mi již delší dobu leží
v hlavě.
Čistota města, tedy spíše NEčistota. Nechce se
mi to věřit a rovněž se nad tímto pozastavovali
moji přátelé, se kterými jsem městem prochá-
zela. Neuklizené ulice, vyjma zámeckého návrší,
počínaje množstvím spadaného listí v ulicích
a na sídlištích, a to nemluvím o listopadu, ale
lednu. A co když ten sníh opravdu napadne ve
větším množství. Dávno již nesněží a člověk se
po cestě do centra brodí vrstvou rozbředlého či
přimrzlého sněhu na neupravených chodnících.
Problém nejen pro lidi starší či maminky s kočár-
kem. Dále jen jedním slovem – nedopalky –
téměř na každém rohu, že je člověk nemůže pře-
hlédnout.
Měla jsem za to, že čistota města je jednou
z jeho vizitek. Možná by stálo za zvážení, aby zá-
stupci vedení města se občas prošli pěšky a více
se rozhlíželi, kdeže to bydlí. A jak se žije těm mí-
stním Litomyšlanům, a co by jim ten praktický
dennodenní život zlepšilo…
Jednou z posledních stavebních aktivit je dětské
hřiště nedaleko Smetanova domu. Pokolikáté již
dochází k jeho proměně – říká se přece dvakrát
měř a jednou řež. Nevím, nakolik bylo zváženo,
že nesčetné množství kubíků písku bude třeba
z důvodů hygienických čas od času vyměnit.
Když jdeme dále směrem na autobusové ná-
draží, chodník se nám ztrácí – to asi mají všichni
jezdit autem, soudím. Tento problém je tu již
řadu let a nikoho to nebolí? O úpravách v zá-
mecké zahradě toho bylo napsáno již mnoho. Co
člověk, to názor. Mám mnoho přátel v povolání
stavařském či architektů a věřte, že pohádka Cí-
sařovy nové šaty jejich názor zcela vystihuje.
Akce stíhá akci, trh další jarmark, nekonečný fes-
tival SL – zdá se, že se město zaměřilo tímto
směrem. Návštěvníci jistě zvyšují obraty míst-
ních obchodníků, to bezesporu. Ale běžní místní
občané?  Začíná ve mně převládat smutný pocit,
že ti jsou na místě posledním. Obávám se, aby
v letech budoucích nebyla Litomyšl pouze skan-
zenem, vždyť počet obyvatel se již léta nenavy-
šuje (např. oproti sousednímu Vys. Mýtu).
Nevloudila se někde chybička?

Irena Kozlíková

Nabízím práci z domu
na 6 až 8 hodin, to znamená v rozmezí

od 8 do 12 tisíc korun, a to jak v Pardubickém regionu,
tak v regionu Vysočina.

Informace najdete na webových stránkách,
nenabízíme brigádu, ale dlouhodobou spolupráci:
http://www.podnikejzdomova.cz/cernamenclova,

tel:  773 637 697. Eva Černá Menclová 
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Ondřej Šteffl – poslední volná
místa na přednášku
Poslední volná místa na přednášku zakladatele
společnosti Scio nabízí, jinak zcela vyprodaný,
festival vzdělávání Nakopněte svoji školu. „Fes-
tival cílí především na pedagogy základních škol,
avšak možnost účastnit se jsme chtěli dát i co
nejširší veřejnosti. Všichni jsme prošli vzděláva-
cím systémem a někteří už máme děti ve ško-
lách či školkách. Vzdělání je pro nás proto často
velmi důležitým tématem. A myslíme, že právě
spojení názorů veřejnosti, pedagogů – účastníků
festivalu a osobností, které u nás přednáší,
může přinést velmi podnětnou diskuzi,” říká
David Zandler, ředitel Zámeckého návrší a zve
na přednášku Ondřeje Šteffla, která proběhne

v pondělí 20. února od 17.30 hodin v zámecké jíz-
dárně.   Zakladatel a ředitel společnosti Scio (ro-
dičům dobře známe z testování žáků ZŠ nebo
přijímacích zkoušek) zde bude povídat o bu-
doucnosti vzdělávání.  Jaká má být škola ve 21.
století? Co dnes znamená „škola pro všechny”?
Kam se vzdělávání bude ubírat? Co je paralelní
vzdělávání a jaký má význam v dnešním světě?
To všechno jsou otázky, na které bude Ondřej
Šteffl odpovídat. Ty další už mohou být třeba na
vás.
Z důvodu omezené kapacity sálu je třeba si re-
zervovat místo na www. nakopnetesvojiskolu.cz.

Karel Telecký

Hudební recitál
Rudolf Kosina si Vás dovoluje pozvat na hudební
recitál s básněmi a texty Michala Horáčka.   Kon-
cert se koná 3. června ve Smetanově domě Li-
tomyšl od 19.30 hod. Nenechte si ujít jedinečný
zážitek, na kterém se vám představí Michal Ho-
ráček a jeho hosté (Lenka Nová, František Se-
grado a Ondřej Ruml) s pětičlenným
doprovodným orchestrem. Předprodej vstupe-
nek v Informačním centru Litomyšl již od 27. 2.
2017.                                                Rudolf Kosina

Jak na rodokmen podruhé
Zajímá vás historie a rádi byste pátrali po svých
předcích? Pokud jste již něco podobného zkou-
šeli nebo vás to láká a nemáte za sebou speci-
alizované studium, dojdete pravděpodobně ve
svém bádání nejdál do poloviny 19. století, pro-
tože narazíte na novogotickou kurzívu, tzv. ku-
rent, kterým se dříve zapisovalo nejen do matrik.
Po loňské úspěšné premiéře nabízíme možnost
navštěvovat kurz i letos. Ve čtvrtek 9. února 2017
se od 18.30 hodin uskuteční první schůzka ge-
nealogicko-paleografického kurzu pro dospělé,
ve kterém se zájemci zaměří na čtení kurentu
a seznámí se s pravidly zápisů do historických
matrik. Na kurz se nebude přihlašovat předem,
přijďte si to nejprve vyzkoušet a seznámit se s
lektorem, kterým bude Vítek Večeře, který stu-
duje archivnictví a pomocné vědy historické na

Filozofické fakultě UK v Praze. Obsahem kurzu
nebude vlastní sestavování rodokmenu, ale te-
oretická i praktická příprava, aby badatelská
návštěva archívu měla význam a šanci na kva-
litní výsledek. Náplní 10 schůzek tedy bude čtení
paleografických textů, které bude mít lektor
k dispozici, a praktické rady při genealogickém
bádání. Kurz se uskuteční při minimálním počtu
6 účastníků v Domě dětí a mládeže (ulice 17. lis-
topadu 905),  každý  čtvrtek od 18.30 – 20.30
hodin od 9. února do 27. dubna mimo termínů 9.
3. a 13. 4. (jarní a velikonoční prázdniny). Cena
kurzu je 1000 Kč a lze ji uhradit při první schůzce
nebo následně bankovním převodem. Účastní-
kům budou potřebné údaje k platbě předány na
úvodní schůzce.                                            

Josef Štefl

Neseď doma
Vstupenky na zábavnou skákací akci, která se
uskuteční v neděli 19. 2. ve dvou 2,5 hodinových
blocích (od 13 a 16 hod.) v městské sportovní
hale, je možné zakoupit v informačním centru
a DDM. Více informací na webu a v minulém čísle
Lilie. Josef Štefl

Velký dětský karneval tentokrát
v zámeckém pivovaru

Tábory DDM
V týdnu od 6. do 10. 3. připravujeme pestré jarní
prázdniny. Hlavními body programu budou hry,
pohybové aktivity a různé objevy. V úterý a ve
čtvrtek odpoledne máme v plánu návštěvu kry-
tého bazénu. Ve středu a v pátek  dopoledne
půjdeme bruslit na zimní stadion.  V ostatním
čase se necháme vést vědou – vyzkoušíme si
mnoho chemických a fyzikálních pokusů, aby-
chom odhalili, jak svět kolem nás funguje, a za-
hrajeme si zajímavé hry. Děti musí mít s sebou
vybavení dle uvedeného programu, oblečení dle
počasí a dopolední svačinku. Je možné se přihlá-
sit i na jednotlivé dny. Cena na den je 150 Kč –
v ceně je oběd, odpolední svačina,  vstupné
a materiál. Program začíná v 8.00 a končí
v 16.00 hod. v DDM. V případě dotazů nás nevá-
hejte kontaktovat. Podrobnější informace a při-
hlášky najdete na www.litomysl.cz/ddm.

Hana Plíhalová

V novém krásném prostředí zámeckého pivo-
varu se uskuteční letošní jubilejní 5. ročník vel-

kého dětského karnevalu. V neděli 26. února od
14.30 hod. se můžete těšit na zábavné odpo-
ledne v maskách plné soutěží a her. K dispozici
bude mimo jiné i hrací koutek, malování na ob-
ličej a další atrakce. Chybět nebude samo-
zřejmě ani tradičně bohatá tombola. Karneval
spolupořádají Dům dětí a mládeže Litomyšl
s basketbalovým klubem Adfors Basket Lito-
myšl.
Vstupné je 70 Kč na osobu, děti do 2 let zdarma.
Další informace a předprodej vstupenek v kan-
celáři DDM (737 139 626) a na trénincích basket-
balového klubu (602 335 513). My už se na
letošní karneval v novém atraktivním prostředí
těšíme. A co vy? Budete u toho taky?

Josef Štefl a Martin Šorf, foto: Lea Řeháková

Vědomé a otevřené
bydlení organismu těla
Proč máme tolik zbytečných věcí doma.  Aura
předává směry, vnímáme-li okolí. Vědomá žena
ví, koho pozve. Otevřený prostor v těle putuje.
V únorovém čase je mysl vnímavá na otázky „Jak
máme uspořádáno doma a jde prostředí léčit?”
Dům a jeho vize jsou tématem Aura kruhu žen.
Léčíme své domovy cestou radosti. Barvy žijí
také uvnitř. Celý komplet osobních přání je vy-
obrazen propojením spekter charakteru a osob-
nosti.
Společné pátky v únoru od 16 do 18 hodin v Aura
Centru na Smetanově náměstí 72 (vedle IC) pro
nás ženy připraví Blažena Kovářová Jirušková
zakladatelka AURA Systému ČR. Volný vstup.
Volejte, pište, nahlížejte – 776 101 972, aura-
sys@outlook.com, www.aurasys.cz

Školácké odpoledne –
tentokrát na téma Šmoulové
Od října probíhaly na ZŠ U Školek vzdělávací
kurzy pro předškoláčky Hrajeme si na školu. Ani
měsíc únor nebude výjimkou, na únorovou
středu je však místo pravidelné hodiny ve třídě
nachystán větší program na stanovištích roz-
místěných po prvním patře školy. Tématem
budou tentokrát Šmoulové. Stejně jako v před-
chozích lekcích budeme procvičovat dovednosti
potřebné při vstupu do 1. třídy. Děti se již také
mohou seznámit s prostředím celé školy, kudy
je i s rodiči budou provázet žáci 8. třídy, jejich
budoucí patroni.
Toto odpoledne se koná v rámci dne otevřených

dveří ve středu 15. února 2017. Od osmé hodiny
ranní do oběda bude škola otevřena pro náv-
štěvníky, kteří mají chuť podívat se do výuky, pří-
padně si popovídat s žáky i učiteli, od 15. do 17.
hodiny pak bude patřit předškolním dětem a je-
jich rodičům.
A pokud má někdo obavu, že tím cyklus Hra-
jeme si na školu končí, strachuje se zbytečně.
Poslední lekce se uskuteční ještě 29. března
2017, abyste byli na dubnový zápis skvěle při-
praveni. :)
Za žáky a učitele ZŠ U Školek 

Andrea Stejskalová

Pronájem komerčních
prostor o rozloze 28 m² 
Nabízím pronájem komerčního prostoru, který se na-
chází na ulici T. Novákové č.p. 79 v Litomyšli. Jedná se
o jednu místnost o ploše 15,4 m², chodbu (čekárnu)
9,4 m² a WC s umývárnou  3,6 m². Komerční prostor se
nachází v přízemí domu, má samostatný vchod.
Cena 6000Kč měsíčně + elektřina. 
V případě zájmu nebo pro více informací
tel: 777 761 087, pavla.ko@email.cz
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Ples na Žabárně
Dne 18. 2. 2017 od 20.00 hodin vás srdečně
zveme na 4. ročník maškarního plesu v Nedo-
šíně na Žabárně. 
K poslechu bude reprodukovaná hudba, hraje
Pavel Říha ve stylu 80. – 90. let. Připravená je
bohatá tombola a vyhlášení nejpovedenějších
masek. Těšíme se na vaši návštěvu.  

David Vomočil

Richard Nedvěd
na litomyšlském
Plese v Opeře
Ples tiskárny H.R.G. v letošním roce přesídlil do
Smetanova domu a nabízí tak možnost zažít
tento výjimečný večer mnohem širší veřejnosti.
Letos navíc v noblesním stylu dle tématu: Ples
v Opeře. Jeho hlavní hvězdou bude kouzelník
Richard Nedvěd se svou stand-up show a jeho
moderátorská kolegyně Šárka Rozlivková. Vý-
borná hudba královéhradeckého Lucky Bandu,
lekce vídeňského valčíku, balet, speciální vinný
bar, tombola plná tiskařských cen či skvělá ve-
čeře, to jsou další lákadla, která Ples v Opeře sli-
buje. Navíc s humorem H.R.G. vlastním. Proto
smoking můžete klidně nechat ve skříni. 
Vstupenky v předprodeji na recepci tiskárny
a v IC na Smetanově náměstí od 13. 2. 

Karel Telecký

Pozvánka na Kurz masáže
dětí a miminek
Do litomyšlského centra SPONTANEA (nad dro-
gerií DM), 25. 2. 2017 od 13 do 19 hodin.
Na šestihodinovém kurzu se maminky (tatín-
kové) naučí jemnou dotykovou techniku obsa-
hující  prvky z indických a švédských masáží. Už
v dávno minulých dobách patřila masáž dítěte
k základním dovednostem matky a toto umění
se předávalo z pokolení na pokolení. Bylo často
jedinou devízou, preventivním a léčebným pro-
středkem.
Metoda masáže dětí je natolik univerzální, že ji
můžeme používat jak u zdravých, tak u hendike-
povaných miminek, starších dětí i dospělých je-
dinců. Masáž nabízí pomoc rodičům pečujícím
o děti neklidné, nekomunikující, děti s oslabenou
imunitou a jinak neprospívající. Dětem přináší
pravidelný láskyplný dotyk pocit bezpečí, který
je podle moderních lékařských výzkumů tolik
potřebný pro jejich zdravý fyzický i psychický
vývoj. Rodičům se s uměním masáže dostává do

rukou nástroj pro vytvoření hluboké citové
vazby s jejich dítětem a prostředek pro uvolnění
jakéhokoli napětí a stresu. Pravidelné provádění
masáže (za účasti obou rodičů) také významně
přispívá ke zlepšení a ozdravení vztahů v rodině.
Na závěr semináře budou zájemci seznámeni se
základy aromaterapie.                                                                 
Účinky masáže – prohloubení vazby mezi rodi-
čem a dítětem, navázání neverbální komuni-
kace, zklidnění – děti se učí relaxovat
a soustředit, lépe spolupracují a usínají, odstra-
nění poporodního traumatu, léčení dyslexie,
dysgrafie, dyskalkulie, lehké mozkové dys-
funkce, zlepšení stavu astmatiků, alergiků, ek-
zematiků
Kurz povede lektorka I. a II. stupně Masáže dětí
a kojenců Jana Faitová. Kurz má omezený počet
účastníků, proto je třeba se včas přihlásit na
č. tel.  603 185 595 nebo na 605 147 812

Jana Faitová

Africký deník
v Husově sboru
Společně s klubem Parkinson zveme i širší ve-
řejnost na zajímavé cestopisné vyprávění a ob-
razové svědectví manželů Hany a Jaroslava
Karlíkových s názvem „Africký deník” ve středu
8. února v 17.30 hod. do Husova sboru na Tou-
lovcově náměstí. S touto již ostřílenou cestova-
telskou dvojicí opět zamíříme na jih Afriky – na
Kapský poloostrov, Stolovou horu a mys Dobré
naděje. Více se však potom zaměříme na Nami-
bii. Navštívíme Namibijskou poušť včetně Údolí
smrti, vesnici Himbů a národní parky, mezi nimiž
nebude chybět ani nejznámější Etosha. Podí-
váme se i do prvního přeshraničního národního
parku Gemsbok mezi Botswanou a Jihoafrickou
republikou. Všechny zájemce o Afriku srdečně
zve
za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli

Štěpán Klásek, farář

Benefiční dobový ples  
Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek sr-
dečně zvou na již pátý Benefiční dobový ples,
který se koná v novém termínu v pátek 24.
března v 19 hodin ve Smetanově domě. K tanci
tradičně zahrají orchestr Bigband ze ZUŠ Lito-
myšl a kapela Reflex. Program bude opět bo-
hatý. V první části plesu bude předtančení, Retro
módní přehlídku s programem a překvapením
nám předvedou Svratecké Valkýry, Sbor paní
a dívek zazpívá k tanci i poslechu, nebude chy-
bět ani půlnoční překvapení. Celým večerem vás
bude provázet Karel Telecký. Těšit se můžete na
bohatou tombolu, kde první cenou bude opět
motocykl. 
Výzdobu sálu i sladké pohoštění opět připraví
Sbor paní a dívek. Retro výstavu a mnohé zají-
mavosti nachystá Veterán klub. Občerstvení
vám nabídne obsluha několika barů a o dobrou
večeři se postará personál restaurace Karlov.
Budeme rádi, když stejně jako v loni oprášíte
šatníky a dorazíte v dobových oděvech. Zakou-

pením vstupenky za 200,- Kč do velkého sálu,
160,- Kč do malého sálu a 140,- na galerii pod-
poříte dobrou věc. Výtěžek z tohoto plesu bude
věnován organizaci Ruka pro život o.p.s. na za-
koupení výškově a úhlově nastavitelného stolu
pro uživatele na vozíku a s pohybovým postiže-
ním, který pomůže při terapeutických a pracov-
ních činnostech, a dále zátěžovou přikrývku. Ta
je určena pro uživatele s poruchou autistického
spektra, poruchami pozornosti, epilepsií, DMO
nebo Downovým syndromem. 
Neváhejte, pozvěte své přátele, přijďte se poba-
vit a přitom udělat něco dobrého pro své spolu-
občany. 
Vstupenky budou v prodeji v IC Litomyšl, zbylé
potom na místě v den konání. Rezervace bude
probíhat na internetových stránkách Veterán
klubu Litomyšl: www.veteranklublitomysl.cz
Za sbor Paní a dívek a Veterán klub Litomyšl vás
srdečně zvou

Jindřiška Kubíčková a Vojtěch Vomočil

Divadelní pohádka
O kouzelné kuličce
Ve středu 22. února dopoledne v 10.00 hod.
a večer v 18.00 hod. bude naším hostem v Hu-
sově sboru na Toulovcově náměstí opět známý
český kejklíř Vojta Vrtek doprovázený tentokrát
hercem a muzikantem Janem Brůčkem. Pro di-
váky všech věkových kategorií budou hrát po-
hádku „O kouzelné kuličce aneb jak Vojta
k šikovnosti přišel”, která získala cenu diváka na
festivalu Dítě v Dlouhé v Praze. Inscenace nava-
zuje na tradici jarmarečních divadelníků a kej-
klířů a využívá jejich výrazové prostředky, jako
kejklířství a artistické techniky, živou muziku,
velké jarmareční loutky i činohru. Díky přispění
města Litomyšl vám můžeme nabídnout dobro-
volné vstupné. Všechny děti od 3 do 100 let sr-
dečně zve

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář
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Koncert Stadlerova klarinetového kvarteta    
Srdečně vás zveme na koncert Stadlerova klari-
netového kvarteta a Martina Gurbaľa, který se
bude konat v pondělí 20. února 2017 v 19.30
hodin ve Smetanově domě v Litomyšli v rámci
Litomyšlských hudebních večerů. Na koncertě
se představí Stadlerovo klarinetové kvarteto ve
složení : Aleš Pavlorek –  klarinet, Svetoslav
Točev –  klarinet, es klarinet, Igor Františák –
klarinet, basklarinet, Jiří Masný –  basklarinet.
V programu uslyšíme Dvořákovy Biblické písně
(sólista – Martin Gurbaľ – bas), skladby J.
S. Bacha, T. Albinoniho, F. Farkase.
Stadlerovo klarinetové kvarteto vzniklo v roce

1994 z vynikajících posluchačů Ostravské uni-
verzity a členů Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Kvarteto přijalo jméno po výjimečném klarine-
tistovi 18. století Antonu Stadlerovi, který byl
blízkým přítelem W. A. Mozarta. Různorodost
a zvuková barevnost souboru je dána také spe-
cifikem, že členové kvarteta hrají nejen na běžné
klarinety, ale využívají také es klarinet, altový
klarinet, basetový roh a basklarinet. Interpre-
tační kvalita Stadlerova klarinetového kvarteta
inspirovala řadu současných autorů, kteří to-
muto souboru své skladby věnovali.  Soubor se
od svého vzniku velmi rychle zapojil do kultur-

ního dění v naší republice. Účinkoval na mnoha
koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Rakou-
sko, Polsko, Francie, Turecko). 
Martin Gurbaľ (bas) pochází ze Slovenska. Zpěv
vystudoval na Konzervatoři v Košicích ve třídě
prof. Ľudmily Šomorjaiové. S úspěchem se
zúčastnil několika pěveckých soutěží, stal se
mj. absolutním vítězem Mezinárodní soutěže
Antonína Dvořáka v Karlových Varech (1996),
získal 2. cenu v soutěži Mikuláše Schneidera-
Trnavského a v soutěži Lucie Popp v Bratislavě.
V letech 1995–2001 byl sólistou opery v Koši-
cích a od roku 2001 je sólistou Národního di-
vadla moravskoslezského v Ostravě.
Pravidelně hostuje v Národním divadle v Brně,
Slovenském národním divadle, v Českých Bu-
dějovicích, Olomouci, Opavě,  Krakově a dalších
městech. Na svém repertoáru má základní role
svého oboru. Za roli Dona Giovanniho získal
nominaci na Cenu Thálie za rok 2007.  

Jiřina Macháčková

Pozvánky do centra Spontanea
Přijměte prosím pozvání na odpolední dílnu
s názvem  Imaginativní malování, která se usku-
teční 6. 2. od 17 hod. Během imaginace dojde ke
zklidnění a uvolnění a také k zapojení vaší fan-
tazie. Obrazy z vaší mysli potom přenesete na
papír, kde dostanou svou barevnou podobu
a zhmotní se. Vůbec nevadí, že máte pocit, že
neumíte kreslit či malovat. Přijďte a objevíte ne-
poznané. Dílnu povede Radka Vejrychová
8. 2. bude od 17.30 hod. probíhat přednáška na
téma Léčivé a uzdravující energetické pyramidy,
jejich využití v každodenním životě aneb jak si
pomoci díky etikoterapii s Lucií Šternástkovou.
V únoru opět zavítá do Litomyšle muzikotera-
peutka a lektorka spontánního tance Lucie Čap-
ková (www.cestapropojeni.cz ). 9. 2. od 18 hod.
vás spolu s ní zveme na spontánní tanec ve zvu-
kové koupeli a léčivých tónech a bubnování. Při
tanečním programu se živými zvuky přírodně la-
děných hudebních nástrojů necháme vést ke
spontánnímu pohybu. Zvuková koupel je tvo-
řena intuitivně v přítomném okamžiku. Přizpů-
sobením zvukových vibrací přirozeně laděných
hudebních nástrojů dochází k postupné harmo-
nizaci našich energetických center a drah, k po-
silování imunity a tělesných funkcí.
10. 2. od 19 hod. se můžete těšit na s podtitulem
„Nech ten beat v sobě bít, nech ten tón v sobě
znít”. Předchozí hudební zkušenost není po-
třeba. Nástroje budou v místě k dispozici, ty
svoje si vezměte s sebou. Cílem je prožitek ze
společného hraní, uvolnění po pracovním týdnu.
Provází Zeměznění, Bety a Pavel Jasanští, muzi-

koterapeuti, hudebníci, výrobci hudebních ná-
strojů.
Další únorovou akcí je celodenní kurz jógy s Kar-
lem Beinsteinem, který se bude konat 11. 2. od 9
hod. Součástí kurzu budou 3 cvičební bloky, me-
ditace, satsang a také přednáška na téma Zá-
klady jógy a etika. Karel Beinstein studoval jógu
a jógovou terapii u Jiřího Čumpelíka na FTVS Uni-
verzity Karlovy. 
11. 2. od 18.30 hod. se uskuteční další ze série
úplňkových meditačních setkání s Danou Col-
ledge. 
Dále pak 16. 2. od 17.30 hod. seminář kontaktní
improvizace se Zitou Pavlištovou. Kontaktní im-
provizace je forma tance,  která rozvíjí cítění do-
tyku s druhým. Je založená na komunikaci
pohybujících se těl ve fyzickém kontaktu a vy-
tváření jejich vzájemného dialogu skrze fyzický
pohyb, kdy dochází k přenášení váhy a před-
ávání energie mezi partnery.
17. 2. od 19 hod. můžete přijít vyzkoušet taneční
meditaci pro ženy Loona dance s Jarkou Vole-
skou.
Pro zájemce o raw stravu opět nabízíme před-
nášku o syrové stravě s Irenou Plačkovou a to
22. 2. od 17 hod.
Dále bychom vás chtěli pozvat 25. 2. od 13 hod.
na kurz masáže dětí a miminek s Janou Faitovou
a ještě tentýž den od 19:15 hod. na novolunní
meditační setkání s Danou Colledge.
Na všechny akce je třeba se předem přihlásit na
tel. 605 147 812 nebo na e-mailu milam28@se-
znam.cz Mila Bohunická

POZVÁNKY 
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Vibrostation – podnikejte nebo
relaxujte v pohodlí domova
Nejen podnikavé ženě, která si oblíbila vibrační
trénink na vibrační plošině Vibrostation, nabízím
k prodeji provozovnu Vibrostudia o dvou /v
případě zájmu i třech/ pravidelně servisovaných
vibračních plošinách anglické značky Vibrosta-
tion za pouhých 150 000 Kč. Pro srovnání cena
jednoho nového profi stroje je 159 000 Kč. Sou-
částí ceny provozovny je i vybavení provozovny

/ recepční stolek, dvě červená retro křesílka,
otočné kancelářské křeslo, odkládací stojan,
osvětlení / a reklamní know-how. Návratnost in-
vestice do dvou let. Je možné odkoupit stroj
i samostatně za 53 000 Kč. Může být vhodným
doplňkem provozoven služeb, dámských rela-
xačních center, fitnesscenter, ale i domácností.
Kontakt: vibrostudio@post.cz. Iva Prudičová

• Koupím garáž na ulici 17. listopadu, Fučíkova
nebo 9. května. Respektuji vyšší cenu. Děkuji za
nabídku Tel: 774 309 070
• Nabízím práci vedenou z domova na VČ na 2-
3 h denně/8-12.tis. měs, HČ- od 25 000 Kč měs.
více info na www.podnikejzdomova.cz/urban-
kova1. Urbánková
• Prodám závěsnou kuchyňskou lampu/lustr
výškově nastavitelnou, bílý cylindr s jednou ob-
jímkou.  Cena 250 Kč. Tel.602402614.
• Prodám levně lemovací lišty k plovoucí pod-
laze v barvě javor. Cena dohodou. Tel:
602402614. Miroslava Pešinová

Inzerce

LITOMYŠL – pronájem nadstandartního bytu 4+kk
s terasou v centru města. Byt o podlahové ploše cca
120 m2 se nachází ve III. NP a má impozantní výhledy
k historickým částem města. PENB G.
Č. 1316. Cena: 18.000 Kč + energie
DOLNÍ ÚJEZD – prodej statku se stodolou a pozemky
2.452 m2 v okrajové části obce. Obytná část 3+kk se
soc. zař. po rekonstrukci v r. 2004. Napojení na plyn,
elektro zař., veř. vodovod. Možno obývat okamžitě.
PENB G.  Č. 1319. Cena: informace v kanceláři 
LITOMYŠL – pronájem luxusního  bytu 4+kk (107 m2)
s výhledem na náměstí, ve III. NP v měšťanském
domě po rekonstrukci. Topení – ústřední na plyn,
energie (elektřina + plyn) na nájemce. Vstup z ulice
Mariánská.  Č. 1312. Cena: 11.000 Kč + energie 
LITOMYŠL – pronájem mezonet.bytu 2+kk ve II.
a III.NP v zadním traktu měšťanského domu na ná-
městí, po kompletní rekonstrukci. Energie (plyn
a elektro) si nájemce přehlásí na své jméno. Zají-
mavé bydlení. Č. 1311. Cena: 7.500 Kč + energie
LITOMYŠL – pronájem obchodu v přízemí a ve II.NP
měšťanského domu na hlavním náměstí. Možno vy-
užít i prostory  garsoniéry k bydlení–celkem 199 m2.
Dům je po kompletní rekonstrukci interiéru, vstup
do obchodu z podloubí, zásobování možno využít
ze zadního traktu domu.
Č. 1310. Cena k jednání: 45.000 Kč + energie
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor v ko-
merční vile u silnice I/35. 3 jednotlivé kanceláře (31,
26 a 32 m2), každá samostatně přístupná z chodby.
Součástí dvou kanceláří jsou kuchyňky, soc. zařízení
společné na podlaží. PENB G
Č. 1282. Cena: 4–6000 Kč/měsíc/kancelář
NOVÁ SÍDLA (okr. SY) – prodej venkovského stavení
se zahradou 836 m2. Topení lokální v kombinaci na
tuhá paliva nebo plyn. Dům je napojen na el. energii
a veřejný vodovod. PENB G. Č. 1308. Cena:  890.000 Kč
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 51 m2

s výlohou v přízemí zděného domu v centru města,
vstup z chodníku. Vhodné pro obchod nebo služby.
Samostat. energie  PENB G. Č.1257. Cena: dohodou
LITOMYŠL – prodej udržovaného rodinného domu
s dispozicí 3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra
města s garáží a zahradou a klenutými prostory v su-
terénu. Pozemky celkem 785 m2. PENB G.
Č.1189. Cena: 2 410 000 Kč

PRODEJ POZEMKŮ PRO STAVBU RD:
LITOMYŠL – 805 m2 napojení na všechny sítě v do-
sahu Č. 1297. Cena: 969.000 Kč
PAZUCHA – 1500 m2 v centru obce,sítě jsou vedeny
na hranici pozemku.Č. 1191. Cena: 300.000 Kč
ČISTÁ U LITOMYŠLE – 2846 m2. Napojení na sítě
v dosahu 100 m. Č. 1300. Cena: info v kanceláři 
BUDISLAV – 2 x 750 m2 , napojení na sítě na hranici
pozemku, Č.1164. Cena: 250 Kč/m2

LITOMYŠL – 4500 m2, pozemek určený ke kolek-
tivní bytové výstavbě v zajímavé lokalitě Černá
Hora, Č. 1301. Cena: info v kanceláři

Komu jinému chcete svěřit prodej svého domu,
bytu, pozemku, než firmě, která již 25 let žije
a pracuje ve Vaší blízkosti. Znáte nás!

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

Valentýn s RůžOFFkami
Startovat budeme 11. února ze zámeckého ná-
vrší ve 14 hodin. Prosíme účastníky, aby dorazili
o něco dříve a vyzvedli si startovní čísla.
Startovné je 100 Kč, za které získáte nejen krás-
nou trať pěknými místy v okolí Litomyšle, ale též
něco na památku a polévku na Veselce, kam se
po závodě přesuneme na vyhlášení vítězů a kde

vás bude čekat malé překvapení – pro spor-
tovce velmi užitečné.
Druhým překvapením bude trasa. Vzhledem
k sněhovým podmínkám (a taky tomu, kde je
prohrnuto a kde není) bude do poslední chvíle
tajná. Značit se bude těsně před závodem a je-
diné, co můžeme prozradit předem, je to, že
bude mít zhruba 10 km.
Loni se běhu zúčastnilo přes 60 startujících.
Bylo krásně, bez sněhu, svítilo sluníčko a počasí
nám přálo. Letos to zatím vypadá, že poběžíme
zasněženou krajinou. Přesto se skoro chceme
vsadit, že nás bude běžet víc než loni. 
Prosíme tedy všechny, kteří poběží o registraci
na mail olga.radimecka@seznam.cz, ať se na
vás můžeme připravit!
Těšíme se na vás, slibujeme skvělou atmosféru,
spoustu legrace, a hlavně mějte na paměti: Ne-
existuje špatné počasí. Jen špatně oblečený
běžec! Těší se na vás
RůžOFFky v běhu a Cyklo Stratílek Sport Klub

Jaromíra Němcová – Vrstvami
S mnohovrstevnatou tvorbou Jaromíry Němcové
se můžete seznámit na výstavě, která představí
její sochařská díla, grafiky i malby. Vernisáž vý-
stavy s názvem Vrstvami se uskuteční v pátek
10. 2. v 17.00 hod. v domě U Rytířů.
Jaromíra Němcová (1959) vystudovala sochařský
ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze, její
monumentální díla v současné době vznikají ze-
jména na sochařských sympoziích. Od 90. let se
však intenzivně věnuje grafice, k níž přistupuje
vlastním, originálním způsobem. Klasické tech-
niky (linoryt, suchá jehla) kombinuje s netradič-
ními postupy, otisky kovových šablon i dalších
materiálů. Jednotlivé matrice upravuje, skládá,
vrství přes sebe a otiskuje je v několika tvarových
a barevných variací, díky tomu je téměř každý její
grafický list jedinečný. V posledních letech se
stále více obrací k malířskému plátnu i jeho po-
vrch obvykle zpracovává sochařským způsobem.
Do silné vrstvy barvy ryje či vtiskuje obrysy svým
tvarem jednoduchých, ale významem symbolic-
kých předmětů.
Inspiraci pro svoji tvorbu hledá
v okolním světě, pozorně se dívá
kolem sebe, snímá vrstvy prachu
a zapomnění z věcí opotřebova-
ných a rozbitých. S velkou dáv-
kou lidskosti přistupuje
i k člověku, předlohou pro její
tvorbu se stávají i tzv. společen-
ští outsideři, vždyť už během
studií staví na sochařský pod-
stavec tlusté modelky. V těchto
na první pohled nezajímavých
bytostech i zcela obyčejných
předmětech nachází krásu
a s hravostí sobě vlastní ji klade
do centra své i divákovi pozor-
nosti. Skrze všední věci se s leh-

kostí, jakoby mimochodem, dostává až k základ-
ním otázkám o lidské existenci. Otevírá hluboké
úvahy o smyslu bytí, plynutí času i pomíjivosti, do-
týká se obecně lidské potřeby víry i vztahu člo-
věka k přírodě.
S Litomyšlí ji pojí dlouholeté působení na dnešní
Fakultě restaurování UPa, kde mezi lety 2002 až
2015 pracovala jako asistentka v ateliéru výtvarné
přípravy. V současné době se věnuje vlastní
tvorbě a restaurování. Tvorba Jaromíry Němcové
byla zastoupena na mnoha samostatných i kolek-
tivních výstavách, pravidelně se s ní můžete se-
tkat na výstavách Výtvarná Litomyšl konaných
v domě U Rytířů. 
K aktuální výstavě, která potrvá do 2. dubna, je
připraven doprovodný program. 
V rámci tzv. Večerů v galerii si budete moci ve
čtvrtek 23. února od 17.30 hod. přímo ve výstav-
ních prostorách poslechnout komorní koncert
klasické hudby v podání pedagožky ZUŠ Bedřicha
Smetany Elišky Slavíkové (hoboj) a studentky

pardubické konzervatoře Diany
Bartákové (violoncello). Ve
čtvrtek 30. března od 17.30
hod. vás výstavou provede Ja-
romíra Němcová, která bude
vyprávět nejenom o své
tvorbě. Načerpanou inspiraci
můžete vzápětí využít a pod
jejím vedením si vytvořit vlastní
grafický list. Výstavu doplní
také doprovodný program pro
školy a skupiny s dětmi, díky
němuž se účastníci seznámí
s vystavenými díly, ale také si
zkusí jednoduchou grafickou
techniku.

Zuzana Tomanová,
foto: archiv
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Trading centre - feedback z domova i ze zahraničí
Chceme být kvalitní střední školou, chceme
úspěšné maturanty, chceme schopné a spoko-
jené absolventy. Jak zjistíme, že se nám práce
daří a že se nám tento pedagogický sen plní?
Necháme naše absolventy napospas životu.
Uplyne nějaký ten měsíc, rok a oni nám sami od
sebe pošlou zpětnou vazbu. Funguje jako zaru-
čený životabudič.
Seznamte se s feedbacky dvou našich absol-
ventů Michala Vomočila a Lucie Dalecké. Po lid-
ské i profesní stránce stihli již dozrát, proto
bereme jejich slova vážně. Posuďte sami…
Dobrý den, paní ředitelko,
úplnou náhodou jsem na internetu narazil na
Trading Centre, našel jsem kontakt na Vás
a hned jsem si vzpomněl na ty roky, které jsem
na TC prožil. Musím přiznat, že v mé kariéře byly
tyto roky zásadní, protože mi ukázaly směr,
jakým bych se měl ubírat.
Po civilce jsem vystudoval Vysokou školu eko-
nomickou v Praze, Fakultu informatiky a statis-
tiky. Pak jsem začal pracovat jako SAP
Konzultant – nejdříve v Siemens IT Business So-
lution, pak v Atos Consulting, pak jsem odešel
do Německa do Hyundai Motors Europe a nyní
jsem zakotvil ve farmaceutickém koncernu
Merck KGaA v Darmstadtu u Frankfurtu nad Mo-
hanem, kde mám na starosti projekty SAP pro

finanční moduly. Moje práce je hodně technolo-
gická (IT) a zčásti manažerská. Naštěstí techno-
logická část převažuje :-)
Jsem rád, že jsem mohl takto zavzpomínat. Chtěl
bych Vás tímto pozdravit a popřát hodně úspě-
chů v TC a i doma.
Lucie Dalecká hodnotí, jakým přínosem pro ni
studia na TC byla: Když jsem v 9. ročníku stála
před těžkým rozhodnutím, jakou střední školu si
vybrat, rozhodla jsem se pro soukromou školu
v Litomyšli, která na první pohled působila velmi
přívětivým, až bych řekla domáckým dojmem.
Vyhovoval mi lidský a individuální přístup. Díky
báječnému jednání učitelů byl přestup ze zá-
kladní na střední školu snazší. Vaše forma výuky
a pracovní elán se staly pro studenty neoceni-
telným přínosem. V roce 2007 jsem úspěšně ab-
solvovala maturitní zkoušku, o tři roky později

zakončila bakalářské studium v oboru manage-
ment. Během studia na vysoké škole jsem často
čerpala ze znalostí získaných na TC.  Nyní mám
již šestiletou praxi jako manažer tvorby kata-
logů. Koordinuji práci svou i svých kolegů, denně
komunikuji se zahraničními partnery. Velmi
často a ráda vzpomínám na studia v Litomyšli,
dala mi skvělý základ pro mou profesi, která mě
baví, motivuje, umožňuje růst, a naučila mě bu-
dovat přátelské pracovní prostředí a dobré me-
zilidské vztahy.
Michalovi, Lucii děkujeme a přejeme jim, stejně
jako všem našim absolventům, mnoho štěstí
a úspěchů.
Spontánní ohlasy absolventů, které si najdou
cestu do naší školní mailové schránky, nás těší,
dodávají nám energii – minimálně do konce
června.            Ivana Zemanová, ředitelka školy

Dům bratří Čapků bude již v březnu
sloužit svému účelu
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
jednal s Jiřím Dědečkem z Českého centra Mezi-
národního PEN klubu o pokračování rekon-
strukce domu bratří Čapků v Budislavi u
Litomyšle. Ten byl již koncem roku zkolaudován
a nyní jsou dokončovány vnitřní úpravy, aby
mohl být plně využíván již v jarních měsících.
„V minulosti jsme podpořili rekonstrukci tohoto
významného objektu dvěma miliony korun a
musím uznat, že je skutečně zdařilá. Nyní je
nutné objekt vybavit a připravit nejen na expo-
zice věnované dílu bratří Čapků, ale také lůžko-

vou část objektu, aby jej bylo možné již na jaře
využívat,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V le-
tošním roce bychom z rozpočtu kraje chtěli pod-
pořit nejen úpravy okolí domu, ale také vytvoření
informačních panelů, které by návštěvníkům při-
blížily jak samotnou budovu, tak dílo bratří
Čapků,“ dodal hejtman Martin Netolický.
Dům bratří Čapků v Budislavi byl postaven v roce
1938 z podnětu Karla Čapka podle projektu ar-
chitekta Stanislava Tobka, který byl žákem Jo-
sefa Gočára. Od roku 2000 je budova na
seznamu kulturních památek.                        -red-

PF KMB 2017
Záhraď - sobota 7. 1. 2017 dopoledne - nikde ži-
váčka, zvoní zvonek, jdu otevřít. Přede dveřmi
Tři králové, přejí štěstí, pevné zdraví a vše nej.
Všichni tři zlatou korunku. Slušelo jim to, fešáci
každým coulem, dobře naladěni i přesto, že je
venku mínus 15. Dělají dobrou věc, klobouk dolů.
Jak vidno, v mládeži je zdravé jádro. Rád jsem je
viděl. Je dobře, že frajeři ještě nevymřeli. 

Zdeněk Jílek, foto: Martin Hájek
Zámecké apartmány Litomyšl, provozované
Smetanovou Litomyšlí, o.p.s., získaly nadstan-
dardní hodnocení hostů pro rok 2016 na Bo-
oking.com. Výjimečných 9,4 z 10 vychází z velmi
pozitivních recenzí hostů na ubytování, které
jsou výsledkem jejich skvělého zážitku z pobytu. 
Zámecké apartmány patří k těm, kteří se o své
hosty příkladně starají, takže se v nich cítí jako
doma. To, že ubytování a služby na hosty dělá
vždy velký dojem, se jasně ukazuje na hodno-
cení, která napsali. „Krásný apartmán s výhle-
dem na zámek. Funkční dispozice, vhodné
doplňky. Příjemný personál, dobrá snídaně.
Vřele doporučuji,” píše například pan Jiří a paní
Iveta hodnotí ubytování slovy: „Úžasná atmo-

sféra místa, velmi vstřícná paní vedoucí, zařízení
apartmánu promyšlené do detailů, Litomyšl jako
kulturní město. Vše se skloubilo v krásný víkend.
Jsme nadšení a určitě se budeme vracet.”
Zámecké apartmány Litomyšl se nacházejí v his-
torickém areálu zámku v Litomyšli, který je za-
psaný na Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Ubytování nabízí tři elegantní
a dobře vybavené apartmány. Každý má své
speciální zaměření, a tak je možné se ubytovat
v apartmánu hudebním – Bedřich Smetana, lite-
rárním – Alois Jirásek nebo výtvarném – Olbram
Zoubek. Zámecké apartmány Litomyšl poskytují
hostům ubytování na Booking.com již od listo-
padu 2015. Jana Bisová

V apartmánech se hostům líbí

Soutěž Mladí fotografují památky
V  roce 2007 bylo Sdružení historických sídel,
Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořa-
datelem - Radou Evropy, aby soutěž u nás zor-
ganizovalo a převzalo nad ní záštitu. Sdružení
se velmi rádo ujalo této výzvy a výsledkem je
devět úspěšných ročníků. Celá soutěž vrcholí
předáváním cen a diplomů u příležitosti Meziná-
rodního dne památek a sídel ve Španělském sále
na Pražském hradě, v roce 2017 to bude 18.
dubna.
Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes
jedna z největších světových akcí pro mladé na
poli kulturního dědictví. Je učena pro žáky a stu-
denty základních a středních škol, kteří do se-
kretariátu Sdružení zašlou fotografie, které
budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evrop-
ského dědictví ( www.ehd.cz )
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho
kulturního dědictví, podpořit znalosti historic-

kých budov a zahrad, venkovských a městských
krajin uznávané památkové hodnoty či neob-
vyklé krásy.  
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale
spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památ-
kovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se ná-
mětům, které přes svou možnou fotografickou
zajímavost, neodpovídají takovému záměru.
Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé
odměny. Firma Zoner každoročně věnuje hod-
notné ceny pro účastníky.

Technické specifikace soutěže pro rok 2017:
Pro vkládání fotografií je uzávěrka 19. 3. 2017. 
Vítězové Národního kola soutěže budou slav-
nostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel na Pražském hradě ve Špa-
nělském sále dne 18. dubna 2017 a postupují do
mezinárodní soutěže. 

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:
Téma: Architektonické dědictví 
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení 
Věkový limit: 21 let
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií
v České republice: 19. 3. 2017    

V letošním roce musí účastníci opět vkládat fo-
tografie přes internet na nové webové stránky
Sdružení – www.historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maximálně 3 foto-
grafie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou
nebo tří fotografií musí proběhnout najednou.
(není možné se zaregistrovat, vložit jednu foto-
grafii, odeslat, a následně za několik dnů vložit
další fotografii)
Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekre-
tariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na in-
ternetové adrese info@shscms.cz.             –red-
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Nejkrásnější
česká kniha
roku 2009
znovu v prodeji

Kniha s názvem

Litomyšl 1259–2009
město kultury a vzdělávání
byla vydána při příležitosti oslav 750 let povýšení Litomyšle
na město v roce 2009. Rozsáhlé dějiny našeho města 
od nejstarších dob pochází z pera Milana Skřivánka, 
graficky se na nich podílel Jiří Lammel a fotografie pořídil
Pavel  Vopálka.
Kniha byla brzy po svém slavnostním představení vyprodána.
Ještě před tím však stihla získat prestižní Cenu ministra kultury
a Památníku  národního písemnictví v Praze 
– byla vyhlášena  nejkrásnější knihou v kategorii vědecká 
a odborná literatura. 

Druhé rozšířené vydání této knihy nyní
můžete zakoupit v infocentru, v městské galerii, 
v regionálním muzeu a v litomyšlských 
knihkupectvích.
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Zajíc Pinďa cvičí
rád na III. ZŠ
V únoru zveme předškolní (ale i mladší) děti na
třetí setkání s pohádkovým Čtyřlístkem. Po vá-
nočním tvoření s Fifinkou a lednovém počítání
s Myšpulínem nás čeká 20. února pohybovka
pod vedením čtyřlístkového zajíce. Na děti tu
budou opět čekat všechny 4 živé postavy
a spousta aktivit v budově školy i v městské
sportovní hale. Začátek jako vždy v 16.30 hod.
Poslední setkání před zápisem je připraveno na
15. 3. a jeho garantem bude prasátko Bobík
a hlavní náplní vyprávění pohádek. 
Ještě připojuji jednu důležitou informaci pro ro-
diče, kteří chtějí žádat o odklad. Od letošního
roku se zápis do 1. třídy koná až v dubnu, ale
pokud rodiče chtějí docházku o rok odložit, je
třeba, aby k zápisu přišli již s potvrzením od po-
radenského zařízení a dětského lékaře, po zá-
pisu již nebude na vyřizování dost času. Pokud
cokoliv není jasné, neváhejte se stavit včas do
školy a vše si společně objasníme.

Pavel Jirsa, ředitel školy

Pardubický kraj představil
nové logo. Vychází z křížení cest

Po 15 letech se rozhodli radní Pardubického
kraje změnit a zjednodušit logo, které kraj po-
užívá pro propagaci na neformální úrovni, ze-
jména v oblasti kultury, sportu a cestovního
ruchu. Pardubický kraj byl jedním z posledních
krajů, který stále používal své původní logo. Jeho
nová podoba volně navázala na tu předchozí jen
tvarem globu, který je obsažen také ve znaku
kraje. Designéři do něj promítli symbolickou
mapu Pardubického kraje s jeho charakteristic-
kým křížením důležitých historických i moder-
ních dopravních cest. 
„Je pravdou, že pro území Pardubického kraje se
velmi těžko hledá společný jmenovatel. Ne-
máme tu pohoří nebo řeku, která prochází celým
krajem, je to velmi různorodé území. Ale díky do-
pravním cestám tu byla založena a rozvíjela se
většina významných sídel,“ řekl hejtman Martin
Netolický. „V historických dobách to byla Trste-
nická stezka a spojnice Vídně s Vratislaví, podél
kterých vznikala města jako Chrudim, Vysoké
Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Tře-
bová a další. Novým impulzem byla železnice,
která dala vyrůst průmyslovému rozvoji měst
jako Přelouč, Pardubice, Choceň, Česká Třebová,
Ústí nad Orlicí a tím kraj výrazně ovlivnila.“ 
Právě tyto historické milníky znázorňují v novém
logu žluté a červené linie symbolicky kopírující
zobrazení dopravních cest na modré mapě kraje.

Nápad na zjednodušení loga vznikl v ateliéru de-
signérů pod vedením Přemysla Kokeše, kteří na-
vrhovali pro Pardubický kraj prezentační
předměty vhodné pro výrobu v chráněných díl-
nách. „Původní logo bylo pro tyto účely velmi
nepraktické. Zalíbila se nám filozofie, se kterou
designéři přišli, a po několika společných kon-
zultacích a prezentaci radním vznikl výsledný
tvar. Logo nepoužívá nové barvy, vychází z těch,
které jsou ve znaku Pardubického kraje. Mezi
ostatními logy krajů bude lehce zapamatova-
telné svým tvarem i výrazností, můžeme ho po-
užívat i v reliéfu nebo plošném či prostorovém
zpracování,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman
Línek. 
Pardubický kraj bude nové logo zavádět po-
stupně s dopracováním grafického manuálu
s tím, že materiály s původním logem spotřebuje
a v průběžně je bude nahrazovat. -red-

TECHNOhrátky
již popáté
TECHNOhrátky Pardubického kraje vstoupily ve
středu 25. ledna do svého 5. ročníku. A start to
byl opravdu vydařený. Střední průmyslová škola
potravinářství a služeb Pardubice se totiž před-
stavila 129 žákům 8. a 9. tříd z osmi základních
škol v plné kráse. Voňavé dílny pekařů a cukrářů
se střídaly s moderními laboratořemi biologie
a reologie nebo pracovišti prodavačů, kuchařů
a číšníků. 
Důležitý vzkaz pro účastníky letošních premiéro-
vých TECHNOhrátek, mezi nimiž byla vůbec po-
prvé Základní škola Pardubice-Spořilov, zazněl
z úst představitele krajského Úřadu práce.
„Zájem zaměstnavatelů o gastronomické pro-
fese je v současné době velký. Pro vás je však
klíčové, abyste získali o každém oboru maxi-
mum informací a vyhodnotili si poté, který z nich
je pro vás nejlepší,“ řekl Petr Klimpl, ředitel Kraj-
ského Úřadu práce Pardubického kraje.
Větší zájem o prezentované učební i maturitní
obory tentokrát projevily dívky. Na šesti speci-
álních pracovištích vyslechli aktéři TECHNOhrá-
tek nejprve krátkou instruktáž a poté se pustili
do připravených manuálních činností. Závěrečný
úkol vždy ocenili příslušnými body učitelé odbor-
ného výcviku. Aktivity byly velice pestré. Žáci ro-
zeznávali druhy mouky, pipetovali přesné
objemy, odhadovali hmotnosti zboží, ale také se
učili přípravě chlebíčků, tajemství studené ku-
chyně nebo zdobení dortu.
Nejúspěšnějším školním týmům se tradičně
udělovaly velké ovocné dorty, které připravili
žáci SPŠ potravinářství a služeb Pardubice. Sou-
těž manuálních aktivit vyhrálo družstvo Základní
školy Prodloužená z Pardubic-Polabin, ve vědo-
mostním kvízu zvítězili žáci Základní školy Sme-
tanova z Přelouče. -red-
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Hráči Adfors Basket Litomyšl se umístili v ka-
tegorii kolektivů žáků.

Sportovci z Litomyšle a okolí opět mezi nejlepšími
V úterý 24. ledna 2017 se do Tylova domu v Po-
ličce vydali sportovci z celého bývalého okresu.
V ten den totiž na slavnostním galavečeru orga-
nizátoři ankety Nejúspěšnější sportovec regionu
Svitavska za rok 2016 vyhlásili jména čtyřiceti
nejúspěšnějších jednotlivců a kolektivů. Zá-
stupci Litomyšle a okolních obcí si z galavečera
odvezli hned několik ocenění, mezi kterými ne-
chybělo ani první místo v kategorii dospělých.

V některých kategoriích byli úspěšní sportovci
vyhodnoceni bez určení pořadí.
Titul nejlepšího regionálního sportovce obhájil
parkurový jezdec Rudolf Doležal z Jezdeckého
klubu Hřebčín Suchá. Čtenáři Deníku zvolili spor-
tovního hvězdou travního lyžaře Lukáše Kolou-
cha ze Slovanu Moravská Třebová. Na
slavnostním galavečeru Litomyšl kromě řady
úspěšných sportovců reprezentoval i místosta-

rosta Josef Janeček, který předával ceny v kate-
gorii žákovských kolektivů.
Anketu Nejúspěšnější sportovec regionu Svitav-
ska uspořádaly následující subjekty: Regionální
sdružení sportů ve spolupráci se Svitavským de-
níkem, produkční a marketingovou agenturou
Sport Action s.r.o. a městy Svitavy, Polička, Mo-
ravská Třebová, Litomyšl, Březová nad Svitavou
a Jevíčko. Foto: Svitavský deník -red-

Kadetky Adfors Basket Litomyšl se na pódium
podívaly při vyhlašování dorosteneckých ko-
lektivů.

Dorostenci z HC Litomyšl byli oceněni také
v kategorii kolektivů – dorost.

Anna Kašparová (karate, TJ Jiskra Litomyšl)
obsadila druhou příčku v ktegorii dorostenec-
kých jednotlivců.

Ivo Strnad (atletika, TJ Jiskra Litomyšl) se stal
jedním ze tří sportovců, kteří byli oceněni v ka-
tegorii veteránů.

Členové ABB Vidlatá Seč (bowling) získali
Zvláštní cenu RSS Svitavy.

Václav Jílek (fotbal, SK Sigma Olomouc, od-
chovanec TJ Jiskra Litomyšl) dostal společně s
cyklistou Leopoldem Königem cenu Krajánek.
Tu za něj převzal jeho otec.

Lenka Jůzová (ka-
rate, Karatedo Něm-
čice) získala čtvrté
místo v kategorii
jednotlivců.

Petr Bartoš (motokros, Orion Racing Team Li-
tomyšl) skončil na druhém místě v kategorii
jednotlivců. Ve stejné kategorii se umístil na še-
stém místě automobilový jezdec Martin Doubek
(Orion Racing Team Litomyšl).

Titul nejúspěšnějšího
sportovce Svitavska
obhájil Rudolf Doležal
(jezdectví, JK Hřebčín
Suchá).

Pozvánka na pobytový letní
tábor Svratouch „Austrálie”
V termínu  9. – 22. 7. se chystáme  na velkou vý-
pravu až do Austrálie. Příběh celotáborové hry
nás zavede na poušť, step, do tropických pralesů
i do australských Alp, kde zdoláme nejednu
stěnu (Čtyři palice). Navštívíme i hlavní město
Canberra. Samozřejmě pobudeme i na pobřeží
a vykoupeme se v Indickém i Tichém oceánu.
Seznámíme se s domorodci a naučíme se zají-
mavé technologie výroby tradičních předmětů.
Rozhodně budeme dělat i keramiku, zatančíme

si při domorodé hudbě a ochutnáme australskou
kuchyni. Velkou inspirací pro naše putování je
knížka Děti Duhového hada, plná mýtů a legend.
Ubytování ve stanech s podsadou, jídlo 5x
denně. Cena tábora je 3 800 Kč. Kdo se chce při-
dat k našemu kmeni, neváhejte se přihlásit.
Všechny podrobnosti najdete na www.litomysl.cz/
ddm/. Informace k dalším táborům – pobytovým
i příměstským – budou zveřejněny v nejbližší
době.                                              Hana Plíhalová

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů 
• Čištění komínů
• Prohlídky NV č. 91/2010 sb. 
• Vložkování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
www.kominictvi-litomysl.cz
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Světový unikát v Litomyšli
Možná si vzpomenete, že před 4 lety Ski klub Li-
tomyšl slíbil otevřít sjezdovku v zámecké za-
hradě. Dlouho jsme čekali na příhodné
podmínky, ale naše trpělivost se vyplatila. No-
voroční nadílka prašanu a teplota hluboko pod
nulou nám konečně umožnily v sobotu 7. ledna
2017 ve 13.00 hod. slavnostně otevřít PRVNÍ ZÁ-
MECKOU SJEZDOVKU NA SVĚTĚ!  Po panenském
sněhu bývalého amfiteátru se proháněla desítka
nadšenců bílých svahů. Byla tak zahájena nová
etapa litomyšlského sportu a zároveň, věřme,
i další tradice našeho města. Pravda, naše sjez-
dovka sice nedosahuje svými parametry úrovně
alpských sester (délka 80 m, převýšení 14 m),
zato krásou okolí a zejména počtem après-ski
barů je zdaleka překonává. Další zajímavostí je i způsob přepravy lyžařů. Původní koncept par-

kové lavičky opatřené lyžemi a tažnou tyčí, který
jsme představili na Lázních ducha 2014, jsme
opustili a prototyp výtahu jsme věnovali do
Musée Alpin v Chamonix-Mont Blanc, kde jej
můžete zhlédnout. Zvolili jsme jednodušší řešení
v podobě konopného lana s oky na obou kon-
cích. Výtah v sobotu disponoval zcela dostaču-
jícím výkonem jedné koňské síly, neboť jej
obsluhoval pan Hřebec. Jak jistě pochopíte, pro-
vozní doba je bohužel omezená. Do budoucna
se proto nabízí elektrifikace a využití komfort-
ních laminátových laviček, které se volně pova-
lují bez užitku po celém parku. Pro nelyžující je
připravena taktéž laminátová bobová dráha, ve
které to po zamrznutí pěkně sviští. Ski klub Lito-
myšl tímto svým počinem přispěl nejen k rozší-
ření sportovních aktivit města, ale také k oživení
zámeckého návrší v zimě. Bohatou fotodoku-
mentaci si můžete prohlédnout na facebooko-
vém profilu Ski klubu. Litomyšl opět jedinečná,
jen tak dál, lyžníci!

Robert Pikna, předseda Ski klubu Litomyšl

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

50. Hry bez
katastru
Přijďte nás podpořit 18. 2. 2017 v 10 hodin na Pri-
mátorskou hráz v Litomyšli. Motto: Hrabe Vám,
příjďte k nám.
SDH Litomyšl ve spolupráci s Městem Litomyšl
a pod záštitou starosty města Radomila Kašpara
Vás srdečně zvou na výroční 50. hry bez katas-
tru. Od r. 1992 se pětičlenná družstva utkávají
dvakrát ročně ve sportovních disciplinách, někdy
velmi kreativně pojatých dle fantazie pořadatel-
ského týmu.
Ve  všech 50. ročnících se účastnilo 43 obcí
a měst.  Litomyšl se účastnila od r. 1995 již 37x.
více info na: www.hbk.cz. Vítejte ve světě
srandy, recese a pohodových lidiček, kteří již od
roku 1992 v létě a v zimě zápolí ve smíšených
pětičlenných družstvech měst a obcí v netradič-
ních, dostatečně šílených někdy až brutálních
disciplínách. Jaroslav BeránekSpolečnost Dům sportu Stratílek s.r.o.

přijme do svého týmu personál na pozici: 

Praxe ve sportovním odvětví výhodou. 
Vztah ke sportu

nebo k cyklistice podmínkou. 

Více na www.stratilek.cz, 
facebook Dum sportu Stratilek. 

Životopisy spolu s motivačním dopisem
zasílejte na personalni@stratilek.cz

PRODAVAČ/PRODAVAČKA
SPORTOVNÍHO NEBO

CYKLISTICKÉHO ZBOŽÍ.



Na mistrovství v motoskijöringu byli úspěšní
závodníci Orion Racing Teamu
Pořadatelem 2. MČR v motoskijöringu „Orion
Shiva KTM Cup 2017” byl 22. 1. 2017 SMX racing
team Rudník.  Na trati v blízkosti obecního úřadu
připravili místní pořadatelé technickou trať s dél-
kou 1 okruhu 550 m. Podobně jako před týdnem
v Letohradě byla radost se podívat do plného
parkoviště závodních strojů. Do MČR nastoupilo
15 elitních dvojic a do hobby závodu Orlického
poháru dvojic 36. 
Úspěšnou premiéru uvidělo kolem  1000 spoko-
jených diváků, kteří i přes silný mráz sledovali
závody až do konce a oficiálního vyhlášení vý-
sledků. Závody měly spád, po celý odpolední
program se mohli diváci stále dívat na rozjížďky
nebo finálové jízdy a využívat občerstvení přímo
na trati. Vydařené závody byly zakončeny tom-
bolou. 
Kvalifikační jízdy vyšly nejlépe loňským mistrům
J. Mňukovi s F. Langerem. Jako jediní vyhráli 2
jízdy a jednou byli 2. a získali tak 3 bonusové
body do seriálu a možnost výběru startovní po-
zice. Dařilo se i kláštereckým jezdcům Šrolerovi
s náhradním lyžařem Moravcem i Foglovi se Sa-
botou. Domácí příznivce určitě potěšili členové
SMX Racing Teamu Rudník. Plíhal s Poulem po-
stoupili do finále z 5. místa, Pavel Dvořáček s le-
gendárním lyžařem Petrem Čížkem byli 7., když
dokonce vyhráli poslední kvalifikační jízdu po
dramatickém souboji s Patrikem Šrolerem.
Příliš se nedařilo Roušavému s Marešem (Orion
Racing Litomyšl), kteří minulý týden skončili
těsně za stupni vítězů. V Rudníku museli, po-

dobně jako další jezdci, do finále „B”. Z něho si
dodatečný postup vybojovali navrátilci do MČR
Marek se Špačkem a Zářecký s Mlynářem.
Podobně jako kvalifikaci ovládli finálovou jízdu
„A” Josef Mňuk s Filipem Langerem. Díky perfekt-
nímu startu před sebe po celou jízdu nikoho ne-
pustili. Za to o 2. místo byl velký boj mezi
Mohauptem s Hotovým (Orion Racing) a Šrole-
rem s Moravcem. Těsně za nimi jezdili překva-
pivě Dvořáček s Čížkem, kteří byli milým
překvapením rudnického závodu. Jednu chvíli se
dostali i na 2. pozici, kam se brzy vrátili Mohaupt
s Hotovým. Po výtečném výkonu je na stupně ví-
tězů doprovodili Dvořáček s Čížkem, pro které to
byl při jejich společné premiéře velký výsledek. 
1. Josef Mňuk – Filip Langer, Mňuk Racing Team
z.s., Yamaha 450 4T, 10:01,58

2. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový, Orion Racing
Team, Honda 450 4T, 10:06,53
3. Pavel Dvořáček – Petr Čížek, SMX Racing
Team Rudník, KTM 250 2T, 10:09,45

Po 2 závodech je v tabulce seriálu MČR na čele
Patrik Šroler s 38 body. Za ním jsou Josef Mňuk
(35 bodů) a Tomáš Fogl (26 bodů). Závodník Ori-
onu Lukáš Mohaupt už se v seriálu posunul na
čtvrtou pozici, na Fogla ztrácí pouze jeden bod.
V sobotu 28. 1. se pojede v severomoravském
Horním Městě u Rýmařova, v neděli 29. 1. na
slavné trati v Klášterci nad Orlicí, potom 5. 2.
Chotčiny u Chýnova, finálový podnik uvidí diváci
11. 2. v Dobřanech.

Josef Vašíček, foto: archiv stáje

Dvě ocenění Sportovec roku pro basketbalové týmy
Družstva kadetek U17 a minižáků U12 místního
klubu ADFORS Basket Litomyšl si v úterý 24.
ledna odnesla ze slavnostního galavečera v Ty-
lově domě v Poličce ocenění Sportovní kolektiv
roku 2016 okresu Svitavy.
Kadetky zkompletovaly v této anketě hattrick,
když navázaly na stejné ocenění z let 2014
a 2015 a také v uplynulém roce patřily mezi nej-
lepší mládežnické kolektivy v okrese Svitavy. Zá-
sluhu na tom má především účast v republikové
lize kadetek, kterou děvčata třetím rokem hrají.
Na jaře roku 2016 dokázal tým postoupit až do
semifinále, kde byl nad jejich síly pražský soupeř.
Dívky tak skončily těsně před branami baráže
o extraligu. Nicméně si tímto umístěním bez-
pečně zajistily ligovou příslušnost i v právě pro-
bíhající sezoně, ve které si vedou zatím velmi
dobře. V jarní části soutěže budou bojovat ve fi-
nálové skupině opět o extraligovou baráž.

V kategorii žákovské kolektivy si pro své premi-
érové ocenění došli mladší minižáci U12, kteří za
toto umístění vděčí dvěma úspěchům z dubna
a května minulého roku. Chlapci dosáhli histo-
rického úspěchu klubu už jenom tím, že se jako
doposud první tým dokázali probojovat na
Mistrovství ČR minižáků. A to zdaleka nebyl
konec, protože naši kluci postoupili až do závě-
rečných bojů o medaile, a i když na ni nakonec
nedosáhli, tak konečné 4. místo je obrovským
úspěchem. Vždyť lepší byla už jen Praha, Ústí
nad Labem a Plzeň.
O měsíc později čekal na tým druhý vrchol se-

zony, kterým byl finálový turnaj krajského pře-
boru. Na něm kluci nejprve porazili v semifinále
Hradec Králové a ve finále i domácí Pardubice
a mohli se radovat ze zisku zlatých medailí a ti-
tulu krajský přeborník.
Oběma týmům gratulujeme k ocenění v anketě
Sportovec roku okresu Svitavy a děkujeme za
skvělou reprezentaci klubu i města na krajské
i republikové úrovni. 

Martin Šorf, předseda klubu, foto: Martin Šorf

Atletické okénko
V lednu se atleti rozjeli do krytých hal. Podmínky
k závodění a tréninku jsou limitovány mož-
nostmi jednotlivých oddílů a jednotlivců. V naší
republice jsou regulérní haly pouze v Praze, Ja-
blonci a Vítkovicích. Proto i krajské přebory jed-
notlivé kraje organizují v těchto halách, z jižní
Moravy jezdí i do Bratislavy nebo Vídně. Přesto
již v novém roce naši atleti dosáhli zajímavých
výsledků: David Bartůněk, student VUT Brno, na
akademickém mistrovství ČR na Strahově  ob-
sadil 4. místo ve vrhu koulí (13,77). Na Strahově
začal závodit i Ivo Strnad výkonem 322 v tyči.
Ivoš je opět v nominaci na nejlepší sportovce
okresu v kategorii veteránů. Matouš Valenta tes-
toval svoji všestrannost v Ostravě-Vítkovicích na
mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji, absol-
voval 6 disciplín bez závěrečného kilometru
(6o m – 7,85; 60 m př. – 9,31; koule – 12,02; výška
–  180; dálka  – 616; tyč – 322). 

Petr Jonáš 
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Otužování je věda a není hned pro každého. Má
však spoustu blahodárných účinků. Láká vás
otužování vyzkoušet? Přijďte do Městského ba-
zénu v Litomyšli v době otevření pro veřejnost
v termínu 13. 2. – 24. 2. 2017 a můžete ochladit
své tělo pozvolna a nenásilně ve studené vodě
venkovního výplavového bazénu. Výhodou je
možnost se předem i následně prohřát v páře či
v ostatních teplejších prostorách našeho ba-
zénu. Ohřev výplavového bazénu vypneme v ne-
děli 12. 2. večer a voda bude postupně chladnout
i v závislosti na počasí. Otužovací akci ukončíme
v pátek 24. 2. večer. Přijďte udělat něco pro své
zdraví, zkuste překonat sami sebe, těšíme se na
vás. 

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Otužilec 2017


