
Úsekové měření rychlosti je od března 
ve zkušebním provozu

Rozpočet na rok 2017
Zastupitelstvo schválilo 28. února rozpočet Li-
tomyšle na rok 2017. Suma, se kterou bude ve-
dení města v následujících měsících hospodařit,
činí 332 milionů korun. Příjmy jsou ve stejné výši,
přičemž dojde k zapojení přebytků z uplynulého
roku. Celkem se jedná o 57 milionů korun. 
Mezi nejvýznamnější projekty roku 2017 se řadí
dokončení proměny nábřeží Loučné. Zde město
celkem zaplatí pět milionů korun a 25 milionů
dodá Nadace Karla Komárka. Město v souvislosti
s touto akcí zaplatí úpravu komunikace na ulici
Vodní valy. Nové povrchy vozovky a chodníků
budou stát celkem 8 milionů korun. 
Dále se jedná o opravu budovy ortoptiky a pří-
pravy na stěhování tří oddělení I. mateřské školy
z Panského domu do lidické mateřinky a prostor

bývalého DDM, které bude nově v prostorách or-
toptiky. Stěhování domu dětí a oprava ortoptiky
mají stát 11 milionů korun. Počítá se i s rekon-
strukcí povrchu dráhy na atletickém stadionu
a odvodněním fotbalového hřiště, dokončením
turistického zázemí na Smetanově náměstí či
vybudováním sociálního zařízení na hřbitově.
Součástí tohoto projektu je i výstavba prostorů
pro správu hřbitova. 
Město dále plánuje vybudovat novou hasičskou
zbrojnici za 20 milionů korun, na níž lze získat
90% dotaci. V rozpočtu se počítá i s dotací na
provoz sportovišť ve výši 8,5 milionu či čtyři mi-
liony na projekty v integrovaných obcích. Cel-
kem je pro rok 2017 na investice vyčleněno přes
120 milionů korun. -mv-

Jednání ohledně trasy
dálnice D35

Program Zahájení 
6. lázeňské sezóny

Situace v Litomyšlské
nemocnici

„Jsem velice rád, že se po náročných výběrových
řízeních podařilo projekt na zklidnění dopravy
dotáhnout do konce. Toto opatření má neukáz-
něným řidičům připomenout, že jízda po městě
je rychlostně omezená a silnice není závodní
dráha. Naším cílem není vybrat více peněz na
pokutách, ale zajistit bezpečí jak pro chodce, tak
pro ostatní motoristy,” uvedl k tomuto tématu
starosta Radomil Kašpar.
Oproti plánům prezentovaným veřejnosti na
podzim roku 2015 došlo v projektu „Zklidnění
dopravy ve městě Litomyšl” k několika změnám.
Původní termín pro zahájení úsekového měření
se nepodařilo splnit kvůli opakujícím se výběro-
vým řízením na dodavatele. Ke konci roku 2016

také bylo rozhodnuto o zredukování počtu mě-
řených úseků. Řidiči budou pod dozorem v cel-
kem třech lokalitách. První je komunikace na
Moravské. Ve směru od Svitav do centra budou
motoristé pod dohledem zhruba 450 metrů.
V opačném směru si musí řidiči dát pozor ve více
než půlkilometrovém úseku od Nového kostela
až po čerpací stanici. Druhou, stále sledovanou
oblastí bude okolí nemocnice, konkrétně komu-
nikace na J. E. Purkyně, kde bude zařízení kon-
trolovat rychlost projíždějících vozidel od vjezdu
do nemocnice až po odbočku do lokality Na Ře-
tízku. I v tomto téměř 400 metrů dlouhém úseku
bude měření pro oba směry. Posledním místem,
kde se objeví měřící technika, bude ulice T. G.
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Již za několik dní budou rychlost automobilů ve vybraných úsecích Litomyšle kontrolovat
stálé radary. Zaměstnanci dodavatelské firmy Gemos dopravní systémy a.s. nainstalují tech-
nické zařízení na začátku března 2017. Pokud vše půjde podle plánu, tak v polovině tohoto
měsíce začne zkušební provoz, na který má ve druhé polovině dubna letošního roku navázat
ostrý start projektu. 
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Masaryka. Řidiče mířící od autobusového ná-
draží k základním školám tam čeká skoro
400metrový kontrolovaný úsek. Měření začne
nedaleko za odbočkou na Dukelskou a skončí
u budovy městského úřadu. Ve směru ke kruho-
vému objezdu u nemocnice pojedou motoristé
po ulici T. G. Masaryka přesně 615 metrů pod do-
hledem radaru – od střední školy zahradnické
a technické až téměř k hranici autobusového ná-
draží.
Měřiče ve formě bran budou zaznamenávat
rychlost v celých úsecích. Řidiče na ně upozorní
dopravní značení. Radary zaregistrují vjezd a vý-
jezd vozidla, jeho poznávací značku i čas, za
jakou dobu automobil trasu projel. Město si od
specializované firmy nutné technické zařízení
pronajalo na dva roky. Souhrnné měsíční ná-
klady na všechny zmíněné úseky jsou ve výši 93
tisíc korun. V současné době kvůli úsekovému
měření nastoupí na úřad tři noví zaměstnanci,
kteří budou mít na starost projednávání pře-
stupků. Do budoucna se jejich počet může zvý-
šit. Měření rychlosti a dokumentování přestupků
ze záznamových zařízení budou mít na starost
příslušníci městské policie. 
Projednávání přestupků proti bezpečnosti a ply-
nulosti provozu na pozemních komunikacích pak
úředníci z Odboru dopravy Městského úřadu
Litomyšl.                                                 strana 7 >

Divadelní spo-
lečnost světo-
vého jména,
divadlo dvojčat
Petra a Matěje
Formanů, synů
režiséra Miloše
Formana, vy-
stoupí 20. dubna
2017 v Lito-
myšli! Insce-
nace „Aladin”, která bude provedena
20. dubna od 17.00 hodin ve Smetanově
domě, je zpracována jako výsostně ro-
dinné představení.
Pomocí magie loutek, stínohry, výtvarné
dekorace i působivého hlasu a hudby zde
ožívají karavany velbloudů, otevírají se
brány velkolepého paláce a pod nebem
plným hvězd se rozprostírá nedozírná
krajina pouště. Inscenace hledá všemo-
žnými prostředky způsob, jak přenést
dětské i dospělé diváky do míst, kde na
samé hranici fantazie začíná cesta a na ní
velké dobrodružství.              strana 20 >

Do Litomyšle
míří Aladin
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady
 RaM souhlasí a doporučuje ZaM bezúplatný

převod st. p. č. 783 o výměře 80 m2 (bývalá már-
nice), p. p. č. 783 o výměře 21.736 m2 (hřbitov)
a p. p. č. 936 o výměře 155 m2 (zeleň a komuni-
kace u hřbitova) v katastrálním území Litomyšl
z vlastnictví Římskokatolické farnosti – proboš-
ství Litomyšl do vlastnictví města. Převod z dů-
vodu demolice stávající márnice a výstavby
nového zázemí hřbitova a údržby a oprav hřbi-
tova. Při převodu bude zřízeno věcné břemeno
pro farnost pro přístup a příjezd ke kostelu.

 RaM souhlasí se záměrem bezúplatného pře-
vodu tří jezů: jez Staré sádky, jez sádky Holotina
a jez Vackův chov pstruhů do vlastnictví Rybář-
ství Litomyšl s.r.o. Rybářství zajistí zaměření
a vyhotovení podkladů pro převod a zápis do ka-
tastru nemovitostí. Poté bude zveřejněn záměr
převodu stavby jezů. Rybářství dále zajistí po-
volení a výstavbu měrného objektu, který je
nutné vybudovat pod jezem pro Vackův chov
pstruhů.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství a uzavírek v prostoru
Toulovcova náměstí v období roku 1. 6. až 31. 10.
2017 v sobotu dopoledne za účelem pořádání
pravidelných farmářských trhů a 17. 6., 15. 7., 19.
8. a 9. 9. 2017 v sobotu dopoledne za účelem po-
řádání bleších trhů.

 RaM schvaluje přijetí finančního daru od
Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. ve výši 30.000 Kč.
Dar je určený na nákup dvou kusů výjezdových
tabletů a software pro JPO II Litomyšl, použití fi-
nančních prostředků bude dárci řádně doloženo.
RaM pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.

 RaM souhlasí s úhradou nákladů do částky 40
tis. Kč spojených s údržbou bikeparku v Litomyšli.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Doprava dříví 2017 – Město Litomyšl”.
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy Jiří
Stárek s.r.o. 

 RaM vzala na vědomí žádost Generace 89
o podporu Litomyšlských farmářských trhů
v roce 2017 a souhlasí s pořádáním v období od
1. 6. do 31. 10. 2017 (sobotní dopoledne).

 RaM vzala na vědomí žádost oddílu jachtingu
o zajištění nového povrchu parkovací plochy
v areálu vodních sportů v Nedošíně.

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

Více na www.litomysl.cz

Z jednání zastupitelstva
 ZaM pověřuje pana Michala Kortyše, člena

zastupitelstva města, přijímáním prohlášení
o uzavření manželství podle §11a odst. 1 písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů.

 ZaM schvaluje přijetí úvěrového rámce na in-
vestice města Litomyšl v letech 2017 – 2019 od
České spořitelny, a.s., ve výši 100 milionů Kč.
Úvěr bude čerpán do 31. 12. 2019, splatnost
úvěru je 20 let od data uzavření smlouvy
o úvěru, první splátka jistiny úvěru 31. 7. 2019,
splátky pravidelně měsíčně. Úroková sazba
bude pevná na 20 let ve výši 1,25 % p.a. Banka
nepožaduje zajištění úvěru a nezpoplatňuje
sjednání úvěru, vedení úvěrového účtu, rezer-
vaci zdrojů, nedočerpání úvěru, příp. změnu
podmínek ani předčasné splátky úvěru. ZaM
schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Českou
spořitelnou, a.s.

 ZaM revokuje své usnesení č. 21/2012 ze dne
21. 2. 2012 a podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů určuje starostu pana Radomila Ka-
špara jako osobu, která bude spolupracovat
s pořizovatelem při pořizování změny č. 2 územ-
ního plánu Litomyšl.

 ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku města Litomyšl č. 01/2017, o stanovení
školských obvodů spádových mateřských škol
zřízených městem Litomyšl.

 ZaM konstatuje, že město Litomyšl je
schopno svými orgány zabezpečit řádný
výkon státní správy svěřený obcím zákonem

č. č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunika-
cích (silniční zákon), ve znění pozdějších před-
pisů a dalšími právními předpisy, a to pro
všechny obce, které spadají do správního ob-
vodu města Litomyšle jako obce s rozšířenou
působností (§ 21 vyhlášky ministerstva vnitra
č. 388/2002 Sb.).

 ZaM bere na vědomí rezignaci Michala Kor-
tyše na funkci člena dozorčí rady obchodní spo-
lečnosti Městské služby Litomyšl s.r.o.

 ZaM navrhuje ve smyslu ust. § 84 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění
pozdějších předpisů, jmenování Ing. Josefa Ja-
nečka novým členem dozorčí rady obchodní
společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o.

 ZaM na základě návrhu starosty města pově-
řuje podle § 3 odst. (2) zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, pl-
něním některých úkolů při řízení městské policie
strážníka městské policie pana Mgr. Tomáše
Rádka. Pan Mgr. Rádek předložil v souladu se
zákonem negativní lustrační osvědčení.

 ZaM nesouhlasí s prodejem části
p. p. č. 2312/5 orná půda o výměře cca 5500 m2

v katastrálním území Litomyšl dle žádostí spo-
lečnosti AUTO Hlaváček a.s. za účelem výstavby
nového autosalonu a servisu s autorizací Škoda.
Odhad nákladů na zainvestování požadovaného
pozemku je cca 11 mil. Kč bez DPH, předpoklá-
daná cena prodávaného pozemku 2,75 mil. Kč
bez DPH.

 ZaM bere na vědomí zápis z jednání finanč-
ního výboru č. 1/2017 ze dne 13. 2. 2017.

 ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediál-
ního výboru ze dne 23. 1. 2017.

Více na www.litomysl.cz

Únorové
zastupitelstvo 
V úterý 28. února se zastupitelé sešli v klenutém
sále zámeckého pivovaru na svém letošním prv-
ním jednání. V jeho úvodu vystoupila ředitelka
Litomyšlské nemocnice Zdenka Fenclová a se-
známila přítomné s aktuální situací v zařízení.
Hlavním bodem jejího proslovu byly informace
k provozu neurologie. „Situace je nepříjemná,
protože personální problémy se prohloubily
kvůli úrazu lékařky. Vyšli nám však vstříc z neu-
rologie z Ústí nad Orlicí. Uvolnili jednoho lékaře,
který nám do června bude pomáhat. My mezitím
budeme shánět nové doktory a v případě, že by-
chom po prázdninách nikoho nenašli, nám z Ústí
opět přislíbili personální pomoc,” řekla ředitelka.
O situaci v nemocnici se více dočtete na stra-
nách 4 a 5.
Dalším bodem jednání byla výstavba dálnice
D35, kdy vedení města seznámilo veřejnost
s plány Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství sil-
nic a dálnic České republiky (více k tomuto té-
matu najdete na straně 3). Slova se ujal i Jiří Lux,
hospodář z Vlkova a zakládající člen spolku Pro
Litomyšl, který se zabývá výstavbou D35
v tomto úseku. Ten zmínil, že dálnice je sice
nutná, ale stavba může být citlivější k obyvate-
lům i krajině a následně představil plány ŘSD,
z nichž vyplývá, že kamiony budou v části dál-
nice zdálky vidět a stavba podle něj znehodnotí
hospodářskou půdu a spodní vody. „Vyzývám
zastupitele, aby tvrdě hájili zájmy obyvatel,”
dodal na konec. Zastupitel Vojtěch Stříteský ná-
sledně navrhl usnesení, které bylo jeho kolegy
jednohlasně přijato. Stojí v něm, že: „Zastupitel-
stvo města přijalo s krajním znepokojením infor-
maci o možné přípravě výstavby odpočívadla
pro kamiony v lokalitě Kornice v trase budoucí
D35. Zastupitelstvo města se záměrem zásadně
nesouhlasí a vyzývá všechny instituce zodpo-
vědné za trasování D35, aby od záměru bez-
odkladně odstoupily.” Požadavku obyvatel
a zastupitele Radka Pulkrábka na další usnesení,
které má pojednávat o směrovém a výškovém
řešení trasy D35 kolem Litomyšle, se budou za-
stupitelé věnovat v dubnu.
Zastupitelé rovněž schválili, aby si město vzalo
100milionový úvěr u České spořitelny. Úroková
sazba je pevně stanovena na 20 let ve výši
1,25 % p.a. „Z naší strany se jedná o určitou po-
jistku, že budeme mít finance na projekty, které
se musí udělat. Cítíme dluh vůči našim starším
spoluobčanům, který chceme splatit vybudová-
ním nového domova pro seniory. Celkové ná-
klady pouze na tento jeden projekt se odhadují
na 120 až 130 milionů korun a v případě, že by-
chom uspěli s žádostí o dotaci, bude náš podíl
při financování stavby značný. Proto se do bu-
doucna jistíme tímto úvěrem,” vysvětlil starosta. 

-mv-

Vodní valy budou do června neprůjezdné
Obyvatelé se musí v následujících měsících při-
pravit na uzavření Vodních valů z důvodu dokon-
čení proměny nábřeží řeky Loučné. Od 1. března
do 4. června 2017 budou umístěny zákazové
značky na Komenského náměstí a u policejní
stanice na křížení ulic Vodní valy a Ropkova. Na
tento úsek naváže od 1. dubna do 15. června
2017 uzavírka části Vodních valů od policejní sta-
nice až po Osickou ulici. Vjezd pro nutnou do-
pravní obsluhu bude nutno řešit se zástupcem
zhotovitele – Ing. Martinem Beránkem, tel.:
731 601 578. -mv-
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V únoru se jednalo o D35, chystá se
informativní schůzka pro veřejnost

„Dostali jsme do rukou dokument s plánovanými
trasami „pětatřicítky”, a jelikož chceme znát ná-
zory expertů, tak jsme zadali vypracování od-
borného posouzení,” uvedl starosta Radomil
Kašpar. Připomínky obyvatel k tomuto důleži-
tému dopravnímu projektu by Ředitelství silnic
a dálnic České republiky (ŘSD) mělo dostat ještě
během této zimy. „V současné době máme na-
příklad vizualizaci komunikace v oblasti Černé
hory, ale požádali jsme také o podklady k úseku
u Vlkova. Dále se chystáme vyjádřit stanovisko
ke dvěma plánovaným variantám dálnice u Stra-
kova,” dodal Radomil Kašpar.
Tyto záměry se liší především ve vzdálenosti ko-
munikace od obcí. Vedení ŘSD preferuje, aby
dálnice byla dále od Litomyšle. Vedou je k tomu
závěry hlukové studie, v nichž stojí, že varianta
dále od města bude pro obyvatele znamenat
zhruba o tři decibely menší zátěž. Tuto variantu
také preferují kvůli tomu, že by se komunikace
vybudovala v zářezu místní krajiny. Nad plány
D35 se v polovině února sešli také členové do-
pravní komise, kteří diskutovali se zástupci ŘSD,
projektanty úseku Džbánov – Litomyšl a zá-
stupci veřejnosti. Někteří nespokojení obyvatelé
požadují, aby trasa u Strakova vedla mezi náspy,
díky čemuž nebudou projíždějící auta tolik vidět.
Projektanti však argumentují tím, že se musí
držet 600 metrů širokého koridoru, jenž vychází
ze schválené dokumentace. 
Na jednání dopravní komise se také řešily plány
ŘSD na vybudování rozsáhlého odstavného
parkoviště pro kamiony, jež by mělo být umís-
těno v oblasti Kornic nebo Strakova. Tento
záměr je v současné době jednou z vizí ŘSD
a nebyl dosud schválen. „Jsem kategoricky proti
velkým odpočívkám pro tranzitní dopravu

v okolí Litomyšle, což jsem s některými členy
komise také projektantům jasně sdělil. Mrzí mě,
že v hlasování neprošla proklamace, v níž jsme
chtěli radě města sdělit naše odmítnutí těchto
plánů,” řekl předseda dopravní komise Miroslav
Nádvorník a dodal: „Co se týče trasy dálnice
u Vlkova, tak zástupci veřejnosti nám na jed-
nání sdělili své požadavky a návrhy na vedení
trasy. Projektanty a zástupce ŘSD jsme na zá-
kladě toho vyzvali, aby vytvořili vizualizace dál-
nice s pohledem od Prokopa, hlukovou studii
téhož místa a my se mohli následně zodpo-
vědně rozhodnout.”
Odpočívku pro řidiče kamionů jednoznačně od-
mítá i vedení města a krajský radní zodpovědný
za dopravu Michal Kortyš. Ten na následující
týdny plánuje veřejné setkání, na kterém se
mohou zájemci dozvědět detaily plánované
trasy D35. Na akci budou obyvatelům odpovídat
na jejich dotazy zástupci investora stavby, pro-
jektantů a Krajského pozemkového úřadu pro
Pardubický kraj. -mv- 

Nutrie pobíhají po břehu Loučné

na zákaz krmení těchto zvířat. „Zároveň jsme
požádali vedení supermarketu, aby si zabezpe-
čili kontejnery se zbytky a neprodanou zeleni-
nou, protože se například větší množství
odřezků od květáku, rajčat a paprik objevilo
přímo na břehu Loučné,” dodala Jana Foltová. 
Proč se úředníci zabývají výskytem nutrií
v Loučné? Zvířata trvale ničí břehové porosty,
které plní svoji nezastupitelnou funkci. Samice
nutrie bývá březí dvakrát až třikrát ročně, při-
čemž v každém vrhu může být až jedenáct mlá-
ďat. Tato nová generace se může množit již za
zhruba půl roku a v ideálních podmínkách se nu-
trie dožívají až dvanácti let. Nutrie není původ-
ním evropským druhem, dorazila k nám z Jižní
Ameriky a chová se pro dietní maso a kožešinu.
Zvířata se v Loučné neobjevila náhodou, podle
úředníků z odboru místního a silničního hospo-
dářství buď unikla chovatelům, nebo je tam
někdo záměrně vypustil. -mv-

Letošní mrazivá zima, jak se zdá, příliš nevadila
nutriím, které se zabydlely na nábřeží řeky
Loučné a nejčastěji jsou k vidění na frekvento-
vaném místě u mostu přes řeku nedaleko super-
marketu Albert. Dva až tři hlodavci se vloni
schovali před pracovníky odchytové firmy a za
krátkou dobu se stihli rozmnožit na osmináso-
bek „Nejsou pouze v Litomyšli, ale i v dalších lo-
kalitách toku Loučné, jejich počet odhadujeme
na zhruba 50,” uvedla Jana Foltová z odboru mí-
stního a silničního hospodářství. V současné
době se plánuje monitoring výskytu nutrií
v okolních obcích, například v Benátkách, Nedo-
šíně a Tržku. Úředníci také u specializované
firmy zjišťují možnosti odchytu nutrií dle zkuše-
ností jiných měst v České republice. K němu už
v Litomyšli došlo opakovaně, jen v roce 2016 se
uskutečnily dva. V místě jejich výskytu se pro-
zatím objevily značky upozorňující kolemjdoucí

Plány na úpravu
městské zeleně
Zanedlouho začne jaro a v souvislosti s jeho
nástupem občany zajímají plány úředníků
s městskou zelení. V současné době je připra-
veno několik projektů souvisejících s tímto té-
matem a tři nejaktuálnější vám představíme
v tomto čísle Lilie.
Jednou z lokalit, kterou se úředníci z odboru mí-
stního a silničního hospodářství dlouhodobě
zabývají, jsou Klášterní zahrady. Ty byly slav-
nostně otevřeny v září 2000, a přestože jako
celek fungují bez větších problémů, některé
prvky je třeba průběžně obnovovat. Momen-
tálně se jedná o dva velké záhony u vstupu od
kostela Povýšení svatého Kříže. „Trvalkové zá-
hony obecně mají deklarovanou životnost
sedm let, ale zde nedošlo k obnově od založení
zahrad. Za tu dobu se změnily světelné i půdní
podmínky, množství trvalek postupně odešlo
a zůstalo jen několik nejodolnějších druhů.
Proto jsme se rozhodli záhony projít jako celek,
některé druhy omezit a především doplnit nové
rostliny s odpovídajícími nároky,” vysvětlila
správkyně městské zeleně Barbora Rezková. 
Druhou sledovanou lokalitou je autobusové ná-
draží, podobně jako v Klášterních zahradách se
i tam chystají drobné úpravy zeleně. „Zdejší zá-
hony byly původně plánované jen na deset let
a i zde už je potřeba zasáhnout. Záhony jsou
místy nepřehledné, masivně se rozrůstají trávy,
které je díky štěrkovému podloží těžké omezo-
vat v růstu. Proto vybereme několik čtverců a ty
kompletně obnovíme,” dodala Barbora Rez-
ková. Plánem případných úprav záhonů na ná-
draží se nyní věnuje architekt Zdenek Sendler.
Ten také převzal zadání studie na areál Černé
hory, která má přinést ideové, kompoziční
a provozní schéma areálu. Převažovat má i na-
dále přírodní charakter lesa, který bude do-
plněný o cvičební, naučné a odpočinkové prvky.
Také by mělo dojít k lepšímu napojení na okolní
krajinu, například dalšími výsadbami podél cest.

-mv-

V letošním roce byl opět vypsán dotační pro-
gram na obnovu podloubí. O této skutečnosti
jsme čtenáře informovali v minulých vydáních.
Nyní mohou zájemci o dotaci od 16. března do
15. června předkládat své žádosti. V projektu
budou podpořeny maximální výší dotace 70 ti-
síci korunami s minimální 50% spoluúčastí ža-
datele restaurátorské práce v podloubí objektů
(včetně pilířů) a restaurátorské práce v přízemí
objektů bez podloubí. Na ostatní práce v pod-
loubí objektů včetně pilířů bude maximální výše
dotace 50 tisíc korun s minimální 65% spolu-
účastí žadatele. Další informace včetně podmí-
nek a formuláře pro přihlášení do dotačního
programu na obnovu hlavních průčelí objektů
na Smetanově náměstí naleznete na webu
města ve vypsaných dotačních programech.
Dotační program by měl pomoci vlastníkům ne-
movitostí na Smetanově náměstí s revitalizací
vybraných objektů bez ohledu na to, zda je ob-
jekt kulturní památkou nebo není. Peníze z do-
tace lze využít na obnovu hlavních průčelí
objektů na Smetanově náměstí. V předchozích
letech směli o dotace žádat pouze majitelé
domů s podloubím. To se nyní mění. Nově
mohou zažádat o příspěvek na opravu i maji-
telé domů, které nemají podloubí. -az-

Opět lze žádat
o dotaci na
obnovu podloubí

V únoru se politici i odborníci na dopravu věnovali problematice dlouho diskutované výstavby
dálnice D35, která má odlehčit přetížené D1 spojující východ a západ České republiky. Do jednání
se zapojila i Litomyšl. 
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Ukliďme Česko v Litomyšli – sobota 8. 4.
2017
Letos potřetí se bude v Litomyšli a okolí uklízet
v rámci celonárodní akce Ukliďme Česko. Člověk
by si řekl, že po dvou ročnících úklidu nebude co.
A pak se diví, kde se tam ty stovky PETek zase
vzaly. Na dobrovolníky z Litomyšle i toto jaro
však jistě čekají stráně, louky, příkopy, lesy, křo-
viny, aleje a remízky, aby jim odlehčili od nevy-
žádaného materiálu.
V minulých letech po nás zbyly kilometry čistých
„pangejtů” podél několika „výpadovek” a cyklo-

stezek z Litomyšle nebo tři vysmýčená údolí.
Celkem asi náklaďák …no, víte čeho.
Tento rok do toho jdeme znovu – v sobotu 8.
dubna. A bude líp. Tentokrát se totiž přidáte i vy!
Pokud vám naše aktivita připadá smysluplná,
zmiňte se doma, ve firmě, škole, klubu, oddíle
nebo třeba partičce sousedů. Pokud do toho
půjdete s námi jako např. skauti, kteří přislíbili
úklid Černé hory, akce bude ještě smysluplnější.
My zajistíme pytle a jejich odvoz. A vy získáte
hodně. Uklizený domov. A pocit, že žijeme v ta-
kovém prostředí, jaké si jej uděláme.

Jak na to?
• Dejte vědět, že se chcete přidat (vavrin@gene-
race89.cz). Pokud víte, kde byste rádi uklidili, tím
lépe. My se ozveme s aktuálními informacemi.
• V týdnu před akcí si můžete vyzvednout pytle
na odpad v IC na náměstí. Po úklidu nám napí-
šete, kde jste je naplněné a zavázané nechali. Za
pytle a jejich odvoz jsme vděční partnerovi akce
– SUS Litomyšl.
• Pokud vám nebude vyhovovat sobota, lze se
individuálně domluvit na jiném termínu.

Jan Vavřín, Generace 89

Generace 89

Litomyšlskou nemocnici kraj omezit nehodlá,
zachovat se mají i jednotlivé obory
Po několika týdnech vzrušených debat ohledně
budoucnosti Litomyšlské nemocnice udělali kraj-
ští radní v této otázce jasno. Na jednání 6. února
jednomyslně schválili návrh strategického roz-
voje všech krajských nemocnic pro příští roky.
Všech pět existujících nemocnic, mezi nimi tedy
i pracoviště v Litomyšli, bude zachováno včetně
jednotlivých oborů v nich. „Všechna oddělení zůs-
távají v provozu, rozhodně tedy nedojde ke zhor-
šení dostupnosti péče," zdůraznil generální
ředitel Nemocnic Pardubického kraje a.s. Tomáš
Gottvald. „V Litomyšli a Chrudimi budou nadále
zastoupeny všechny současné obory, ale zaměří
se zejména na poskytování plánované péče. Na-
příklad na ortopedické operace či plánované chi-
rurgické operace, nebo výkony laparoskopické
chirurgie. O tyto pacienty se zde postarají 24
hodin denně. Samozřejmě sem lidé budou chodit
do ambulancí jako dosud, ale složitější zákroky,
například onkochirurgické operace, se soustředí
do ostatních tří zařízení,” dodal náměstek gene-
rálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje
pro zdravotní péči Vladimír Ninger.
Schválená varianta dalšího rozvoje krajských ne-
mocnic počítá se střednědobě udržitelným roz-
vojem struktury akutní zdravotní péče.
„Dokument vychází z provedených analýz a jeho
ambicí je podnítit diskuzi o možnostech udržitel-
ného rozvoje akutní lůžkové péče v našem kraji
při zachování všech pěti zařízení, kde by měly být
nadále zastoupeny všechny stávající obory. Nová

strategie však musí odrážet aktuální trendy ve
zdravotnictví související s personálními záleži-
tostmi, ale také nezbytností zvyšovaní speciali-
zací jednotlivých pracovišť,” uvedl radní
Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví La-
dislav Valtr a stanovil následující postup: „V další
fázi nyní rozvineme toto zadání zapojením jed-
notlivých odborných týmů lékařů, které jsme již
v rámci nemocnic vytvořili. Průběžně budou jejich
doporučení vzájemně koordinována představen-
stvem společnosti a výstupy diskutovány se sta-
rosty měst, ve kterých se nemocnice nacházejí.
Následně nejpozději v letních měsících předpo-
kládáme předložení koncepčního materiálu širší
odborné i laické veřejnosti.”

Efektivnější řízení nemocnic
Nová strategie má podle vedení NPK zvýšit kva-
litu poskytované péče, umožnit efektivnější řízení
zdravotnických zařízení a řeší i další důležitá té-
mata. Například současnou situaci na trhu práce
zdravotnických pracovníků, reaguje rovněž na
změnu v demografickém vývoji u obyvatel České
republiky, v jehož důsledku dochází ke změně po-
třebné struktury lůžek. Strategie také reaguje na
současný způsob financování zdravotních služeb
v České republice. „Nastavení úhradových vyhlá-
šek neposkytuje dostatek prostředků k plnému
finančnímu krytí poskytovaných služeb a dlouho-
dobému rozvoji nemocnic akutní péče,” upřes-
ňuje radní Valtr. Obecný trend ve zdravotnictví

navíc předpokládá specializaci kvalifikace lékař-
ského personálu, což přináší tlak na změnu struk-
tury lékařské péče s důrazem na centralizaci
kvalifikovaných týmů ve specializovaných zaříze-
ních.
Koncepce, jež bude následně vytvořena ve spo-
lupráci s Lékařskou radou NPK a odbornými lé-
kařskými týmy, bude předložena v letních
měsících letošního roku. „Koncepci chápu jako
přípravu do budoucna, jak řešit krizový stav způ-
sobený dalším nedostatkem lékařů. Ten totiž
může znemožnit sestavení ústavní pohotovostní
služby v nočních hodinách současně v obou ne-
mocnicích našeho okresu. Prognózy do bu-
doucna bohužel tento černý scénář nevylučují,”
řekl k plánům NPK místostarosta Litomyšle Josef
Janeček. 
V reakci na stanovisko kraje a vedení NPK poslali
lékaři z litomyšlské chirurgie otevřený dopis za-
interesovaným subjektům (protější strana). Sta-
rosta Radomil Kašpar veřejnost ubezpečil, že je
vedení města se situací obeznámeno a jedná se
všemi stranami: „Chápu obavy lékařů i obyvatel,
protože máme jako jediní zkušenost s uzavřením
porodnice a dětského oddělení. Proto jsme s ve-
dením nemocnice a s představenstvem v pravi-
delném kontaktu. Při řešení zmíněných problémů
je důležité, aby vedení Nemocnic Pardubického
kraje bylo v kontaktu se zaměstnanci Litomyšlské
nemocnice a oni věděli, že se s nimi počítá.”

-mv-

Vážení občané, přestože je hlavním tématem
dnešních dní situace v naší nemocnici, nebudu
se tomu dlouze věnovat. Kam nemocnice smě-
řuje, se dá v časové ose posledních 6 let lehce
rozpoznat. Stejně jako snaha těch, co za stá-
vající stav odpovídají, mediálně překrýt pravdu.
Dnes je již dostatek dostupných informací
v médiích a to i od současných i minulých lé-
kařů, kteří se veřejně vyjádřili. K věci se budu
více vyjadřovat na jednání zastupitelstva a se-
rvítky si rozhodně brát nebudu. Jsem zvědav,
co se o mých vyjádřeních dočtete v reportáži
z veřejného jednání ZaM v Lilii nebo co bude ve
vysílání místní CMS TV pana Horáka. Už jsem
si zvyknul, že se moje názory do redakčních
článků Lilie nedostávají, stejně jako se neobje-
vují ve vysílání CMS TV placené z rozpočtu
města. To ale neznamená, že rezignuji a ne-
budu na takové nevyvážené a neobjektivní jed-
nání upozorňovat. Například jednání ZaM
v prosinci bylo CMS TV natáčeno, ale reportáž

se nikde neobjevila. A to se volil nový místosta-
rosta. Na jednání ZaM v září jsem kritizoval pro-
pagaci veřejných záchodků za 270 tis. Kč
a celkovou částku na jejich rekonstrukci 4,2
mil. Kč. Byla z toho jedna věta v redakčním
článku Lilie, a to ještě bez toho, aby bylo uve-
deno, že jsem o tom mluvil já. Jakmile se infor-
mace objevila v MF Dnes a v České televizi, kde
jsem na věc upozornil, hned k tomu byl re-
dakční článek v prosincové Lilii a reportáž na
CMS TV. Městská média opět jenom jedno-
stranně informovala o tématu a vlastně vyrá-
běla alibi k tomu, jak vedení města
a ministerstvo nakládá s veřejnými prostředky.
Fakt, že stavíme WC za cenu rodinného domku
(4,2 mil. Kč) a za 270 tis. Kč budeme tisknout
letáčky a články o jejich otevření byl ukázkově
mediálně překryt informací, že se to tak musí
dělat a že se s tím nedá nic dělat. Nu co, ne-
zbývá než vedení radnice poděkovat, protože
způsob jak Lilie a CMS TV jednostranně infor-

mují, jenom opět dokládá, že je jejich politická
moc přímo závislá na tom, jak ovládají veřejné
mínění pomocí městských médií. Závěrem
k zrušení placeného parkování na Komen-
ského náměstí. Je to nedávno, co jsem ve
svém článku kritizoval zavedení zpoplatnění
parkování v dané lokalitě a zapochyboval jsem
o tom, co tvrdil předseda dopravní komise, že
zpoplatnění žádají sami obyvatelé Komen-
ského náměstí. Jak se ukázalo, došlo na má
slova a radní pod tlakem občanů museli zrušit
toto své rozhodnutí. Parkování v centru je dlou-
hodobým problémem a je na čase začít ho řešit
rozumnějšími způsoby. Na jednání ZaM 28.
února budu vystupovat k trasování D35 a ne-
ochotě města a MěÚ jednat s občany a také
k tomu, jak Městské služby s.r.o. udržovaly,
nebo spíše neudržovaly veřejné komunikace
a chodníky během sněhové nadílky v lednu.

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Patriot SNK

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 
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Občané litomyšlska
Generální ředitelství
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Krajský úřad Pardubického kraje

Otevřený dopis chirurgů chirurgického oddělení
Litomyšl
My, lékaři chirurgického oddělení v Litomyšli, od-
mítáme avizovanou reformu péče o chirurgicky
nemocné našeho regionu.
Ojedinělé a velmi sporé informace se dozvídáme
pouze z regionálního tisku. Nikdo z vedení
generálního ředitelství Nemocnice Pardubického

OTEVŘENÝ DOPIS 

kraje a vedení kraje nepředstoupil před lékaře,
sestry, ostatní personál a občany s jasnými eru-
dovanými a podloženými fakty nové koncepce
péče.
Tato situace vede k sociálnímu napětí v regionu
a má za následek nejistotu, destabilizaci perso-
nálu a směřuje nerovnému postavení v péči
o naše nemocné.
My, lékaři chirurgického oddělení, cítíme nutnost
a potřebu se vyjádřit k nastalé situaci.
Stabilizující se personální situace, počty výkonů,
moderní vybavení a soucítění s našimi nemoc-
nými deklarují přímo povinnost se postarat

o naše pacienty nepřetržitě a za každé situace.
Naopak nabízíme rozšíření akutní péče blízkým
nemocnicím i pomoc zatížené chirurgické klinice
Pardubice s plánovanými výkony.
Toto je náš jasný postoj v nastalé situaci.
21.2.2017, Litomyšl

Marek Serbák, Petr Suk, Hana Šmákalová,
Jaroslav Bělehrádek, Michal Vlach, Klára No-
votná Tomanová, Volodymyr Kavchuk, Boh-
dan Palii, Brian Uher, Kateřina Oravcová

Vážení kolegové,
Reagujeme na otevřený dopis chirurgů Lito-
myšlské nemocnice, ve kterém se píše o nedo-
statečné informovanosti zaměstnanců ze strany
vedení naší společnosti ohledně Návrhu strate-
gie rozvoje NPK. Souhlasíme, že informovanost
zaměstnanců je velice důležitá a naprosto
nutná. Lékaře i veškerý další personál vnímáme
jako partnery. Takže chceme, aby o všech stra-
tegických rozhodnutích byli informováni.
V současné době jsme na pomyslné startovní
čáře. Rada Pardubického kraje schválila 6. února
směr, kterým by se Nemocnice Pardubického
kraje měla ubírat v budoucích desetiletích. Hlav-
ním motivem těchto změn nejsou ekonomické
aspekty, ale situace na trhu práce a vývoj mo-
derní medicíny. Obdobný stav je ve všech ne-
mocnicích v České republice. Navíc podle
prognóz se personální situace ve zdravotnictví
bude celorepublikově nadále zhoršovat. Proto je
nutné reagovat a problémům předcházet, z toho
vyplynul u návrh strategie rozvoje NPK.
O schválení strategie rozvoje jsme vás neprod-
leně informovali prostřednictvím dopisu před-

stavenstva společnosti, který byl zveřejněn v In-
formacích NPK a je umístěn rovněž na intranetu
jednotlivých nemocnic. Jsou v něm uvedeny
i obecné teze, jimiž se tvorba koncepce bude
řídit. Tyto teze je nyní třeba rozpracovat do kon-
krétních návrhů, což je nyní úkolem odborných
lékařských týmů tvořených odborníky z našich
nemocnic i špičkovými experty z jiných zdravot-
nických zařízení. Ke schválení budou předloženy
v letních měsících tohoto roku.
Jednotlivé odborné týmy se začínají scházet
právě v těchto dnech. Jsou naplánována pra-
covní jednání a workshopy, z nichž vyplynou
analýzy a doporučení, na jejichž základě se bude
tvořit strategie udržitelného rozvoje skupiny
akutní zdravotní péče v NPK. Pochopitelně
máme v plánu vás s konkrétními výstupy prů-
běžně seznamovat. Podmínkou při přípravě
strategie bylo, že nesmí dojít k uzavírání nemoc-
nic či jednotlivých oddělení.
Zástupci chirurgických odborů byli informování
o současném stavu 27. ledna na setkání, které in-
icioval garant oboru a člen Lékařské rady NPK
doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D. spolu s náměstkem ge-

nerálního ředitele pro zdravotní péči NPK
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D. na této pra-
covní schůzce primářů chirurgických pracovišť
NPK, jíž se zúčastnil i primář chirurgického oddě-
lení Litomyšlské nemocnice MUDr. Marek Srbák,
se široce hovořilo o návrhu strategie rozvoje NPK
s dominantním zaměřením na vývoj chirurgické
péče v rámci našeho kraje. Rovněž na tomto jed-
nání bylo sděleno, že návrh strategie bude do
konkrétní koncepce teprve dopracován.
Vážení kolegové, dovolte nám poděkovat za Vaši
aktivitu i připravenost postarat se o své paci-
enty. Vašemu dopisu i názorům věnujeme vel-
kou pozornost a jsme připraveni všechny
zaměstnance společnosti pravidelně informovat
o konkrétních posunech dění. V této souvislosti
navrhneme pravidelná osobní setkání, která vní-
máme jako nejlepší způsob komunikace.

V Pardubicích 22. 2. 2017
Za představenstvo Nemocncie Pardubického
kraje, a.s.

Tomáš Gottwald,
předseda představenstva a generální ředitel

Otevřený dopis lékařů z litomyšlské chirurgie

Reakce vedení nemocnic pardubického kraje

Vážení lékaři, 
v reakci na váš otevřený dopis z dnešního dne
(zde též v příloze) mi dovolte jménem Pardubic-
kého kraje začít společnými slovy s vedením Ne-
mocnice Pardubického kraje, a.s.: 
„Chápeme obavy zaměstnanců Litomyšlské ne-
mocnice a vážíme si jejich zájmu o budoucnost
zdravotní péče v regionu. 
V minulých dnech jsme ale udělali teprve první
krok a představili teze strategie. Veřejně jsme
přitom deklarovali, že jedním z našich záměrů je
zachování chirurgie v Litomyšli. 
Tím pádem mohou mít chirurgové jistotu, stejně
jako personál dalších tamních oddělení, že
s nimi počítáme. 
Konkrétní způsob naplnění strategie bude vy-

cházet z doporučení expertních lékařských
týmů, které jsou na začátku své práce. 
Členem týmu, který se zabývá chirurgickou péčí,
je i váš pan primář Marek Serbák z Litomyšlské
nemocnice, jeden z autorů otevřeného dopisu. 
Samozřejmě, že v rámci příprav konkrétní náplně
strategie budeme mluvit i s dalšími zaměstnanci
NPK, tedy i s chirurgy z Litomyšle." 
K tomuto pro úplnost uvádím, že dle mých infor-
mací byli primáři chirurgických oborů z celé NPK,
včetně pana primáře Serbáka, o návrhu strategie
informováni na schůzce dne 27. ledna 2017. Do-
minantně bylo projednáno zaměření na vývoj chi-
rurgické péče v kraji. Pracovní jednání svolal člen
Lékařské rady a garant oboru, docent Jiří Šiller,
společně s náměstkem generálního ředitele pro
zdravotní péči NPK Vladimírem Ningerem. 
Dále vás chci tímto osobně ubezpečit, že využi-
jeme všech předností nemocnice v Litomyšli

k tomu, aby byla zajištěna kvalitní a dostupná
zdravotní péče pro občany kraje. Naše záměry
se budeme snažit průběžně vysvětlovat a hledat
shodu nad řešením. Pro mě je Litomyšlská ne-
mocnice stejně důležitá jako jiná zařízení našeho
kraje a musím zopakovat, že v návrhu strategie
je nejdůležitější fakt, že žádné oddělení nebu-
deme zavírat. Naopak, pokud bychom součas-
nou situaci neřešili, vedlo by to dříve nebo
později k omezení péče a možnému uzavírání
nemocničních oddělení. 
Prosím proto i vás, lékaře z chirurgického oddě-
lení v Litomyšli, ale nejen vás, o trpělivost a spo-
lupráci. Jen ve spolupráci všech, kterých se
objektivně nezbytné změny dotknou, můžeme
dosáhnout takové úrovně zdravotní péče, kterou
všichni obyvatelé našeho kraje potřebují a za-
slouží si ji.                                       Ladislav Valtr,
člen Rady Pardubického kraje pro zdravotnictví 

Reakce kraje

Odpověď čtenáři
V minulém čísle Lilie čtenář Jan Vomočil položil
vedení města otázky související se sportovní
halou, městským bazénem a autobusovým ná-
dražím. V březnovém vydání na ně přinášíme
odpovědi.
1) Jakým způsobem byla vyřízena škoda
vadné střechy na sportovní hale i včetně ná-
sledné nutné opravy podlahy? Náklady

opravy hradil stejným dílem dodavatel stavby
společně s projektantem a městem. Město se
podílelo na opravě z důvodu změny konstrukce
střechy na vyšší nosnost konstrukce a výra-
zného zlepšení izolačních vlastností střechy.
Opravu podlahy v celém rozsahu hradil zhotovi-
tel opravy střechy. 
2) Kdo byl za tuto škodu potrestán? Dle do-
stupných informací nebyl potrestán nikdo. 
3) Jakým způsobem bude opravena nekva-
litní a špatně odspádovaná dlažba v krytém
bazénu? Dlažba je dle názoru vedení města

kvalitní, spádování je provedeno dle schválené
projektové dokumentace. Změnit spádování lze
jedině při celkové rekonstrukci bazénu. 
4) Jak se vyřeší problém nedostatečných po-
loměrů kolem nástupních ostrůvků na BUS
nádraží, kde autobusy jsou nuceny jezdit
přes obrubníky? Druhé nástupiště bylo na zá-
kladě požadavku dominantního přepravce zkrá-
ceno v roce 2016. Podle názoru vedení města
nešlo o odstranění projekční chyby, ale o přizpů-
sobení stávajícímu způsobu užívání prostoru –
umožnění odstavování vozidel. -mv-

Texty neprošly jazykovou úpravou
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Od 16. do 19. února 2017 se v areálu holešovic-
kého výstaviště v Praze uskutečnil již 26. ročník
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Ho-
liday World. Na nejvýznamnější akci svého
druhu ve střední Evropě nechyběli ani zástupci
Litomyšle. „Litomyšl byla vidět hned v několika
expozicích: na pultu Českomoravského pomezí
ve společné expozici Pardubického a Králové-
hradeckého kraje, ve stánku agentury Czech-
Tourism, v materiálech Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska i NPÚ a velmi vý-
razně i v expozici Českého dědictví UNESCO
a České inspirace. Veletržní setkávání s odbor-
níky i laickou veřejností má i v době internetu
nezastupitelnou roli. Kromě jiného jsme si díky
vyplněným Rychlokvízům přivezli téměř tisí-
covku mailových adres, na které posíláme
každý měsíc pozvánku na kulturní akce do měst
UNESCO a Inspirace,” pochvaluje si účast na
veletrhu Michaela Severová, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu. Na akci se prezen-
tovalo 634 účastníků ze 45 zemí. Na třídenní
kolotoč akcí se přišlo podívat téměř 27 000 lidí.
Součástí letošního ročníku byl i gastronomický
veletrh Top Gastro & Hotel. Spojení těchto akcí
mělo poukázat na vzájemné souvislosti mezi
světy cestování a stravování a představit je v co
nejširší paletě odborníkům a laikům. Součástí
akce bylo i vyhlášení soutěže Osobnost cestov-
ního ruchu – Holiday World Award. Za rok 2016
ji převzal Pavel Hlinka, nestor českého hotelnic-
tví. O jeho zvolení rozhodla svými hlasy jak od-
borná porota, tak uživatelé odborného portálu
iCOT.cz. Pavel Hlinka získal titul Osobnost ces-
tovního ruchu v třináctileté historii ocenění již
podruhé (poprvé v roce 2006), tentokrát ze-

jména za celoživotní přínos hotelnictví a ces-
tovnímu ruchu. V této soutěži se velkého úspě-
chu dočkala Michela Severová, jež za svou práci
pro Litomyšl, České dědictví UNESCO a Českou
inspiraci letos skončila na druhém místě. „Ob-
rovskou radost mi opět udělala již samotná no-
minace. Velmi si vážím toho, že si kolegové
z branže všímají naší práce a beru to jako výraz
díků pro týmy spolupracovníků, které v jednot-
livých sdruženích mám. A navíc jsme opravdu
ve výborné společnosti – v nominované še-
stnáctce najdete taková jména jako Viliam
Sivek, Radim Jančura či Zdeněk Pohlreich,” sdě-
lila Michaela Severová. „Jsou vizionáři, tahouny,
pracují nejen hlavou, ale i srdcem, zvládají
mnoho překážek, pro své myšlenky a spolu-
práci získávají ostatní a v neposlední řadě po-
máhají zvyšovat kvalitu služeb,” komentuje
nominace Eva Frindtová, jednatelka vydavatel-
ství C.O.T. media a spoluorganizátorka celé
soutěže. -mv-

Litomyšl na Holiday WorldOd úterý 21. února jsou v piaristickém chrámu
k vidění tři nové zvony, které město nechalo
v uplynulých měsících vyrobit. Veřejnost se na
ně může podívat během víkendů od 14 do 16
hodin.
V souvislosti s tímto tématem zároveň dodá-
váme, že už známe přesné datum svěcení zvonů
svatý Václav, svatý Josef a Panna Marie. Pokud
se chcete této jedinečné události zúčastnit, tak
si ve svých kalendářích podtrhněte datum 16.
dubna. Svou účast na slavnostní akci přislíbil li-
tomyšlský titulární biskup Pavel Konzbul. A aby
toho nebylo málo, tak se 16. dubna začnou zá-
roveň prodávat miniatury zvonů, kterých bylo
k této příležitosti vyrobeno pouze dvě stě. 

Zvony už jsou
v chrámu

Program Zahájení 6. litomyšlské
lázeňské sezóny představen 

Program byl slavnostně představen na veletrhu
Holiday World v Praze. Premiéru zde měla pro-
gramová skládačka, která má za cíl akci předsta-
vit a nalákat akci i návštěvníky ze vzdálenějších
regionů.       
Pohlazení pro duši i pro uši můžeme čekat od
Žlutého psa v čele s Ondřejem Hejmou, kapel
Jananas či Dědovy blechy, taneční skupiny Ama-
pola Tribe a mnohých dalších. O několik deseti-
letí zpět nás posunou Sestry Havelkovy,
Stanley´s Dixie Street Band nebo taneční Swing
Busters a swingová kapela AppenDixie. 
Lázeňsky rozehřívat se však budeme již od
středy. Samozřejmě nebude chybět oblíbený
Knižní čtvrtek ve středu – tentokrát na téma
Nitě. Ve čtvrtek můžete zavítat na Večer s ga-
lerií nebo si ve Smetanově domě užít Poprask
na laguně – výjimečné představení Studia DVA
s Evou Holubovou a Bohumilem Kleplem
v hlavních rolích. Páteční večerní program za-
hájí Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet s pís-
ničkami Ježka, Voskovce a Wericha ve
Smetanově domě. V Music Clubu Kotelna vy-
stoupení „český písničkář” a výrazný objev loň-
ského roku Thom Artway a U Černého orla se
představí kapela minus123minut.        
Celým sobotním programem, jehož součástí

můžete být i vy, bude opět provázet vynikající
moderátor Václav Žmolík. 
V neděli dopoledne vás zveme na snídani v trávě
do zámeckého parku a poté na oslavu 25. naro-
zeni městských lesů, která se bude odehrávat
na Černé hoře. A po zbytek prodlouženého ví-
kendu si raději nic neplánujte – pálení čarodějnic
se možná protáhne až do pondělí 1. května. Bu-
dete-li potřebovat po náročných dnech krapet
meditace, nabízíme vám MÁJYOGU – malou má-
jovou jógovou slavnost, která bude probíhat
v pondělí od 10 do 18 hodin v zámeckém pivo-
varu. Pozvání přijali yoga instruktoři z různých
koutů republiky – podrobněji na www.omysl.cz.

Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, 
kostým a lázeňský pár potřetí
Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století
a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte kor-
zovat po lázeňské promenádě. Vítané jsou slu-
nečníky, vějíře, vycházkové hole, pochopitelně
nezbytná je zásoba nezávazných společenských
témat pro zastávky s ostatními měšťany. Však
to již všechno dobře znáte. A protože soutěž
o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeň-
ský pár se vám líbí, rozhodli jsme se vyhlásit ji
znovu. Pravidla jsou jednoduchá – nejdříve je
třeba navštívit Fotoateliér HRG na ulici, nechat
si udělat obrázek a pak už jen držet si palce. Vy-
hlášení výsledků proběhne v sobotu 29. dubna
na Toulovcově náměstí v 18.00 hodin. Pochopi-
telně vás neošidíme ani o facebookové kolo sou-

těže. Vítěz v každé kategorii se může těšit na za-
jímavé ceny!

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 ne-
umíme, ale můžete vybírat do klobouku, futrálu
od houslí či jiných „pokladniček”. Staňte se sou-
částí projektu, o kterém se mluví! Svoji účast
můžete nahlásit na mailové adrese laznedu-
cha@litomysl.cz.

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, lázeň-
ské oplatky… Zájemci o prodej se přihlásí panu
Leoši Krejčímu na mailové adrese krejci@sme-
tanuvdum.litomysl.cz. Pořadatelé si však pone-
chávají právo výběru prodejců a nemusí zájemce
přijmout.

Více informací a detailní program víkendového
otevření lázeňské sezóny naleznete na webové
adrese www.lazneducha.cz, případně na face-
bookové stránce, kde jsou pravidelně zveřejňo-
vány také novinky z přípravy této akce. 

Za přípravný výbor Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Zahájení v pořadí již šesté litomyšlské lázeňské sezóny proběhne od středy 26. do neděle
30. dubna 2017. Opět po roce ožije v sobotu 29. dubna lázeňská promenáda slavnostním prů-
vodem, hudební i divadelní produkcí. Chybět nebudou ani oblíbené lázeňské prameny, lázeňské
lavičky, výstava historických vozidel, přivítáme i spolek českých kolařů cestovatelů a veškeré
dění bude pod dohledem prvorepublikového četnictva.

S financováním výroby výrazně pomohli mece-
náši – ve veřejné sbírce se vybralo přes půl mili-
onu korun, pan Jiří Mach navíc z vlastních
prostředků zaplatil výrobu největšího zvonu
svatý Václav.
Více informací přineseme v dubnovém vydání
Lilie. -red-
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Druhá vlna EET 
v Litomyšli
Elektronická evidence tržeb už pár měsíců fun-
guje a od 1. března vstupuje do druhé fáze. Do ní
se řadí maloobchod a velkoobchod, kam lze za-
řadit například prodejny potravin, drogerie, ovoce
a zeleniny, večerky či stánkové prodejce. Ke stej-
nému datu také musí kadeřnice začít elektronicky
evidovat tržby za prodej kosmetických a dalších
přípravků. Cukráři budou od začátku března evi-
dovat tržby z prodeje jiného zboží, kterým může
být například víno prodané v jejich provozovně,
protože jde o maloobchodní prodej. Kolika pro-
dejců se přechod na elektronickou evidenci tržeb
v druhé fázi týká v Litomyšli? „Ve druhé vlně se
v rámci Litomyšle můžeme bavit o povinnosti až
pro 600 prodejců. V první fázi se jednalo o zhruba
200 ubytovatelů a hostinských,” sdělil vedoucí
odboru živnostenského úřadu Petr Šmíd. Kromě
místních podnikatelů se povinnosti související se
zavedením elektronické evidence tržeb týkají sa-
mozřejmě i těch, kteří budou chtít v Litomyšli pro-
dávat své zboží v rámci kulturních akcí. Obyvatelé
ale mohou být klidní. Rozhodně by se nemělo
stát, že si například při Gastroslavnostech nebo
Lázních ducha nebudou moci koupit jídlo, protože
do města z důvodu EET nikdo ze stánkařů nebude
chtít přijet. „S prodejci jsme v kontaktu. Většina
z nich se této činnosti věnuje profesionálně,
a proto se na elektronickou evidenci tržeb připra-
vili dopředu. Obáváme se však ztráty těch, kteří
pro radost doma vyrábějí šperky, šijí hračky
a další designové kousky a zahájení lázeňské se-
zóny se účastnili spíše pro zábavu, nikoli s cílem
vydělat velké peníze. Vnímáme také zvýšené po-
žadavky stánkařů v souvislosti s napojením na
elektrický proud. Snad se u stánků nebudou tvořit
příliš dlouhé fronty. Na akce v Litomyšli pravi-
delně přijíždí tisíce lidí a chtějí si především užít
program, ne se zdržovat při placení,” sdělila Mi-
chaela Severová, vedoucí odbory kultury a ces-
tovního ruchu. -az-

Z důvodu opravy vodovodního řádu u parkoviště
firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o., v Nedo-
šíně dojde ve čtvrtek dne 16. 3. 2017 v době od
8.00 do 15.00 hod. k plánované odstávce do-
dávky pitné vody v celém Nedošíně. Po ukončení
montážních prací bude provedeno odkalení vo-
dovodního řadu. V případě déletrvajících prob-
lémů volejte, prosím, pohotovostní linku 724 093
704. Děkujeme za pochopení.

Vodovody spol. s r.o.

Odstávka
vodovodu

Ve dnech 5. a 6. 4. 2017 bude na území města Li-
tomyšl a v integrovaných obcích probíhat svoz
nebezpečného odpadu. 
Druhy odebíraných odpadů: Akumulátory
(včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené
oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spo-
třební chemie z domácností, vyřazené léky, zne-
čištěné textílie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky, te-
levizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu:
středa 5. 4. :
15.00 – 15.15 Nedošín
15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště
čtvrtek 6. 4. :
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

-red-

Svoz nebezpeč-
ného odpadu

Rada města Litomyšle v únoru odsouhlasila po-
skytnutí dotací sportovním klubům. Na podporu
provozních výdajů jednotlivých organizací v roce
2017 poputuje přesně 1 100 000 korun, které si
rozdělí TJ Jiskra Litomyšl, Karate-do Litomyšl, BK
Litomyšl, Tělocvičná jednota Sokol, Volejbalový
klub Litomyšl, Tennis club Litomyšl, Samuraj
klub bojových umění a sportů, Minikopaná Lito-
myšl a FBC Peaksport Litomyšl. 
Na podporu pravidelné sportovní činnosti mí-
stním klubům pomůže částka 1 400 000 korun,
kterou město podpoří 807 dětí. Roční podpora
na jednoho malého sportovce z městské kasy
tak činí 1735 Kč. Další přímá individuální dotace
ve výši 158 tisíc Kč má pomoci TJ Jiskře Litomyšl
s financováním údržby hřiště s umělou trávou,
město také podpoří triatlon v Nedošíně, otevření
Košíře a účast člena TJ Jiskry na halovém MS ve-
teránů v lehké atletice v Jižní Koreji. -mv-

Dotace na sport

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Chce se Litomyšl zbavit své paměti?
Lednové číslo tohoto periodika přineslo obsáhlý
článek uznávaného historika a bývalého ředitele
litomyšlského archivu dr. Milana Skřivánka
o možném ohrožení existence okresního archivu
v Litomyšli. Jeho obsah mě přiměl k této reakci. 
S argumenty, které na podporu setrvání archiv-
ního depozitáře v litomyšlské zámecké konírně
– a tudíž nejspíš i setrvání samotného státního
okresního archivu, který bez depozitáře logicky
nemůže fungovat – mohu do puntíku souhlasit.
A to včetně trefně volených příkladů z minulosti,
kdy autoritativní režimy nebo jen prostá lidská
omezenost zničily nebo mohly zničit jedinečné
zdroje informací archivní povahy.
K těmto jasně podaným argumentům chci přidat
ještě jeden. Čtvrtstoletí učím na místním gym-
náziu – které se hrdě hlásí k piaristickým počát-
kům – dějepis. Za tu dobu jsem vedla nejméně
dvě stovky odborných historických nebo umě-

leckohistorických prací. Jejich autoři – studenti
historického semináře – se s mnohými z nich
velmi dobře umístili v celostátních i mezinárod-
ních soutěžích (SOČ, EUSTORY, soutěž vypsaná
Učenou společností Akademie věd České repu-
bliky), jistě tak šířili dobré jméno města Lito-
myšle. Nic z toho by nebylo možné bez
archivních fondů, které mají studenti snadno
k dispozici a učí se ho používat, aby to na vyso-
kých školách uměli. Mít ve městě státní archiv je
v tomto kontextu záviděníhodná přednost.
Za sebe, své minulé, současné a budoucí stu-
denty chci požádat kompetentní představitele
tohoto mimořádného, krásného a kultivovaného
města, bude-li to třeba, postavte se za archiv.
Až se přítomnost a budoucnost stanou minu-
lostí, a tudíž historií, bude vám tato historie
vděčná. A já taky.

Ludmila Marešová Kesselgruberová

strana 1
Vedení města vedly k úvahám nad instalací úse-
kového měření výsledky orientačního průzkumu.
K němu došlo v roce 2015 a odborníci tehdy po
dobu dvou týdnů měřili rychlost vozidel jedou-
cích po průtahu městem. Přes 80 % řidičů míří-
cích z centra překročilo povolenou padesátku,
v opačném směru to bylo o 10 % motoristů
méně. Vedení města se v současné době zabývá
dalšími prostředky ke zvýšení bezpečnosti silnič-
ního provozu. Chceme, aby automatické zařízení
neustále monitorovalo velký nešvar motoristů
projíždějících Litomyšlí přes světelnou křižo-
vatku, tedy jízdu na červenou,” dodal na závěr
Radomil Kašpar. -mv-

Úsekové
měření rychlosti

Pronájem
na Zámeckém návrší
v Litomyšli
Město Litomyšl nabízí
k pronájmu
nebytové prostory
v kočárovně
včetně vybavení a pozemku
na venkovní terasu
za účelem zajišťování občerstvení, 
zázemí pro výstavy, koncerty, 
jiné kulturní akce, jejich účastníky,
návštěvníky zámeckého návrší, 
pro program Škola na zámku 
a dětský program.

Všechny podmínky a podrobnosti
týkající se pronájmu jsou uvedeny
ve zveřejnění záměru pronájmu 
a přiložené vzorové nájemní smlouvě,
které jsou zveřejněny 
na www.litomysl.cz v sekci 
Podnikatel – Prostory k pronajmutí.

Smetanův dům přijme
zaměstnance na pracovní pozici

odborný technik
Popis práce: technik (jevištní mistr, osvětlovač, zvukař, kulisák), 

administrativní činnost
Požadavky: časová flexibilita - ochota pracovat o víkendech, ve svátky

a po večerech, řidičské oprávnění skupiny B, práce na PC
(základy MS Word, Excel), dobrá fyzická kondice.

Lhůta pro podání přihlášek a životopisu: do 31. března 2017
krejci@smetanuvdum.litomysl.cz

Pokud potřebujete něco vyřídit ke konci března
na matrice, tak zbystřete. Ve dnech 23. a 24.
března bude z technických důvodů pro veřejnost
uzavřena, protože pracovnice Městského úřadu
Litomyšl v daném termínu odjíždějí na školení.
Pochůzku na matriku si proto naplánujte na jiné
dny. -red-

Uzavření matriky
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 4. 3 MUDr. Sláma
Ne 5. 3. MUDr. Sláma
So 11. 3. MUDr. Slavík
Ne 12. 3. MUDr. Jindrová
So 18. 3. MUDr. Mikulecká
Ne 19. 3. MUDr. Mikulecká
So 25. 3. MUDr. Kašparová
Ne 26. 3. MUDr. Jindrová
So 1. 4. MUDr. Mikulecká
Ne 2. 4. MUDr. Mikulecká

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 3. MUDr. Beňová
Ne 5. 3. MUDr. Jung
So 11. 3. MUDr. Hájková
Ne 12. 3. MUDr. Jílková
So 18. 3. MUDr. Kopecká
Ne 19. 3. MUDr. Jung
So 25. 3. MUDr. Mareš
Ne 26. 3. MUDr. Papoušková
So 1. 4. MUDr. Pecinová
Ne 2. 4. MUDr. Pešková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
So 4. 3. U Slunce, 461 612 678
Ne 5. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 11. 3. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 12. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 3. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 19. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 3. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 26. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 1. 4. U Slunce, 461 612 678
Ne 2. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 3. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
11. – 12. 3. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
18. 19. 3. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
25. – 26. 3. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
1. – 2. 4. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126

ROZPIS SLUŽEB

Oční oddělení litomyšlské 
nemocnice – 2. část
Ve všeobecné ambulanci se ročně ošetří kolem
12 500 pacientů, o 24hodinových pohotovost-
ních službách je to kolem 1 900 pacientů. Ve
specializovaných poradnách (pro nemoci sítnice
a pro zelený zákal) se ročně ošetří kolem 6 000
pacientů. Poskytování kvalitní specializované of-
talmologické zdravotní péče zabezpečují vysoce
erudovaní lékaři pomocí moderních vyšetřova-
cích a záznamových přístrojů i analytických pro-
gramů. Největším pomocníkem v diagnostice
i ve sledování průběhu onemocnění sítnice i ze-
leného zákalu je nejmodernější optický kohe-
renční tomograf (OCT), který poskytne lékaři
velmi rychle kvalitní data. V sledování průběhu
onemocnění zeleným zákalem nám od prosince
2014 významně pomáhá analytický program
FORUM, který zpracovává údaje z OCT a perime-
tru, porovná je s předchozími vyšetřeními
a může, pomocí matematické analýzy, určit
pravděpodobnost postupu nemoci, eventuálně
účinnost léčby. Z vyšetření je možné vytvořit po-
drobný report pro odesílající lékaře. Přístroj
v současné době umožňuje i hlubší analýzy,

které významně pomáhají ke zpřesnění dia-
gnózy, zachycení časných stádií nemoci a sledo-
vání průběhu nemoci v čase. K tomu je však
nutné zakoupit up grade, který je poměrně
drahý, a zatím na to nejsou finanční prostředky.
Proto uvítáme jakýkoli dar, k možnosti zakou-
pení vylepšeného up gradu.
V glaukomové poradně jsme v r. 2016 ošetřili
2746 pacientů, provedli 4732 perimetrických vy-
šetření, 3538 goniskopických vyšetření a 195 la-
serových zákroků.
V sítnicové poradně se provádí diagnostika
a léčba nemocí sítnice. Z větší části jde o lase-
rovou léčbu diabetické retinopatie, která může
na delší dobu ochránit zrakové funkce nemoc-
ného oka. Zde bychom potřebovali nový typ la-
seru, který způsobuje menší ložiskové postižení
sítnice a tím i změny v zorném poli. Laserování
pomocí matricových vzorů výrazně urychluje
ošetření sítnice. V r. 2016 jsme vyšetřili 3125 pa-
cientů, provedli 266 laserových ošetření sítnice
a 329 laserových zákroku na čočkovém pouzdru
a 177 fluorescenčních angiografií.

Optickou koherenční tomografií jsme vyšetřili
2550 pacientů a provedli jsme 533 ultrazvuko-
vých vyšetření oka.
Výsledky naší práce jsou prezentovány na pra-
videlných seminářích pro spádové oční lékaře,
ale také na republikových i mezinárodních kon-
ferencích.                                         Vladimír Líška

Hoření, hašení, přenosné
hasicí přístroje
Je to jednoduché – když máme v krbu připraveny
třísky na podpal a zásobu polen, stačí nám při-
ložit hořící zápalku ke starým novinám, které
jsou pod nimi. Za chvíli budou v krbu vesele tan-
čit červené plamínky a pokojem se rozlije pří-
jemné teplo. Možná nás napadne myšlenka, co
to hoření vlastně je a za jakých podmínek
k němu dochází. Pokusíme se vám tedy na ni od-
povědět v následujících řádkách. 
Hoření je fyzikálně-chemická reakce, při které se
látka zahřátá na svoji zápalnou teplotu, slučuje
s kyslíkem za silného vývoje tepla, světla a zplo-
din hoření. To jsou tři důležité faktory. Prvním je
bezesporu hořlavá látka. Výběr je rozmanitý ve
všech skupenstvích hmoty. Druhý faktor – kyslík,
obsahuje ho i vzduch a jako okysličovadlo po-
stačí i kyslík vázaný v chemických sloučeninách.

K hořlavé látce s kyslíkem postačí přidat zápalný
zdroj a oheň je tady. Zápalným zdrojem nemusí
být jenom otevřený plamen, ale i žhnoucí uhlík,
nedopalek cigarety, jiskry odletující od brusky
nebo jiskření mezi kontakty vypínače.
Jestliže odstraníme některou z uvedených slo-
žek, nemůže proces hoření probíhat. Víme tedy,
že budeme-li někdy hasit, budeme bránit pří-
stupu vzduchu, ochlazovat hořící látky nebo je
zcela odstraňovat. V praxi to znamená: napří-
klad vypnout neprodleně přívod plynu, pokrýt
hořící materiály pěnou nebo třeba ochladit roz-
pálené dřevo vodou. Při hašení vodou je však
nezbytné mít na mysli, že pokud se jedná
o požár elektrického zařízení nebo je elektrické
zařízení bez příslušného krytí v blízkosti místa
požáru, musíme nejprve vypnout elektrický
proud. 
Podstatně účinnější jsou přenosné hasicí pří-
stroje. K běžným hasicím přístrojům patří vodní
a pěnový. U těchto přenosných hasicích pří-
strojů si musíme také dát pozor a nepoužívat je
pro hašení elektrického zařízení pod proudem.
Na elektriku je vhodný sněhový hasicí přístroj
(CO2) a v dnešní době je nejrozšířenější prá-
škový hasicí přístroj. V poslední době se i u nás
objevila nová hasiva, například Pyrocool. Oblí-
bený v domácnostech se stal zejména hasicí
sprej od této firmy. Pro hašení požárů jedlých
rostlinných a živočišných olejů a tuků v kuchyň-
ských zařízeních – hasí se speciálním hasivem –
je nové označení přístrojů „F”.
Oheň v krbu i oheň na střeše je jeden a tentýž
a je pouze na nás, představí-li se jako dobrý
sluha nebo zlý pán.                         Karel Zeman

Podmínkou je trestní bezúhonnost, 
min. základní vzdělání, odpovídající zdravotní
stav, tolerance, empatie. Jde o směnný provoz,
převážně 7–19h, 19–7h (noční). 

Nabízíme nástupní plat min. 15.200 Kč, 
příspěvky ve výši 1.200 – 3.700 Kč. 
Po zapracování získáte osobní příplatek,
v rámci nadstandartních pracovních výkonů
další odměny. Dovolená 5–6 týdnů, 
obědy za 15 Kč, ochranné pomůcky, příspěvek 
na rehabilitační péči.  

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

Centrum sociální pomoci Litomyšl 
(Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) 

Hledáte smysluplnou práci? 
My hledáme pracovníky 
s chutí pomáhat. 

hledá do svého týmu
pracovníky
v sociálních službách

Do nově zrekonstruované
RESTAURACE SLUNCE

přijmeme

KUCHAŘE /KUCHAŘKU
SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA

Více informací p. Vanžura
tel. 603 228 082 nebo přímo v provozovně
na adrese Smetanovo náměstí 17 Litomyšl
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425 let – 28. 3. 1592 se narodil Jan Amos Ko-
menský, pedagog, poslední biskup Jednoty
bratrské a jeden z největších českých filozofů
a spisovatelů. Jeho slavná díla připomíná pom-
ník na Komenského náměstí v Litomyšli z roku
1921.
185 let – 29. 3. 1832 se v Litomyšli narodil Ju-
lius Mařák, významný český malíř. Je jediným
krajinářem, který se podílel na výzdobě praž-
ského Národního divadla. Založil tzv. Mařákovu
krajinářskou školu, byl první rektor Akademie
výtvarných umění v Praze. Jeho rodný dům na
litomyšlském náměstí, čp. 100, zdobí pamětní
deska od akad. sochaře Josefa Šejnosta.
160 let – 25. 3. 1857 se narodil v Litomyšli
Quido Šimek, obchodník, sběratel starožit-
ností, kreslíř litomyšlských událostí. Napsal
a ilustroval knihu o kupectví, válečnou kroniku
(1914-1918) s 900 obrázky, namaloval velké
množství starých domů a míst, které už dávno
zanikly. Své cenné sbírky věnoval litomyšl-
skému muzeu. 
135 let – 12. 3. 1882 se narodil Pavel Janák, ar-
chitekt, designér, jehož stavby i myšlenky měly
zásadní vliv na vývoj české architektury, archi-
tekt Pražského hradu, pedagog na Umělecko-
průmyslové škole v Praze a autor podstavce
pomníku Bedřicha Smetany v Litomyšli. 
95 let – 12. 3. 1922 se narodil Pavel Čotek, hu-
dební skladatel, kritik, učitel hudby. V letech
1949-1952 byl ředitelem hudební školy v Lito-
myšli. V roce 1951 zorganizoval první Litomyšl-
ský hudební večer, v roce 1991 byl jmenován
docentem na katedře hudební vědy. Autor ko-
morních a orchestrálních skladeb. 
85 let – 31. 3. 1932 zemřel v Litomyšli Jan Laub,
absolvent litomyšlského gymnázia, lékárník,
dlouholetý purkmistr města, poslanec zem-
ského sněmu, náměstek okresního starosty.
Byl předsedou ředitelství a výboru městské
spořitelny, členem ředitelství občanské zá-
ložny, předsedou kuratoria zemské odborné
a zemské hospodářské školy v Litomyšli. 
55 let – 9. 3. 1962 zemřel v Praze Zdeněk Ne-
jedlý, litomyšlský rodák, český historik, muzi-
kolog, literární historik, politik a veřejný činitel,
který (ať už v pozitivním, či negativním smyslu)
výrazně ovlivnil české kulturní ovzduší dvacá-
tých až padesátých let 20. století. Autor čet-
ných spisů o B. Smetanovi, A. Jiráskovi, B.
Němcově atd. Autor velkých výstav v litomyšl-
ském zámku v letech 1931-1934, iniciátor vzniku
festivalu Smetanova Litomyšl. 
30 let – 20. 3. 1987 zemřel v Litomyšli Karel
Faltys, syn mistra řeznického, hudebník, skla-
datel. Založil swingový orchestr, v repertoáru
měl skladby amerických autorů, po roce 1948
mu komunisté zakázali hrát, zavřeli řeznický
krám, musel vykonávat podřadné dělnické
práce. Později se vrátil k hudbě jako učitel v hu-
dební škole, dirigent, harmonikář. Autor písně
Litomyšl – město snů.
55 let – v roce 1962 byl litomyšlský zámek pro-
hlášen za Národní kulturní památku. 
135 let – 1. března 1882 byla zahájena stavba
železniční trati Choceň – Litomyšl choceň-
ským stavitelem J. Houdkem a 22. 10. 1882 pro-
běhla slavnostní jízda na nově dostavěné trati
z Chocně do Litomyšle. 
155 let – již 8. března 1862 začala činnost pě-
veckého spolku Vlastimil, kdy se na městské
radnici sešlo 103 přihlášených členů a byl zvo-
len prozatímní výbor, který vypracoval stanovy
spolku. Ustavující valná hromada pěveckého
sboru Vlastimil se konala 1. listopadu roku
1862, předsedou byl zvolen Antonín Šanta, li-
tomyšlský děkan. 

Připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

březen 2017

Dům čp. 139 na Smetanově náměstí v Litomyšli 
Na místě rohového domu čp. 139 stával v 16. století městský pivovar, kterému se říkalo Na stavuňku.
V roce 1851 zakoupil starokupecký dům Josef Šimek, který zde provozoval obchod a od roku 1854
navíc pálil a šenkoval kořalku. Po smrti rodičů převzal v roce 1877 obchod jejich syn Quido Šimek
a provozoval ho do roku 1911. Ještě v dobách své kupecké činnosti vytvořil ve vlastním domě soukromé
muzeum, které se stalo součástí městských pamětihodností a zmínka o něm se objevuje ve všech
průvodcích po Litomyšli. Své vzácné sbírky odkázal litomyšlskému muzeu.                 Lenka Backová

Od březnového vydání Lilie na milovníky historie čeká nová rubrika, do které se mohou zapojit sami
čtenáři. V následujících číslech vám ukážeme vybrané historické snímky či pohlednice s tématikou
Litomyšle. Jako první se do projektu zapojila naše spolupracovnice Lenka Backová. Pokud máte v ar-
chivu zajímavé historické fotografie a chcete se o ně podělit, tak nám můžete napsat na mail
lilie@litomysl.cz. -mv-

Život je změna
K velkým změnám došlo i v našich litomyšlských
domovech pro seniory, jak jste se již mohli dočíst
v předchozích vydáních Lilie. Další novinku
s sebou přinesl nový rok. Je jí nově vytvořená po-
zice aktivizačních pracovníků. Na této pozici
jsme v současnosti tři. 
Naším cílem je nachystat pro obyvatele aktivitu,
při níž jsou vedeni k činorodosti. Jak taková kaž-
dodenní práce se seniory vypadá? 
Dopoledne zveme obyvatele do klubovny, kde
společně cvičíme, zpíváme, mnohdy muzicíru-
jeme i s hudebními nástroji, trénujeme paměť,
řešíme kvízy, hádanky, hrajeme společenské hry,
vyrábíme dekorativní předměty, a došlo do-
konce i na pečení moučníku. Někdy se stane, že
se skoro nemůžeme do místnosti vejít. 

Obyvatelé si s radostí poslechnou zajímavosti
z domova i ze světa. Zaujala je kniha o Litomyšli
nebo o českých prezidentech. Překvapují nás
svým poutavým vyprávěním o časech minulých. 
Odpoledne navštěvujeme obyvatele, kteří se ne-
mohou nebo nechtějí dostavit na společnou do-
polední aktivizaci. Probíhá aktivizace individuální.
I v tomto případě jsou ohlasy pozitivní. 
V únoru připravujeme tradiční masopust s tom-
bolou, kde nám k poslechu zahrají oblíbení man-
želé Vodehnalovi. 
Na co se ale obyvatelé moc těší, je jaro, které
nabízí ještě více možností než paní zima. Bu-
deme sázet květiny, připravovat velikonoční vý-
zdobu a podnikat výlety po okolí.  
Změny, které přinášejí radost do života, jsou
vždy fajn! Miloslava Lipavská,

Helena Šteflová, Marta Franková

Smetanova Litomyšl
je opět národním festivalem
Tradice Smetanovy Litomyšle sahá až do roku
1946, kdy ji – podobně jako stejně staré Pražské
jaro – zahájila Česká filharmonie s Rafaelem Ku-
belíkem. Na rozdíl od Pražského jara, které bylo
od počátku koncipováno jako mezinárodní fes-
tival, Smetanova Litomyšl byla festivalem ná-
rodním. Zpočátku byla uváděna jenom díla
Smetanova a účinkovali pouze čeští a slovenští
umělci. I když se v 70. a 80. letech minulého sto-
letí začala v programu objevovat hudba světová
a sporadicky také zahraniční účinkující, až do
roku 1990 bylo používáno označení „národní
operní festival”. 
V 90. letech dvacátého století se Smetanova Li-
tomyšl začala intenzivně rozvíjet. Vzrostl počet
festivalových dní a pořadů, rozšířila se i drama-
turgie, která kromě oper zahrnuje celou škálu
hudebních forem. Ke klasické hudbě se přidala
řada přesahů do jiných žánrů a na festivalu
běžně vystupují špičkoví zahraniční umělci.
V hledištích pravidelně usedají návštěvníci z ce-
lého světa, Smetanova Litomyšl aktivně spolu-
pracuje s dalšími evropskými festivaly, je
zapojena do nadnárodních hudebních organi-
zací a stala se nositelkou značky EFFE Label,
oceňující nejlepší evropské festivaly. Získala me-
zinárodní přesah a po právu si označení „mezi-
národní” přidala do svého názvu.
Doba se však mění. Otevřenými hranicemi ces-

tují milovníci hudby po celé Evropě, a stejně tak
je vystupování umělců v různých zemích napro-
sto samozřejmé. Nastal čas začít vnímat osobi-
tost jednotlivých kultur, stavět na odlišnostech,
motivovat návštěvníky k výpravám za zážitky,
které budou jiné než na jejich domovských scé-
nách. Smetanova Litomyšl chce být takovou no-
sitelkou národní tradice a má k tomu mimořádné
předpoklady. Nejenže se v Litomyšli narodil za-
kladatel české národní hudby Bedřich Smetana,
ale na festivalu se posluchači mohou každo-
ročně setkat s prakticky kompletní českou inter-
pretační špičkou. V dramaturgii je kladen důraz
na díla českých autorů, nejen „velké čtyřky”
Smetany, Dvořáka, Janáčka a Martinů, ale
i ostatních včetně současných, jejichž díla zde
mívají svoji premiéru. Charakteru „výkladní
skříně české kultury” přispívá také konání festi-
valu v nádherném zámku, zapsaném na se-
znamu UNESCO, v malebném historickém
městě, které se pyšní i kvalitní soudobou archi-
tekturou a bohatým kulturním životem. Nové
označení Národní festival Smetanova Litomyšl
tak neznamená nacionální ve smyslu uzavírání
se před okolním světem, ale naopak má být
značkou českého rodinného stříbra, chlouby na-
šeho národa, vývozního artiklu, který otevírá
světu svou náruč a zve k návštěvě.

Jan Pikna, ředitel Smetanovy Litomyšle

HISTORICKÉ POHLEDY
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Slova moudrých: „Co je za námi? Co je
před námi? Tyto otázky blednou ve srov-
nání s otázkou: Co je v nás?”

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marta Veselíková, František 
Dočkal, Zdeněk Rychtařík, Josef Stoklasa
– Litomyšl 
85 let – Bohuslava Bálská, Milena Svobo-
dová, Jaroslav Novotný – Litomyšl
90 let – Libuše Štiková – Litomyšl
93 let – Břetislav Kladiva – Litomyšl
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Seidl – Ivana Křivková z Litomyšle
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní KAMENNOU SVATBU oslavili
manželé Ing. Milan a Milena Svobodovi -
Litomyšl.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany
našeho města:
Václavem Bulvou (66 let)
Václavem Linkem (69 let)
Josefem Plotzem (71 let)
Janem Havranem (76 let)
PhDr. Ladislavem Rosou (81 let)
Boženou Klejchovou, Karlem Štarmanem
(87 let)
Marií Drbalovou (88 let)
Zdeňkem Černým, Václavem Nespěchalem,
Janou Janouškovou (91 let)
Annou Mackovou (96 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

V únoru jsme přivítali následující
miminka:
Pavel Šmejda, Julie Benešová, Miroslav
Starý, Jan Kryštof Tomeš, Patrik Syrový,
Natálie Marečková, Adam Kladiva, Bar-
bora Brýdlová

SPOLEČENSKÁ KRONIKAZa básníkem Josefem Šplíchalem 
V uplynulém týdnu jsem obdržel smutnou
zprávu o úmrtí litomyšlského rodáka Ing. Josefa
Šplíchala, básníka a autora nonsensových pohá-
dek. Zesnulý se narodil 22. března 1955 a po ab-
solvování litomyšlského gymnázia vystudoval
knihovnictví a následně fyziku atmosféry v Brně.
Více než dvacet let předpovídal coby meteoro-
log počasí pro letový provoz a před několika roky
odešel do invalidního důchodu; až do svého
skonu žil v Brně. Jako začínající básník vstoupil
do povědomí veřejnosti již v roce 1977 sbírkou Ší-
lený motýl. Byl autorem poezie zejména lyrické
a – jak uvádí literární kritika – „básníkem filozo-
fujícím a meditujícím, užívajícím jazyka plného
neobvyklých metafor a neologismů. Básně ze-
jména jeho poslední sbírky přitahují čtenáře i
hloubkou pohledu do nitra člověka, včetně
ztvárnění jeho depresí a strachů, vztahů i po-
hledů na okolní svět.” Z básnických sbírek lze
zmínit následující: Hon na lásku (2000), Noc s
prázdnými důlky po hvězdách (2004), Ples je-
zevčíků (2005), Listí po krk ve vodě (2006),
Básně bez holoubků (2006), Kam klušou ryby

(2007), jáBLOŇ (2007), Zabláceni tmou (2008),
Pasáčci kopretin (2009), Mrakoprázdno (2010),
Houština v růži (2011), Malá pátrání po tvém kot-
níku (2011), Dobytí sadu (2012) a Olíznout žiletku
(2014). Byl též autorem básní pro děti, jež pre-
zentoval zejména ve sbírce Jak se protahuje li-
monáda (2008). Jak již zmíněno výše, psal též
nonsensové pohádky, o něž je stálý zájem; jedná
se o tituly: Jak čokoláda slavila narozeniny
(2005), Jak polštář pod peřinou zabloudil (2009),
Jak si kašna kupovala plavky (2010) a Jak si loko-
motivy pořídily kluziště (2011).
V předvánočním čase mně tento známý a oblí-
bený brněnský autor, litomyšlský rodák a přítel
zasílal každoročně sbírku (někdy i dvě) básní a
tu a tam též knížku pohádek. Musím přiznat, že
i z tohoto důvodu – byť v mírně pokročilém věku
– jsem se na Vánoce vždy těšil; tuto radost spo-
jenou se zesnulým však již nikdy nezažiji. Ing.
Josef Šplíchal zemřel po dlouhé těžké nemoci
9. února tohoto roku ve věku nedožitých dva-
ašedesáti let. Pepo, vážený příteli a milý kama-
ráde, buď čest Tvé památce.       Oldřich Pakosta

 Všem přátelům a známým a také bývalým
spolužákům srdečný dík za přání k mým naro-
zeninám. Zvlášť děkuji za krásné věcné dary. Sr-
dečný pozdrav všem Josef Dvořák od roku 1953
při Ústí nad Labem.                            Josef Dvořák

 Ještě jednou děkuji všem, kteří se zúčastňují
sbírky pro potřebné děti, do níž se může zapojit
každý. Proto, prosím, můžete mi volat na toto
tel. číslo: 775 343 408, kde stále sbírka pokra-
čuje.                           L. Pajerová

 Touto cestou bych veřejně chtěla pochválit
a poděkovat charitní ošetřovatelské službě,
hlavně vrchní sestře paní Marcele Renzové a se-
stře paní Boženě Nezbedové. Jejich služby jsou
na vysoce profesionální a kvalitní úrovni, cho-
vání a jejich práce je pro ně radost a moc jim za
vše děkuji, kdy nám pomáhaly a pomáhají v těž-
kých osobních situacích. Charita pečuje nejen
o obyvatele města Litomyšle, ale i o obyvatele
okolních třiceti šesti obcí.
Jsem šťastná a ráda, že Charita Litomyšl funguje
a pomáhá lidem pečujícím o své blízké ve své ro-
dině. Jejich chování, péče je na profesionální
úrovni, včetně spolupráce s ošetřujícím lékařem.
Proto bych také chtěla pochválit pana doktora
MUDr. Davida Večeřeho, který nám rovněž po-
mohl řešit naši nelehkou situaci s nemocnou
maminkou.

V poslední době lidé zapomínají chválit druhé za
jejich práci a obětavost, většinou se jen kritizuje
a kritika ve většině případů nic neřeší. Proto si
myslím, že je dobré toto vědět, že žijí mezi námi
lidé, kteří jsou velmi schopní ve svých profesích
a dobře pracují.  Rodina Klejchova

 Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu
řediteli Pavlu Jirsovi ze III. ZŠ Litomyšl za reali-
zaci projektu EDISON, díky kterému jsme měli
možnost seznámit se s pěti skvělými studenty
z exotických zemí. Pan ředitel nejen vše dobře
zorganizoval ve škole, ale projevoval i neustálý
zájem a starostlivost o dění v hostitelských ro-
dinách. I samotní stážisté si jeho přístup a zájem
velmi pochvalovali.                   Plni dojmů děkují
Neugebauerovi, Míkovi, Kolářovi a Jeníkovi.

 Touto cestou bychom chtěli poblahopřát Mi-
leně Svobodové, která 27. února oslavila své 85.
narozeniny. Přejeme hlavně hodně zdraví a po-
hody. Přejí dcery s rodinami, vnoučata a prav-
noučata.                                   Martina Bartošová

 Vřelý dík patří vedení CSP za příkladný přístup
ke klientům a stejný dík sestřičkám za profesi-
onální a laskavý postoj v přímé péči o mého
manžela PhDr. Ladislava Rosu, o něhož se v prů-
běhu krátkého pobytu staraly vzorně. Ještě jed-
nou díky a přeji vše dobré ve Vaší nelehké
profesi.                                             Vlasta Rosová

 Tímto bych velice ráda poděkovala všem těm,
kteří se zasloužili o zlepšení podmínek pacientů
v Litomyšlské LDN pod vedením pana primáře
MUDr. Tomáše Ducháčka. V únoru letošního
roku se totiž na pokojích pacientů, ale i na
chodbách objevily nádherné velkoformátové
kresby a obrazy, které léčebně zapůjčila Městská
galerie v Litomyšli. Moc si vážím všech, kteří
i v této době myslí na druhé! Děkuji, máte můj
obdiv.” Eva Mlynářová

 Chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat
celému týmu chirurgického oddělení Litomyšl-
ské nemocnice v čele s prim. MUDr. M. Serbá-
kem. Práce, kterou lékaři a sestry vykonávají, je
náročná a zodpovědná. Velice si proto vážím
skvělé péče a profesionality, hezkého prostředí,
všudypřítomné naprosté důvěry, milého lid-
ského aspektu, smyslu pro humor a optimismu,
který člověku v takovém prostředí velice po-
máhá. Všem přeji hodně síly, povzbuzení a ra-
dosti do další náročné práce!!!       Jana Fišerová

 18. března tomu bude 15 let, co nás navždy
opustil skvělý člověk, pan Vladimír Cápal, bývalý
vedoucí prodejny textilu na náměstí. Kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami

PODĚKOVÁNÍ, BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY

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

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 

Koupíme byt
Jsme mladý pracující pár a sháníme 

cihlový byt v Litomyšli
(nejméně 2+1, jakýkoli stav). 

Nabízíme rychlé a férové jednání, peníze 
v hotovosti. Děkujeme za nabídky!

Filip Eliáš a Kristýna Ulrichová
tel. 725 007 559, elias.filip@seznam.cz
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Strážníci Městské policie Litomyšl mají nového
velitele. Zastupitelé na jednání 28. února pověřili
TOMÁŠE RÁDKA (47) řízením této organizace.
Čeká na něj řada úkolů – kromě personálního
a finančního řízení městské policie a dohlížení
na pořádek ve městě bude Tomáš Rádek napří-
klad zajišťovat spolupráci s ostatními složkami
integrovaného záchranného systému, provoz
městského útulku či parkovacích automatů. No-
vého velitele jsme se při příležitosti jeho nástupu
do funkce zeptali na několik otázek.

 Mohl byste se čtenářům představit?
Pocházím z Opavy, ale již 25 let žiji s manželkou
a dcerou v Budislavi. Jsem absolventem Kato-
lické teologické fakulty Univerzity Karlovy
a v březnu mi bude 47 let. U Městské policie Li-
tomyšl jsem působil v letech 2002 až 2010. V le-
tech 2011 až 2016 jsem vykonával funkci
referenta silničního správního úřadu pro silnice
II. a III. třídy nacházející se na území ORP Lito-
myšl a pro místní komunikace na území města
Litomyšl, na Odboru místního a silničního hos-
podářství Městského úřadu Litomyšl. Od za-
čátku letošního roku znovu působím u Městské
policie Litomyšl.

 Na co se chcete v prvních týdnech v nové
funkci zaměřit? 
Zpočátku chci navázat na dobře odvedenou
práci mého předchůdce pana Karla Rajmana
a postupně přidávat další procedury, které po-
vedou ke zkvalitnění práce strážníků Městské
policie Litomyšl

 Jak hodnotíte bezpečnostní situaci ve
městě? 
Z mého pohledu je bezpečnostní situace v Lito-
myšli dobrá. Osobně si myslím, že tato situace
vyplývá z dobré spolupráce mezi Policií České
republiky a Městskou policií Litomyšl, díky níž si
navzájem předáváme různé poznatky a zkuše-
nosti, čímž můžeme předcházet mnoha situ-
acím, které by mohly poklidnou bezpečnostní
situaci narušit.

 Má městská policie nějaké rezervy, které
budete chtít zlepšit? 
Rezervy se většinou dají nalézt všude. Je ale za-

potřebí napřed provést ana-
lýzu a posléze ji vyhodnotit.

 Jaká je personální situ-
ace? Budete nabírat nové
lidi? 
Personální situace u Městské
policie Litomyšl odpovídá
standardům městských poli-
cií v České republice, ale
vzhledem k tomu, že se v Li-
tomyšli chystá spuštění úse-
kového měření rychlosti
vozidel, budeme k městské
policii přibírat nové lidi.

 Jsou nějaké novinky,
které plánujete? 
Zpočátku budeme mít dosti práce okolo spuš-
tění úsekového měření rychlosti vozidel, které
bude umístěno ve třech lokalitách města Lito-
myšl. Nově plánuji provádět přednášky s ukáz-
kami práce strážníků pro seniory. Tato novinka
vyplývá z dobrých zkušeností s přednáškami
a ukázkami z práce strážníků pro školní mládež.

 Velitel městské policie má zodpovědnost
nejenom za strážníky, ale i za řadu měst-
ských institucí, například psinec. Jaká je si-
tuace tam?
Psinec na Pohodlí je pro nás užitečný, jelikož
v něm umísťujeme odchycené psy, kteří se tou-
lají po území města Litomyšle. Služeb psince
rovněž využívají obce v okolí Litomyšle k umís-
tění psů, kteří jsou odchycení na území těchto
okolních obcí. Letos dojde k opravě oplocení
a k opravě vodovodní přípojky.

 Váš předchůdce vzpomínal, že v začátcích
byli strážníci městské policie tak trochu za
blázny, zlepšilo se podle vás vnímání jejich
práce? 
Troufám si říct, že situace se hodně změnila.
Dnes jsou strážníci veřejností vnímáni o mnoho
lépe a lidé se stále častěji obracejí na strážníky
s žádostí o pomoc či radu. Veřejnost, a přede-
vším rodiče s dětmi velmi dobře přijímají skuteč-
nost, že strážníci každé ráno zajišťují
preventivně-hlídkovou činností bezpečnost na
přechodech pro chodce, které se nacházejí
v blízkosti základních škol. Strážníci svou každo-
denní přítomností v ulicích města rovněž odradí

mnohé potencionální pacha-
tele závadných činností od je-
jich záměru. Výše uvedenými
činnostmi tak strážníci přispí-
vají k zajištění vyšší bezpeč-
nosti občanů Litomyšle, což je
samozřejmě přijímáno pozi-
tivně.

Mohou se lidé například
těšit na pravidelnou ru-
briku v Lilii pojednávající
o tom, co minulý měsíc mu-
seli strážníci vše řešit?
Zajisté, můžeme s redaktory
Lilie znovuobnovit rubriku

zpráv z městské policie a informovat tak naše
spoluobčany o dění v Litomyšli a jejich místních
částech. -mv-

„Chci navázat na dobře odvedenou práci
mého předchůdce”

ROZHOVOR

Litomyšl se dostala do prestižní publikace IN
practise, v níž odborná redakce sestávající ze
členů italské asociace pro architekturu IAIC, zá-
stupců magazínu A10 a studia Gnosis Architet-
tura vybírá a srovnává kvalitní architektonické
stavby z celé Evropy. Litomyšl se ve vydání ob-
jevila jako jediný zástupce České republiky, a to
díky projektu krytého bazénu od brněnské archi-
tektonické kanceláře DRNH. Odborná  porota
u tohoto projektu ocenila vizuální podobu haly,
její propojení s nedalekou Černou horou i trávou
pokryté části stavby, které se doplňují s kovovou
střechou. Do publikace bylo vybráno 37 staveb
ze stejného počtu zemí. Vybrané projekty mu-
sely splňovat podmínku, že jejich autoři tvoří mi-
nimálně 10 let a na svém kontě mají nejméně
dvě stavby, které vzbudily v mezinárodních ar-
chitektonických kruzích ohlas.
Více než čtyřicet stránek bude věnováno Lito-
myšli také v aktuálním čísle časopisu Architekt+.
V rámci sekce Cesty za architekturou nechybí
úvodní slovo Petra Volfa, starosty Radomila Ka-
špara, emeritního starosty Miroslava Brýdla ani
Antonína Dokoupila z oddělení rozvoje města.
Šéfredaktor Julius Macháček vyzpovídal také
městskou architektur Zdeňku Vydrovou. Díky
mapě města s doporučenými body si může každý
zájemce udělat prohlídku moderní Litomyšle
sám. Nechybí zde ani příklady zdařilých soukro-
mých staveb, vizualizace lávky s vyhlídkou přes
průtah I/35 nebo výběr těch nejdůležitějších udá-
lostí z oblasti architektury a umění.  
Stavby soudobé architektury se již neodiskutova-
telně zařadily mezi významné atraktivity města
Litomyšl, na které se jezdí dívat zájemci nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí. -red-

Moderní 
architektura jako
důležitá atraktivita
Litomyšle 

Pražírna kávyLitomyšl

www.caffedelizia.cz

Litomyšl, Ropkova 53, naproti Fortechu
Kávu pražíme sami přímo v prodejně
Prodej jednodruhových káv i směsí

Posezení nad kávou a domácími zákusky
Tel. 734 408 137
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Státní zámek Litomyšl vyhlašuje 3. ročník náv-
štěvnické fotosoutěže, tentokrát na téma
Všechny barvy renesance. Rok 2017 je totiž
Rokem renesanční šlechty. Soutěž začíná
1. dubna a končí s posledním otvíracím dnem
29. října 2017.
Od 1. 4. do 29. 10. 2017 se mohou návštěvníci
litomyšlského zámku zapojit do nové fotogra-
fické soutěže, letos na téma Všechny barvy re-
nesance. Státní zámek v Litomyšli, jedinečný
příklad české renesanční architektury, se mění
od rána do večera, za každého počasí, ročního
období i příležitostně třeba díky slavnostnímu
osvětlení. Pokud se návštěvníkům zámku po-
daří zachytit některou z barevných variací této
památky UNESCO, mohou fotografii poslat na
speciální email barvylitomysl@seznam.cz a za-
pojit se tak do letošní fotosoutěže.
Fotosoutěž na téma Všechny barvy renesance,
jako řada dalších dílčích kulturních akcí na hra-

dech a zámcích v roce 2017, je součástí celore-
publikového tématu Rok renesanční šlechty.
V soutěži se hraje o rodinné volné vstupenky na
litomyšlský zámek na rok 2018, knihy z produkce
Národního památkového ústavu, publikace o če-
ských hradech a zámcích, či drobné upomínkové
předměty z Litomyšle. 

Podrobnosti o soutěži:
Téma: „Všechny barvy renesance”
Pořadatel: Státní zámek Litomyšl a územní pa-
mátková správa Národního památkového
ústavu na Sychrově.
Doba trvání: 1. 4. 2017 – 29. 10. 2017
Rozsah: Soutěž je určena pro širokou veřejnost
Podmínky soutěže:
Jeden soutěžící může do soutěže poslat maxi-
málně 3 fotografie. 
1. Fotografie přijaté do soutěže musí být odes-
lány do 29. 10. 2017 do 23:59 hod. na e-mail

soutěže barvylitomysl@seznam.cz.
2. Fotografie by měly být doplněny názvem
a kontaktem (jméno, tel. + e-mail) na autora.
3.  Velikost 1 fotografie (vzhledem k jejich mo-
žnému dalšímu zpracování) by měla být cca
1 MB.
4. Zasláním fotografie souhlasí autor s jejím
případným pozdějším použitím pro propagační
účely zámku a dalších ročníků soutěže, stejně
jako s podmínkami soutěže.
5. Zasláním fotografie do soutěže odesílatel
současně prohlašuje výhradní držení všech
autorských práv k fotografii.
6. Výherce/výherci nemohou požadovat fi-
nanční plnění za cenu/ceny získané v soutěži.
Více také na http://www.zamek-litomysl.cz/. 

Těšíme se na Vás a Vše fotografie v roce 2017. 
Zdeňka Kalová

Fotosoutěž Státního zámku Litomyšl 2017
– Všechny barvy renesance

Na přelomu ledna a února navštívili zahraniční
studenti III. základní školu Litomyšl. Do města
zavítali na týden v rámci projektu Edison a žáky
seznámili se svou zemí, kulturou a jazykem. „Při-
jelo k nám pět studentů, konkrétně se jednalo
o Indonésanku, Tchajwanku, Číňanku, Brazilku
a Kazacha. Při svém pobytu každý z nich učil
naše děti celkem 15 hodin. Na žáky mluvili an-
glicky a seznámili je se svými zeměmi. I letos
také proběhla tradiční akce nazvaná Global Vil-
lage. Zde stážisté předvedli své národní kroje,
tance, jídla a písmo,” uvedl ředitel III. základní
školy Pavel Jirsa. Kromě aktivit ve škole se hosté
seznámili s Litomyšlí i ve svém volném čase.
S tím jim pomohly hlavně hostitelské rodiny,
u kterých mladí cizinci bydleli. „Už dnes mi ně-
kteří lidé hlásí, že příští rok se zúčastníme zase
a že chtějí opět ubytovávat. Patří jim velký dík,
své role se ujali skvěle,” dodal Pavel Jirsa. Podle
něj je projekt Edison výhodný v tom, že si děti
procvičí angličtinu, dozví se zajímavosti o cizích
zemích i kulturách a naváží vztahy s lidmi, které
by jinak nepotkaly. Na zahraniční studenty če-
kala v Litomyšli řada překvapení, kromě sněhu
a mrazu je překvapili samotní obyvatelé…

Překvapilo je počasí i vřelost Litomyšlanů
„Když přijely, zrovna hodně sněžilo. Stály venku
a do pusy chytaly sněhové vločky,” vzpomíná na
setkání se zahraničními studentkami Soňa Neu-
gebauerová. Ve své rodině ubytovala dvě dívky,
a to Firu z Indonésie a Anu z Brazílie. Pro stu-
dentky to byla úplně první návštěva České repu-
bliky a také poprvé v životě viděly sníh. Velmi je
překvapil, protože doma mají celý rok prakticky
léto. Soňa s manželem a dětmi vzala stážistky
proto na kopec u zámku. Cizinky si vyzkoušely
jízdu na saních. Během chvíle z nich byly malé
děti. „Je to moje první návštěva České republiky,
první země, kterou jsem navštívila v Evropě
a taky první setkání se sněhem. Bylo to pro mě
veliké překvapení. Sníh a všechno tady je tak
vzrušující,” řekla Nadia Zhafira z Indonésie. Za-
halená v černém šátku poutala pozornost. Při-
znala, že měla obavy z reakcí lidí, ale zbytečně.
„Obávala jsem se, jak mě místní lidé přijmou. Ale
všichni byli velmi příjemní. O Litomyšli jsem vě-
děla, že je tu zámek, ale ve skutečnosti je mno-
hem krásnější než na fotografiích. Miluju zdejší
lidi a děti,” dodala Fira. 
Podobně na tom byla i druhá ze studentek, Ana

Carolina Goncalves de Carvalho z Brazílie. I ona
přijela ze země, kde tuhou zimu nemají. 
Před příjezdem studentky Českou republiku
vůbec neznaly. „Věděla jsem, že tu máte dobré
pivo a zimu. Evropané jsou chladní, udržují si od-
stup, ale v Litomyšli jsou k nám velmi příjemní,”
podotkla Ana. Ani Fira toho o Čechách moc ne-
věděla. „Zjistila jsem si, že je to malá, ale krásná
země, kde mají dobré pivo,” dodala Fira. Pivo
sice studentka z Indonésie v Litomyšli neochut-
nala, protože jí to zakazuje náboženství, ale obě
dívky si vychutnaly českou kuchyni. „V restauraci
si objednaly svíčkovou s knedlíky, ta jim moc
chutnala. Chtěly klasická česká jídla a chtěly mi
také pomáhat s vařením, tak jsme jeden den
udělali řízky. Pro Firu samozřejmě kuřecí,”
uvedla Soňa Neugebauerová. Věděli, že mezi
studenty budou i muslimky, ale nebáli se toho.
„Díky holkám jsme poznali jinou kulturu a taky
si uvědomili, jak je důležité umět anglicky. Děti
se na studentky moc těšily a myslím, že i pro ně
to byla dobrá zkušenost. Našli jsme nové přá-
tele,” dodala Soňa Neugebauerová. -red-

Ohlasy dětí:
Martin Šimek, třeťák: Nejvíce se mi líbila Ana
z Taiwanu, protože tam mají dobrou hudbu
a hezké pláže.
Eliška Bažantová, druhačka: Hodně se mi líbila
Chancy z Číny. A ještě Fira. Hráli jsme soutěže,
byly obě super.
Anna Jasanská, třeťačka: Líbila se mi Chancy
a Ana. U Any mě zaujalo, že je jejich země menší,
ale mají více obyvatel než my. A u Chancy mě
zaujala jejich nádherná, ale nádherná města.
Myslela jsem, že žijí v chudobě.

Děti poznaly exotické země,
cizinci pohostinnost Litomyšlanů

Jiří Dudycha
na Salonu
filmových klapek
s princeznou
Originální filmová klapka litomyšlského výtvar-
níka Jiřího Dudychy je součástí Salonu filmo-
vých klapek. Od 7. února je spolu s jinými
umělecky ztvárněnými klapkami k vidění v Se-
nátu. „Je to klapka pro Mezinárodní festival
filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Dělám ji každý
rok už asi čtrnáct let. Tuhle princeznu se zlatou
hvězdou na čele jsem měl vymyšlenou už
dávno. A když jde o klapku pro festival dět-
ského filmu, tak se snažím tam dávat pohád-
kové motivy, zlatou rybku, páva,” říká výtvarník
Jiří Dudycha. 
Účast na salonu považuje litomyšlský umělec
za prestižní záležitost. „Inspiraci mám stále
a už teď mám vymyšlené další. Vycházím zatím
z pohádek, ale technika se mění, jak se vyvíjím
v ateliéru,” dodává Jiří Dudycha.  
Letošní 20. ročník Salonu filmových klapek ofi-
ciálně zahájila vernisáž v Senátu ČR 7. února.
Poté bude kompletní kolekce klapek předsta-
vena i na dalších místech České republiky (v
Mladé Boleslavi, Brně, Olomouci, Ostravě), aby
se začátkem května vrátila do Zlína. Ve Zlíně
bude pro veřejnost vystavena v OZC Zlaté ja-
blko a v Kongresovém centru, kde také pro-
běhne v neděli 28. května tradiční aukce klapek.
Výtěžek aukce bude stejně jako loni věnován na
podporu autorských snímků studentů filmo-
vých škol a dalším začínajícím tvůrcům. Ještě
v minulém roce se Salonu filmových klapek
účastnil i sochař Olbram Zoubek, kdy na klapku
ztvárnil otisk dětských nožiček a fotbalový míč. 

-red-
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Zajímá nás cestovní ruch ve městě
Již od roku 2011 se pravidelně každý druhý měsíc
schází nad společnými tématy, nápady a inova-
cemi pracovní skupina tvořená z podnikatelů
v oblasti cestovního ruchu, zástupců hotelů,
penzionů, restaurací, vinoték a obchodů. 
Nejedná se o žádnou oficiální skupinu lidí zvole-
nou samosprávnou města, ale o sdružení aktiv-
ních občanů, které zajímá dění okolo turismu ve
městě, mají nápady, snaží se věci měnit.
Schůzky svolává informační centrum, zúčast-
nění si vzájemně sdělují informace v cestovním
ruchu v Litomyšli a vymýšlí společně, co by se
mohlo zlepšit. 
Nápady a náměty z pracovní skupiny jsou po-
stupně předkládány na jednáních komise pro
kulturu, spolkový život a cestovní ruch.
Ze společné aktivity podnikatelů a infocentra tak
např. vzešla speciální knížka plná slev a výhod
„Užijte si Litomyšl”, kterou v turistické sezóně
2013 využilo 1200 turistů. Ve slevové knížce náv-

štěvník našel více než 60 slev od 40 různých po-
skytovatelů, včetně památek, muzeí, galerií, ob-
chodů, služeb, sportovišť.
Z pracovní skupiny vzešel i návrh vytvořit „Zele-
nou zónu”, tzn. vymezení klidové zóny u moro-
vého sloupu, nástupní a výstupní místo,
odpočinkovou část, tak aby turisté vystoupili
z autobusu v horní části náměstí a prošli celé
náměstí až k zámku a využili tak nabídky služeb,
obchodů, galerií na hlavním náměstí.
Dalším zlepšením je např. návrh na vytvoření
volnočasového portálu, který by byl součástí
webu města Litomyšle a zatraktivnil by nabídku
kulturních, sportovních a dalších volnočasových
možností pro turisty i občany města.
Máte-li zájem být aktivní v pracovní skupině
a souvisí vaše práce s cestovním ruchem v Lito-
myšli, pak budeme rádi, když se nahlásíte v in-
formačním centru na Smetanově náměstí.

Blanka Brýdlová

Již tradičně se začátkem roku konaly
dva naše největší veletrhy cestov-
ního ruchu, Regiontour v Brně a Ho-
liday World v Praze. Obě města
přivítala zástupce regionů, krajů, tu-
ristických atraktivit, ale i cestovních
kanceláří a agentur, kteří prezentovali to nejza-
jímavější ze své nabídky široké veřejnosti. Ne-
chybělo mezi nimi ani Českomoravské pomezí,
které se spolu s dalšími turistickými oblastmi
Pardubického a Královéhradeckého kraje před-
stavilo v rámci expozice Východních Čech. Velký
zájem byl u stánku Českomoravského pomezí
nejen o informace a propagační materiály o re-
gionu a jeho jednotlivých městech či turistických
cílech. Řadu návštěvníků zaujala také možnost
zúčastnit se soutěžního kvízu a vyhrát některou
z atraktivních cen. Na otázky, které blíže před-

stavily region a největší turistická lá-
kadla měst Litomyšl, Moravská Tře-
bová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto,
odpovědělo během obou veletrhů
několik stovek soutěžících. Každý
z nich si s sebou domů odvezl malý

dárek a na vylosované šťastlivce čekaly balíčky
se spoustou zajímavých cen. V průběhu veletrhů
byli také odměněni výherci loňského ročníku
velké soutěže „Kouzelné putování Českomorav-
ským pomezím”. Soutěž, ve které hrajeme o mo-
bilní telefony, tablet, víkendové pobyty či
vstupenky do památek a na kulturní akce, pro-
bíhá i v letošním roce. Více informací o soutěži
se dozvíte v informačních centrech nebo na in-
ternetovém portálu Českomoravského pomezí.

Jiří Zámečník, marketingový manažer
Českomoravského pomezí

Českomoravské pomezí
na veletrzích cestovního ruchu

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 obchodu v přízemí měšťan-
ského domu na hlavním náměstí ( 88 m2). Spojením
možno využít i prostory  ve II.NP  včetně garsoniéry
k bydlení-celkem 199 m2. Dům je po kompletní re-
konstrukci interiéru, vstup do obchodu z podloubí,
zásobování možno využít ze zadního traktu domu.
Č. 1310. Cena info v kanceláři + samostat. energie
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 51 m2

s výlohou v přízemí zděného domu v centru města,
vstup z chodníku. Vhodné pro obchod nebo služby.
Samostatné energie PENB G. Č.1257. Cena: dohodou
PAZUCHA U LITOMYŠLE - prodej rodinného domu
se zahradou o výměře 1.569 m2 v centru obce. Dům
je určen ke kompletní rekonstrukci. Dojezd do Lito-
myšle (ca. 4 km), lze využít i MHD. PENB G.
Č. 1283. Cena: info v kanceláři
LITOMYŠL – prodej udržovaného rodinného domu
s dispozicí 3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra
města s garáží a zahradou a klenutými prostory
vkem 785 m2. PENB G. Č.1189. Cena: 2 410 000 Kč
OSÍK U LITOMYŠLE - prodej venkovského stavení se
zahradou na okraji obce. Dům je vyklizený a vhodný
k rekonstrukci. Topení el. přímotopy, vodovod ve-
řejný, odpady možno napojit na kanalizaci. PENB G.
Č. 1293. Cena: 950.000,- Kč 
STRAKOV U LITOMYŠLE – prodej udržované chaty
se zahradou k rekreaci i dennímu užívání. Chata je
napojena na elektrickou energii a veřejný vodovod.
Slunné a klidné místo. Dojezd do Litomyšle (ca.5 km).
Č. 1292. Cena: 450.000,- Kč
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
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

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

Pro vysokou úspěšnost prodeje hledáme další
nemovitosti. Víte o někom, kdo potřebuje dobře
a bezpečně prodat dům, byt nebo pozemek?
Doporučte mu naše služby a přiveďte ho k nám.
Vyplatíme Vám zajímavou odměnu z naší pro-
vize. Obraťte se na nás – znáte nás již 25 let! 

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

Restaurace
Pod Klášterem Litomyšl

Přijmeme číšníka se zkušenostmi
a zájmem o práci

na hlavní pracovní poměr.
Nabízíme zajímavé ohodnocení, směny:

krátký – dlouhý týden, slušné jednání,
bezproblémový kolektiv. 

V případě zájmu možno volat na telefon
602 712 703, nebo osobně v restauraci 

na adrese B. Němcové 158, Litomyšl, 570 01

Nové knižní tituly v městské knihovně
Vondruška – Letopisy královské, Štolbová Eva –
Vražda v Národním &, Bauer Jan – Až bude smrt
mou paní, Hyland Adrian – Diamantová holubice,
Benedict – Einstein & Einstein, Twardoch – Mor-
fium, Pospíšilová – Skořápky na vodě, Jirounek
Petr – Šestý smysl Dáši Koulové, Češka – Vražda
neviňátek, Wyld Evie – Zpívá, zpívá každý pták,
Becková – Dotknout se duhy, Erml Richard – Můj
muž, má žena, McIntosh – Tajemství parfému,
Ashton Juliet – Takoví jsme byli, Scull Luke –
Temné bratrstvo, Stuart Keith – Kluk z kostek,

Knausgard – Můj boj. 2, Zamilovaný, Jackson
Lisa – Zasluhuje zemřít, Cartland – Mizera, Sivec
Tara – Svádění a láskominky, Kim Joseph – Pod
stejným nebem, Gantz Corine – Skryto v Paříži,
Beráková – Vraždy v hotelu, Dán Dominik – Ne-
stydaté neviňátko, Cílek Roman – Bičování mr-
tvého koně, Zander – Bratr, Benková Jana – Čistá
láska, Falcová – Diagnóza: učitelka, Jeffries – Od-
halena láskou, Op De Beeck – Pojď sem, ať ti
můžu dát, Ritter – Případ ukradeného zubu

Litomyšl se přidá k celosvětové 
podpoře Tibetu
I v roce 2017 zavlaje nad budovou Městského
úřadu Litomyšl tibetská vlajka. Radnice se 10.
března přidá k celosvětové akci „Vlajka pro
Tibet”. Ta vznikla v polovině devadesátých let
v západní Evropě a cílem této kampaně je pou-
kázat na dlouhodobé porušování lidských práv.
Akce probíhá každý rok 10. března, v den vý-
roční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Při povstání v roce 1959 zemřelo více než
80 000 lidí, přes milion Tibeťanů zemřelo v ná-
sledujících letech ve vězeních, pracovních tá-
borech nebo v důsledku hladomoru v Tibetu.
Česká republika se ke kampani připojuje pravi-
delně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvě-
sila první čtyři česká města. V loňském roce se
k akci připojilo 759 obcí, měst, městských částí
nebo krajů. 
„Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbo-
lický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibe-
ťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších
symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při
nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim
hrozí až několikaleté tresty vězení,” vysvětlují or-
ganizátoři ze spolku Lungta, kteří akci v České
republice formálně zašťiťují. -az-

Vyměním byt 1+1 38 m2

za 2+1  v Litomyšli, 
doplatím hotově.

Email: marty.sykora@seznam.cz
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Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Hokejoví dorostenci si užívají pře-
vahu • Imaginárium bratří Formanů • Basketba-
listé U12 průběžně vedou v krajské soutěži •
Projekt MAP k budoucnosti vzdělávání na ma-
teřských a základních školách • Zimní Hry bez
katastru 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Ježíš dí jemu: Šimone, mám něco povědět? 
A on řekl: Mistře, pověz. 
Dva dlužníky měl nějaký věřitel. Jeden byl dlužen
pět set peněz a druhý padesát.
A když neměli, odkud by zaplatili, odpustil
oběma. 
Pověz tedy, který z nich více bude jej milovat?
I odpověděl Šimon, řekl: Mám za to, že ten,  kte-
rémuž více odpustil.
A on řekl jemu: Pravě jsi rozsoudil.     L 7. 40-43

Ježíš podle Lukášova evangelia vyprávěl toto po-
dobenství farizeovi Šimonovi. Ježíš byl u něj
doma na návštěvě. Jedli, povídali si a vtom se
tam najednou objevila žena špatné pověsti.
A zachovala se zcela nečekaně: Propukla v pláč
- asi sama nad sebou. Její slzy smáčely Ježíšovy
nohy a ona je utírala svými vlasy a mazala je
velmi drahou mastí. A Ježíš si to od oné ženy ne-
chal všechno líbit. Šimona to hrozně pobouřilo.
Vůbec totiž nepochopil, proč to tato žena udě-
lala. A asi ho to ani nezajímalo. Ježíšovi bylo však
jasné, že to byl čin veliké lásky. A svým podo-
benstvím to vysvětluje. A vede svého hostitele
k tomu, aby pochopil, o co ve vztahu k Bohu
a v životě vůbec vlastně jde. V životě jde totiž
především o lásku a o odpuštění. 
Můžeme tedy nad tímto příběhem přemýšlet
o lásce a o odpuštění. Jak sami dovedeme od-
pustit a jak dovedeme odpuštění přijmout? Jak
milujeme své nejbližší v rodině? Jak milujeme své
přátele? Jak  milujeme Boha či Ježíše? A co jsme
ochotni pro lásku k druhým ve svém životě obě-
tovat? Vždyť láska a odpuštění jsou bezpochyby
jedny z nejdůležitějších hodnot v našem životě. 
Ježíš nás také učí, jak láska vzniká. Máme rádi
toho, kdo pro nás něco udělal. Víme, že dítě má
rádo svoji maminku. Neboť se o něj stará od
rána do večera (a vlastně i v noci) a dává mu vše,
co potřebuje. A když udělá něco špatného, vždy
znovu mu odpustí. Láska může mít ale důvod
i v jiné oblasti. Třeba v oblasti peněz, půjček
a dluhů, věřitelů a dlužníků. Lidé už v biblických
dobách věděli, co jsou to dluhy. A víme to i my

dnes. Půjčky, hypotéky, splátky. Je příjemné si
půjčit. Ale splácet už tak příjemné není. A když
je dluh velký, snadno se stane břemenem až
k neunesení. Někdy jsou ale i věřitelé, kteří dluh
odpustí. I když banky k nim zpravidla nepatří.
Bůh je však věřitelem, který nám odpouští i ty
největší dluhy. A tak nás učí lásce.     
Žena špatné pověsti to věděla. Přišla za Ježíšem,
aby mu vyjádřila svoji lásku a vděčnost. To, co
udělala, byl krásný čin vycházející z velkého citu.
A nebyl vůbec laciný. Vždyť taková mast stála
i 300 denárů. A to byl roční plat dělníka. Takovou
cenu po té vnější stránce mělo tedy pokání,
vděčnost, pokora a láska této ženy hříšnice. 
I naše situace je situací dlužníka. Každý Pánu
Bohu mnoho dlužíme. A nemáme nic, čím by-
chom mohli svůj dluh splatit. Bůh však každému
z nás odpouští. Všichni tedy máme důvod
k vděčnosti a k lásce. Odpuštění a jeho přijetí
proměňuje člověka. Láska a odpuštění jsou totiž
spojené nádoby. 
S březnem začíná předvelikonoční postní doba.
Je to čas zpytování svědomí, je čas pláče nad  vi-
nami i dluhy. Je to čas pokání i čas radosti z Bo-
žího odpuštění. Je to čas pro obnovu naší lásky.
Vždyť Bůh odpouští i nám. A to je nová inspirace
pro lásku k Bohu i k bližním.

Václav Hurt, evangelický farář

ZAMYŠLENÍ

Odpuštění a láska
(podobenství o dvou dlužnících)

S poděkováním
se nemá čekat
My jsme si dali na
čas po prvním
ubrusu, který při-
nesly do Nového
kostela už více než
před rokem ženy
ze Spolku patch-
worku Litomyšl.
Ubrus se dává na
stůl, někdo by řekl
oltář, my říkáme
stůl Pánův. Ten
první ubrus byl bílý
s nádechem do fi-
alova. A v polo-
vičce února tohoto
roku přinesla paní Klára Beránková s kolegyní
další, tentokrát zelený ubrus pro liturgické me-
zidobí. Slyšíme u něj téct vodu, vidíme lužní
louky a vřesoviště. Velice děkujeme!
Ubrus se hodí dobře do kostela, kde se týdně
scházejí malí Hobiti, dětský klub zpěváčků a vý-
tvarných kutilů. Jindy pečou a pak mlsají. Prostě
mají rádi život. Pánové Uhlíř se Svěrákem by byli
překvapeni, kde to zní jejich písničky, například
Stromy, stromy…                       Daniel Kvasnička

Se svolením pana Vladimíra Vícha v Lilii vydáváme jeho vybrané grafiky, ve kterých zachytil krásu
staré Litomyšle. Tato malba má název „Stará pošta před r. 1848”.

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA

Utrakvismus – méně známé období
českých dějin
V rámci cyklu přednášek České křesťanské aka-
demie si vás dovolujeme pozvat na přednášku
současného patriarchy Církve československé
husitské ThDr. Tomáše Butty, Th.D. „Utrakvis-
mus – méně známé období českých dějin”, která
se bude konat v Městské knihovně v Litomyšli
na Smetanově náměstí ve čtvrtek 16. března
v 19.00 hodin. V minulém roce jsme se při kula-
tých výročích zaměřili na císaře Karla IV. a M. Je-
ronýma Pražského, v předminulém roce na M.
Jana Husa, na letošní rok vychází zase 500. vý-
ročí světové reformace. Za pozornost však stojí
i poměrně dlouhé období po husitských válkách

až po třicetiletou válku, kdy převládajícím vyzná-
ním v českých zemích (i v našem městě Lito-
myšli) byl utrakvismus a panovala zde poměrně
značná tolerance a mnohdy i spolupráce mezi
různými konfesemi. Věřím, že v tomto směru
tato historická přednáška může být inspirací
i pro dnešek. Vstupné na přednášku, kterou po-
řádá společně Česká křesťanská akademie
a Městská knihovna v Litomyšli, je dobrovolné,
a srdečně vás na ni zvou

Jana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny
a Štěpán Klásek

za Českou křesťanskou akademii



3. 3. Pá 9.30 Čtení dětem • Rodinné centrum tel. 607 605 720
10.00 Hrátky s dětmi – masopust • 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 Bc Ples – ples Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Zámecký pivovar tel. 466 036 590
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
22.00 Honey Night – dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

4. 3. So 10.00–18.00 Vědomá práce s hlasem – celodenní prožitková dílna, cena 1000 Kč (nutná rezervace předem na tel. 605 147 812) • Centrum Spontanea
19.00 Oslava MDŽ – k tanci a příjemnému posezení zahraje Já & Band, specialitou večera bude vepřový steak XXL • Hostinec U Párů tel. 774 708 270
21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Mejsi – nejžádanější djka českých klubů Mejsi, support dj Fugas • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

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 v pořadu pro děti, vstup 120 Kč (děti do 2 let zdarma) • Smetanův dům

6. 3. Po 17.00 Imaginativní malování – s Radkou Vejrychovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.00 Himalájské dobrodružství 3: Everest – beseda s ing. Ivo Zídkem • Městská knihovna tel. 461 612 068  

8. 3. St 10.30 Léčivé cvičení Falun Gong – s Danielou Asol • 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. 3. Čt 17.00 Šamanský léčebný kruh – s Arturem Moralesem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.30 Regresní terapie aneb do minulosti našich duší – přednáška Davida Bulvy • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

10. 3. Pá 16.00–18.00 Aura kruh žen – společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum tel. 776 101 972
20.00 Mucha + Ty Syčáci – koncert, afterpárty, vstupné 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! – dj Pegas • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 3. So 10.00 Kurz výkladu andělských karet a krystalomantie – s Daliborem Fantou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.00–18.00 Kurz Reiki II. – David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
20.00 Houseland Festival – druhá zámecká house párty, zahraniční hvězdy, djská esa, vstupné 250 Kč • Zámecké návrší tel. 733 104 752

12. 3. Ne 9.00–13.00 Šití přes papír – šicí dílna představí nejužívanější patchworkovou techniku, 200 Kč (nutná rezervace do 5. 3.) • Regionální muzeum tel. 461 615 287
18.00 Meditační úplňkové setkání – s Danou Colledge • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

13. 3. Po 16.00 Život ve vesmíru – přednáška Vladimíra Libého • Městská knihovna tel. 461 612 068 
18.00 Filipínský večer s A. Naimanovou – přednáška o pořadatelské zemi Světového dne modliteb • Husův sbor tel. 724 704 977

14. 3. Út 17.00 Digitální demence? Ano nebo ne? – přednáška I. Pekníkové v rámci Národ. týdne trénování paměti • Městská knihovna tel. 461 612 068
15. 3. St 18.00 Pohádka z budíku – divadelní představení Pavla Šmída pro rodiny s dětmi • Husův sbor tel. 724 704 977

18.00 Poselství Panny Marie a síla rozmanitosti ženské krásy a bytí – přednáška Dalibora Falty • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 551. LHV: Zuzana Stirská slaví 155. výročí založení Vlastimilu – koncert, vstupné 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Free Wednesday – středeční mejdan nejen pro studenty, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 3. Čt 13.30   Babičky – čtení s babičkou Aničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Rolling Stones v kinech – promítání 2 filmů o kapele Rolling Stones, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Utrakvismus – přednáška ThDr. Tomáše Butty o méně známém období českých dějin • Městská knihovna tel. 461 612 263

17. 3. Pá 9.30 Čtení dětem • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Hudební mejdan s bubny – a dalšími hudebními nástroji s Bety a Pavlem Jasanskými • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Dukla Vozovna + Dědovy Blechy – koncert, afterpárty, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Classixxx – club music, dj Leemac • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 3. So 9.30–12.00 Fotogram – výtvarná dílna z cyklu Zapleť se s uměním • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
21.00 Josefovská diskotéka 70. – 90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 All Stars – největší hity, dj Rodrigo • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

19. 3. Ne 13.00–17.00 Vítání jara • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
20. 3. Po 9.00 Výklady karet – po celý den dle objednání, Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

15.00  Vyhlášení nejlepší čtenářské babičky – čtení s babičkou Aničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
21. 3. Út 16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
22. 3. St 11.00 Diagnostika a léčivé pyramidy v praxi – s Lucií Šternástkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

17.00 Zdravé vaření a uchovávání potravin s Tuppewere • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Svět na rozcestí – panelová diskuze, T. Halík, M. Žantovský, E. Tabery a L. Pánková. Moderuje D. Kvasnička. • Zámecký pivovar tel. 461 612 385
20.00 Free Wednesday – středeční mejdan nejen pro studenty, dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 3. Čt 17.00   KJČ: Životní příběh karosáře Josefa Sodomky – přednáška, i pro nečleny kroužku • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Koncert harfy a varhan – hrají Bronislava Klablenová a Jiřina Dvořáková • Husův sbor tel. 724 704 977

24. 3. Pá 9.30 Čtení dětem • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Litomyšl ve vzpomínkách – architektonická procházka z cyklu Procházky (s) městem • Hostinec U Černého orla tel. 461 614 765
16.00–18.00 Aura kruh žen – společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum tel. 776 101 972
18.00 Expediční kamera – přehlídka nejlepších outdoorových filmů uplynulé sezóny, vstupné 60 Kč • Zámecká jízdárna tel. 727 878 444
19.00 Benefiční dobový ples – k tanci hraje Bigband ZUŠ Litomyšl a Reflex, vstupné 140 – 200 Kč • Smetanův dům tel. 777 841 860
20.00 Vypsaná fiXa – koncert v rámci turné k novému CD, vstupné 190 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 Laaw • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

25. 3. So 14.30 Arteterapie – s Radkou Vejrychovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
22.00 Push The Button – Mylo Glenn & Yoppa Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 3. Ne 15.00–18.00 Šťastná žena 2017 – aura systém seminář • Centrum Spontanea tel. 776 101 972
27. 3. Po 16.00 Kurz první pomoci pro rodiče • Rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00  Maroko – přednáška ing. P. Kusého • Městská knihovna tel. 461 612 068

v Litomyšli v březnu 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)
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
Út  7. 3.  Místo u moře – film USA, drama, 140 min, titulky, 100 Kč
St  8. 3.  Psí poslání – film USA, dobrodružný/komedie/fantasy, 100 min, 110 Kč
Čt, Pá  9., 10. 3. Muzzikanti – film ČR, romantický/hudební, 110 min, 120 Kč
So, Ne 11., 12. 3.  Padesát odstínů temnoty – film USA, romantický/drama, 125 min, titulky, 120 Kč
Út, St 14., 15. 3. Masaryk – film ČR/SR, životopisný/drama/historický, 115 min, 130 Kč
Čt 16. 3.  Filmový klub: Paterson – film USA/Německo/Francie, drama/komedie, 120 min, titulky, 80 Kč
Pá 17. 3.  Kong: Ostrov lebek – film USA, akční/dobrodružný/sci–fi/fantasy, 120 min, titulky, 110 Kč
So 18. 3.  Kong: Ostrov lebek ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/sci–fi/fantasy, 120 min, titulky, 130 Kč
Ne 19. 3.  Rocco – film Francie, dokumentární, 105 min, titulky, 110 Kč
Út 21. 3. od 19.00  Gioacchino Rossini: Hrabě Ory – opera v kině, vstupné 250 Kč
St 22. 3.  Strnadovi – film ČR, dokumentární, 105 min, 80 Kč
Čt, Pá 23., 24. 3.  Rande naslepo – film Německo, komedie, 115 min, 120 Kč
So 25. 3.  Kráska a zvíře ve 3D – film USA, fantasy/rodinný/muzikál, 130 min, 140 Kč
Ne 26. 3.  Kráska a zvíře – film USA, fantasy/rodinný/muzikál, 130 min, 120 Kč
Út 28. 3.  Skryté zlo – film USA, horor/thriller, 100 min, titulky, 110 Kč
St 29. 3.  Bába z ledu – film ČR, romantický/komedie, 110 min, 100 Kč
Čt, Pá 30., 31. 3.  Volání netvora: Příběh života – film USA/Španělsko, drama/fantasy, 110 min, titulky, 110 Kč
So, Ne  1., 2. 4.  Život – film USA, sci–fi/thriller, 110 min, titulky, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  4., 5. 3.  Balerina – film Francie/Kanada, animovaný/dobrodružný/rodinný, 90 min, 110 Kč
Čt  9. 3. od 16.00 Divoké vlny 2 – film USA, animovaný/komedie/sportovní, 90 min, 50 Kč
So 11. 3.  Lego–Batman film ve 3D – film USA, animovaný/akční/dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, 110 Kč
Ne 12. 3.  Lego–Batman film – film USA, animovaný/akční/dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, 100 Kč
So, Ne 18., 19. 3.  Anděl páně 2 – film ČR, pohádka/komedie/rodinný/fantasy, 100 min, 80 Kč
Po 20. 3. od  9.30  Kropáček má angínu – pásmo pohádek pro nejmenší, 30 Kč
Pá 24. 3. od 13.00  Zpívej – film USA, animovaný/muzikál/komedie, 90 min, 50 Kč
So, Ne 25., 26. 3. Pes ro(c)ku – film Čína/USA, animovaný/komedie/rodinný, 85 min, 100 Kč
So  1. 4. Šmoulové: Zapomenutá vesnice ve 3D – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 90 min, 140 Kč 
Ne  2. 4.  Šmoulové: Zapomenutá vesnice – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 90 min, 120 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

27. 3. Po 17.00 Bubnování a muzikohrátky pro rodiče s dětmi – s Pavlem Jasanským • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
28. 3. Út 9.30 Jarní tvoření pro děti • Rodinné centrum tel. 607 605 720

20.00 Novolunní meditační setkání – s Danou Colledge • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
29. 3. St 16.00–17.00 Hrajeme si na školu – 5. díl – vzdělávací program pro předškoláky • Základní škola U Školek tel. 461 613 032

19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Nové knihy z Velkého knižního čtvrtku • Na Sklípku tel. 461 614 723
20.00 Na stojáka live – stand up comedy show, vstupné 250 Kč (v IC Litomyšl) • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

30. 3. Čt 17.30 Večer v galerii – komentovaná prohlídka výstavy "Vrstvami", provází Jaromíra Němcová • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
31. 3. Pá Noc s Andersenem • Městská knihovna tel. 461 612 068

9.30 Čtení dětem • Rodinné centrum tel. 607 605 720
20.00 Portless – koncert, vstupné 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Release Yourself – dj Xavieer J • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 4. So 9.00–13.00 Tvoření šperků z korálků pro mladé dámy i jejich mámy • Rodinné centrum tel. 607 605 720
20.00 Zrní – koncert v rámci turné k nové desce 1. část, afterpárty, 200 Kč předprodej/250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

2. 4. Ne 14.00–18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené – v novém prostředí, živá hudba, vstupné 80 Kč • Zámecký pivovar tel. 727 878 444 
15.00 Když jde kůzle otevřít – pohádku pro děti zahraje Hravé divadlo, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
18.00 Mantry a bhadžany – společné zpívání s chrudimskými Mantrovníky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.00   Rakouské Alpy, cesty po ledovcích – přednáška S. Bulvy • Městská knihovna tel. 461 612 068  

4. 4. Út 8.30 Velikonoční tvoření pro děti • Rodinné centrum tel. 607 605 720
9.00–16.00 Jarní výstava – jarní dekorace a výrobky s jarní tématikou • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
17.00–20.00 Cestování do našich vnitřních světů – prožitkový seminář, každé úterý do 30. 5. • Smetanovo náměstí tel. 605 147 812
19.00 F. R. Čech: Dívčí válka – nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice, vstupné od 349 Kč • Smetanův dům

5. 4. St 8.30–16.00 Velikonoce v knihovně – jarní vazby, dekorace do bytu, zdobení perníčků a vajíček • Městská knihovna tel. 461 612 068

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 17. 4. Zimní radovánky v muzeu – dětská herna nejen pro malé návštěvníky• Regionální muzeum v Litomyšli • 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 v Litomyšli • 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
do 3. 9. Imaginárium v Litomyšli – živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 2. 4. Jaromíra Němcová: Vrstvami – výstava, která představí sochařská díla, grafiky i malby. • Dům U Rytířů • Út–Ne– 10–12 a 13–17
do 3. 3. Masopustní týden – zvyky, tradice, masopust v naší rodině • Rodinné centrum
do 31. 5. Diference pohledu – prodejní výstava Pavlíny Dusil a Mimi Matouškové • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
od 1. 3 do 4. 3. Ať žijí babičky – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 3. 3 do 5. 3. Rybí hody – čerstvé ryby na váš stůl • Restaurace Veselka • 11.00
od 6. 3 do 10. 3. Pestré jarní prázdniny – tradiční příměstský tábor, cena za jednotlivé dny 150 Kč • Dům dětí a mládeže • 8–16
od 15. 3 do 16. 3. Výklady karet a konzultace – s Daliborem Faltou • Centrum Spontanea • 11.00
od 17. 3 do 26. 3. Speciality jarní kuchyně – v restauraci Bohém • Hotel Aplaus **** • 11.00



KAM V OKOLÍ LITOMYŠLE
PLESY V OKOLÍ LITOMYŠLE
4. 3. So                      Obecní ples – hraje Qwalt (KD Rychta, Morašice)
18. 3. So                      Babský bál – od 20.00, hraje Radek Klusoň a Miroslav Andrs (Kulturní dům, Čistá)
24. 3. Pá                      Šibřinky – od 20.00 (Kulturní dům, Osík)

 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
Po 8.30, Út 18.00, Čt 19.00, Pá 8.30  Jóga     
Po, St, Pá 17.00  Karate • Po, Čt 18.00  Fitbox   
Po 19.00 Zumba • Út 19.00 Taiči    
St 8.30 (kroužek a hernička pro malé děti), 15.00 (starší děti)
Vasrmánek 
St 18.45 Aezu • Pá 19.00  Kickbox  
Více na: http://litomysl–veselka.cz/rozvrh–cvicebnich–hodin/
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.anahatayoga.cz
Prožitkové kurzy bubnování s Pavlem Jasanským
Každé druhé pondělí (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
Ne 12.3. od 14.00–17.00 Partnerská jóga – s Petrou Polákovou 
Čt 16.3. od 17.30 Kontaktní improvizace – seminář moderního
tance se Zitou Pavlištovou 
So 18.3. od 15.00–18.00 Kizomba – taneční workshop 
s Davidem Jonášem z taneční školy 
Ne 19.3. od 13.00–18.00 Tanec silových zvířat – taneční
workshop s Davidem Jonášem z taneční školy 
So 1.4. od 18.00 Orientální (břišní) tanec – s Adrienou
Morávkovou 

 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

KAM ZA SPORTEM
4. 3. So             10.00, 11.45       Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Havlíčkův Brod – OP minižákyň U12 • Sportovní hala Jiskra
5. 3. Ne             9.00, 10.30        Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol HK B – OP minižáků U12 • Sportovní hala Jiskra

                 17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko – druhé utkání semifinále krajské hokejové ligy „O Pohár Vladimíra Martince“ • Zimní stadion
10. 3. Pá             19.30                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Chomutov – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
11. 3. So             9.00                   Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Svitavy A – regionální přebor • Sportovní hala Jiskra

                9.00, 10.30        Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol HK – OP minižáků U13 • Sportovní hala Jiskra
                12.00                  Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. Sokol Korouhev – regionální přebor • Sportovní hala Jiskra
                15.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Kladno – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ

12. 3. Ne             9.00, 10.30        Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Svitavy – divize žáků U15 • Sportovní hala Jiskra
18. 3. So             14.00                  Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. Sokol Libchavy – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora

            14.00              Litomyšlský pohár ve stiga–hokeji – 3. kolo • Dům dětí a mládeže
25. 3. So             9.00                   O pána vesmíru 2017 – turnaj ve stolním fotbálku • Music Club Kotelna

                9.30                    Litomyšlská dvanáctka – běžecký závod, který je součástí Iscarex Cupu 2017 • Městský stadion Černá hora
                14.30                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Letohrad B – mistrovské utkání krajské I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora
                 15.00                  Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl A vs. KST Sokol Znojmo/Orel Únavov – 3. liga • Sportovní hala Jiskra

26. 3. Ne             10.00                  Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl A vs. TJ Holásky – 3. liga • Sportovní hala Jiskra
29. 3. St              18.00                  Středeční turnaj ve stolním fotbálku – turnaj amatérských dvojic • Music Club Kotelna
1. 4. So            9.00                   Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Spartak Polička A – regionální přebor • Sportovní hala Jiskra 

             12.00              Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Spartak Polička B – regionální přebor • Sportovní hala Jiskra 
                 13.15                   Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. Prosetín/Holetín – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora 
                 16.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Vysoké Mýto B – mistrovské utkání krajské I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora 

2. 4. Ne            9.00, 10.30       Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice – OP minižáků U12 • Sportovní hala Jiskra 
                 9.30, 11.15         Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Dolní Újezd/Sebranice –  mistrovské utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                 12.30, 14.00      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Česká Třebová –  OP minižákyň U12 • Sportovní hala Jiskra 

od 17. 3 do 19. 3 Steakové hody • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 25. 3 do 21. 5 Historické fotografie Portmonea – výstava snímků od dob Josefa Váchala • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • So–Ne 9–12 a 13–17
od 25. 3 do 26. 3 Zahájení nové turistické sezóny – bude otevřen Rodný byt Bedřicha Smetany a Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala • So–Ne 9–12 a 13–17
od 1. 4 do 2. 4. V objetí jarní renesance – slavnostní otevření zámku s květinovou výstavou • Státní zámek Litomyšl • 10–16



LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
SVITAVY                        1. 3. 19.00 Pražský komorní balet: Mysterium času – tři inscenace, tři talentovaní hudební choreografové, vstup 200 Kč (čl, KPH 100 Kč) • Fabrika
                                       17. 3. 20.00 Irský večírek s kapelou Bejaming’s Clan – vstup 100 Kč, předprodej od 1. 3. v recepci Fabriky • Tyjátr
                                       22. 3. 19.00 Jan Spálený a ASPM – koncert, vstupné: 200 KčPředprodej vstupenek od 20. 2. v recepci Fabriky • Fabrika
MORAV. TŘEBOVÁ       14. 3. 19.00 Kšanda – divadelní představení, hrají: Michaela Kuklová, Martin Maxa a další  • kinosál muzea
                                       19. 3. 16.00 Koncert orchestru Malá Haná • dvorana muzea
                                           28. 3. 19.00 Koncert Petra Koláře • dvorana muzea
POLIČKA                         3. 3. 19.00 Kamelot 35turné –koncert, vstupné 150 Kč • Tylův dům
                                       4. 3. 19.00 Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství – divadelní hra, vstupné 450, 400, 350 Kč • Tylův dům
                                       18. 3. 19.00 Moje hra – andělská komedie –divadelní hra, vstupné 390, 360, 330 Kč • Tylův dům
VYSOKÉ MÝTO             19., 20. 3. 19.30 Limonádový Joe – uvádí Divadelní spolek Šembera. Představení místních ochotníků • Šemberovo divadlo
                                           23. 3. 19.30 Monika Načeva & Michal Pavlíček & Pavel Boškovec quartet • M–klub
                                       24. 3. 20.00 Harlej – Alkohol.cz Tour + zakázanÝovoce + Gate Crasher • M–klub

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
BOROVÁ                          11. 3. 20.00   Maškarní merenda – k tanci a poslechu hraje hudební skupina Řemen • sokolovna
BYSTRÉ                            2. 3. 15.30    PohádkoTour – výprava za pohádkou pro všechny zvídavé děti, předškolního a mladšího školního věku • Městská knihovna
                                           9. 3. 17.00    Anděl z Dachau –  přednáška PhDr. Jana Stříbrného o P. Engelmaru Unzeitigovi, vstupné 20 Kč.  • Komunitní sál MFD.
                                           30. 3.  17.00    Tajemnými stezkami – beseda s J. Řeháčkem autorem knihy Tajemné stezky: od Pardubic po Českomoravské pomezí, 20 Kč • Komunitní sál MFD
DOLNÍ ÚJEZD                 18. 3. 19.00    Josefovská estráda – vystoupí divadelní soubor Jožina Janouška, pokračuje taneční zábava, hraje MIX, 100 Kč po estrádě 50 Kč• sokolovna 
LUBNÁ                             25. 3. 18.00    Darmošlapky – divadelní představení v podání ochotníků z Němčic • kino
POLIČKA                       3. 3. 19.00     Roman Horký a Kamelot – koncert • Tylův dům
                                           4. 3. 19.00    Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství – Eva Holubová, Bob Klepl a další • Tylův dům
                                           do 16. 4.               Od doby kamenné do doby slovanských hradišť – interaktivní výstava o pravěku  • Centrum Bohuslava Martinů 
SEBRANICE                  3. 3. 15–19     Kurz ruční zpracování lnu – ukázka pěstování lnu, výuka lámání, česání a spřádání, kurz povedou Jiří a Lenka Kmoškovi • Sebranice čp. 8
                                       3. 3. 19.30     Rozumět internetovým dětem – přednáška • kulturní dům
                                       4. 3. 9.30–12.30    Kundalini jóga – cvičení bude zaměřeno na detoxikaci organismu, cena 300 Kč • kulturní dům
                                       10.–11. 3. 14–19 a 9–15 Kurz řezbářství pro začátečníky a mírně pokročilé – kurz povede František Malý ml. • Sebranice čp. 8
                                       12. 3. 17.00    3x muž a žena – výběr z masopustních her a šprýmů, uvádí divadelní klub Makov, vstupné dobrovolné • kulturní dům
                                           16. 3. 15–19    Kurz pletení z pediku pro pokročilejší – vyrobíte si ošatku s uzavírkou a ozdobným copánkem, kurz povede Lydie Nagyová • Sebranice 8
                                       17. 3. 15–19     Kurz pletení ošatek ze slámy – vyrobíte si ošatku z žitné slámy spirálovou technikou, kurz povede Lenka Kmošková • Sebranice čp. 8
                                       24. 3. 15–19    Kurz plstění suchou cestou – jehlami si vytvoříte  hračku nebo šperk, kurz povede Pavlína Kmošková • Sebranice čp. 8
                                           26. 3. 13.30    Pouť po kaplích ve vysokém lese – začátek poutě je od Killerovy kaple nedaleko osady Vysoký Les mezi Litomyšlí a Poličkou 

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE
LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ      10. – 11. 3.              Veletrh Infotour a cykloturistika • Kongresové centrum Aldis
CHEB                                 1. – 31. 3.               Retromuseum – představuje pana Vajíčko a liberecký Plastimat
JINDŘICHŮV HRADEC 19. 3.                         Festival Jeden svět – 18.00, na téma ekologie a zodpovědné spotřeby „Co se nenosí“ • evangelický kostel
KUTNÁ HORA               20. 3.                        Rovnodennost v Sedlecké katedrále – tradiční pozorování paprsku zapadajícího slunce presbytářem katedrály s hudebním zážitkem
POLIČKA                         do 16. 4.                  Od doby kamenné do doby slovanských hradišť – interaktivní výstava o pravěku • Centrum Bohuslava Martinů
TELČ                               2. – 31. 3.                 Česká republika – památky UNESCO – výstava velkoformátových fotografií Libora Sváčka  • Městská galerie Hasičský dům 
TŘEBOŇ                        29. a 31. 3.              Filmový festival Expediční kamera 2017 – 18.30,cestovatelské a outdoorové filmy sezóny z celého světa i z domácí produkce

více na www.ceskainspirace.cz

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

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Jak se chovat či nechovat v přírodě
Honební společnost Osík obhospodařuje po-
zemky okolo Osíka od Litomyšle okolo Nové Vsi,
Pohodlí, Dolního Újezda, Jiříkova, Říkovic a Viš-
ňárů k Litomyšli. 
Protože se v poslední době hodně rozmohlo vy-
užívání této krajiny k volnočasovým aktivitám,
chceme vás upozornit na některá zákonná us-
tanovení, která je třeba dodržovat, aby nedochá-
zelo ke konfliktům. V prvé řadě bych chtěl
upozornit na enormní nárůst chovu psů v po-
sledních letech a jejich venčení na honebních
pozemcích. Sám víc jak 40 let provozuji mysli-
vost, jsem chovatelem a cvičitelem psů. To, co
někteří majitelé psů se svými miláčky provádějí,
je však trestuhodné. Každý pes je od přírody
lovec, který to má v genech a za jeho chování
a ovladatelnost může pouze jeho „páníček”. Jeho
tvrzení, že si jeho pes jen tak běhá a ničemu ne-
ublíží, je lež. Podle zákona může majitel psa se
svým miláčkem mimo intravilán obce chodit
pouze po veřejných cestách a musí držet psa na
vodítku. Pokud se pes vzdálí z vlivu svého pána,
plíží se za zvěří anebo ji štve, může být za urči-
tých okolností i zastřelen. Co si myslet o lidech,
kteří se pohybují po polích cizího vlastníka se
vzrostlou kulturou s volně puštěným psem?

Vlastníci těchto pozemků se vám přece také ne-
prochází po vaší zahrádce. 
Přál bych každému vidět na sněhu stříkance
barvy (v myslivecké mluvě – krve) po zápase
kusu srnčí zvěře pronásledované případně
vaším psem. Po dohledání tohoto kusu vycviče-
ným loveckým psem spatříte kus srnčího potr-
haného od psů, vytrhané maso z kýt a kolem
poletují krkavci, kteří čekají, až kus zhasne a oni
dokonají dílo zkázy. Ten kus na vás ještě smutně
kouká a čeká, až ho vysvobodíte z jeho trápení
usmrcením. V tom případě nevíte, zda se máte
vztekat a všechny nezodpovědné majitele
těchto psů proklínat, anebo brečet. 
V letošní zasněžené zimě, kdy se běžkaři se psy
pohybují po polích křížem krážem, jsme takové
případy uštvání srnčí zvěře v době psaní tohoto
článku likvidovali už dva. Uvědomte si, jak se
špatně pohybuje zvěř na jejich malých kopýt-
kách, když se při stálém pronásledování pro-
padá do ztvrdlého hlubokého sněhu. Zvěř
v těchto zimních podmínkách potřebuje klid, aby
si uchovala tukové zásoby. Myslivci se snaží jí je
doplňovat kvalitním krmením, zatímco někteří
z vás se chovají jako pánové tvorstva, a to po-
slední, co v přírodě zůstává, ženou do záhuby.

Dopřejte zvěři na jejich stanovištích tolik po-
třebný klid. 
Dále si uvědomte, k jakým škodám na mladé
zvěři dochází v letních měsících, kdy si ani ne-
všimnete, že volně pobíhající pes v polní krytině
chytne a zmáčkne malého zajíčka, srnče nebo
jinou drobnou zvěř.
Další nešvar, který se rozmáhá, je zbavování se
přebytečných věcí z domácností odhozením do
lesa nebo podél silnice třetí třídy. Odstrašujícím
případem byla nalezená ovce, kterou majitel po
úhynu dovezl do lesního remízku u říkovické sil-
nice. Další případem byl chovatel králíků, který
vyhodil u cesty větší množství uhynulých králíků.
Posledním čerstvým případem bylo, když někdo
doma porazil několik vietnamských prasat a je-
jich kůže i s hlavou nelenil dopravit z Říkovic do
háje Kabát. 
Na závěr se na vás obracím s velkou prosbou –
chovejte se k veškeré přírodě ohleduplně a s po-
korou, važte si toho, co ještě v přírodě máme,
všímejte si ostatních, jak se venku chovají. Pří-
roda se vám za to bohatě odvděčí hezkými zá-
žitky při pobytu v ní. Přeji vám hodně zdraví
a pohody.

Zdeněk Sedláček, honební starosta Osík

Systém odpadového hospodářství
města 2017 – III. část
Mobilní svozy nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu
Město ve spolupráci se společností LIKO organi-
zují dvakrát do roka v předem stanovených ter-
mínech (jaro a podzim) a stanovištích pro občany
bezplatné mobilní svozy nebezpečných odpadů.
Stanoviště jsou volena tak, aby byla využitelná
především pro integrované obce a v dosahu všech
lokalit města. V rámci těchto svozů je třeba ve
stanovený čas osobně předat pracovníkům svo-
zové firmy jednotlivé odpady na svozové vozidlo.
V omezené míře je možno takto předat i některé
velkoobjemové odpady, jako jsou umělé hmoty,
sklo, koberce, linolea, elektronika a pneumatiky.
Termíny svozových akcí jsou publikovány v měst-
ském zpravodaji LILIE.

Mobilní svozy biologického odpadu
Městské služby města Litomyšl s.r.o. organizují na
jaře a na podzim svozové akce biologického třídě-
ného odpadu – kompostovatelný odpad a větve.
Termíny provádění akce jsou zveřejňovány
v městském zpravodaji LILIE. Bezplatný odvoz
a likvidaci je třeba objednat osobně ve zveřejně-
ném časovém období u provádějící organizace
a odpad osobně roztříděný předat na domluve-
ném stanovišti. V případě nerespektování těchto
pravidel je odvoz zpoplatněn dle platných ceníků
společnosti.

Zbytkový (směsný) komunální odpad
Dle platné obecně závazné vyhlášky lze tuto zbyt-
kovou složku komunálního odpadu odkládat do
sběrné nádoby ve vlastnictví jejího uživatele,
která umožňuje její mechanizované vyprázdnění
technikou svozové firmy. Sběrná nádoba musí být
trvale umístěna v MPR na plochách mimo veřejná
prostranství. V době svozu se nádoba umísťuje na
svozové stanoviště po dohodě se svozovou fir-
mou. Svozové stanoviště nesmí být umístěno ve

větší vzdálenosti než 10 m od místa možného za-
stavení svozové techniky.
Svoz odpadu probíhá ve stanovených intervalech
a lokalitách takto:
LICHÝ TÝDEN
Pondělí – Fügnerova, P. Jilemnického, Sluneční,
Sadová, Nová, Jaselská, Svitavská, Průmyslová, J.
Metyše, Trstěnická, Moravská, Strakovská, K Mar-
kovu mlýnu, Benátská, Zahájská-bytovky, Nedo-
šín, J. Žižky, J. Želivského, Revoluční, Zahradní,
Míru.
Středa – T. G. Masaryka, 9. května, 17. listopadu,
Zelená alej, Dukelská, U školek, Mařákova, Z. Ko-
pala, J. E. Purkyně, L. Jandové, Partyzánská, Na
Řetízku, Fučíkova, Bří. Šťastných.
Čtvrtek – Smetanovo nám., Komenského nám.,
Vodní valy, Toulovcovo nám., Braunerovo nám.,
Šantovo nám., Šmilovského, B. Němcové, Špitál-
ská, Růžová, M. D. Rettigové, J. Váchala, Marián-
ská, Ropkova, Rekt. Stříteského, Jiráskova, Na
Lánech, Lánská, Sokolovská, Nádražní, Pohodlí,
Nová Ves.
Pátek – Osevní, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka,
J. Matičky, Zámecká, Lidická, T. Novákové, Jirá-
skovo nám., P. Bezruče, Lomená, Za brankou,
Příčná, Peciny, Portmanka, Okružní, Za Moště-
ním, M. Kuděje, Bří Pátů, Tyršova, Prokešova.

SUDÝ TÝDEN
Pondělí – Suchá, Pazucha, Kornická, Družstevní,
Jabloňová, Formánkova, Jateční, Končinská,
U Lomu, Hrnčířská, Tomíčkova, Zahájská, V. Boš-
tíka, Polní, Vognerova, M. Švabinského, bytovky
na Moravské
Středa – T.G. Masaryka, 9. května, 17. listopadu,
Zelená alej, Dukelská, U Školek, Mařákova, Z. Ko-
pala, J. E. Purkyně, Na Řetízku, Fučíkova, Bří Šťa-
stných
Čtvrtek – Smetanovo nám., Komenského nám.,
Vodní valy, Toulovcovo nám., B. Němcové, Brau-

nerovo nám., Šantovo nám., Šmilovského, Špitál-
ská, Růžová, M. D. Rettigové, J. Váchala, Marián-
ská, Havlíčkova, Jiráskova

Stavební odpad
Stavební odpad pocházející z drobných staveb-
ních činností, pro které neplatí ohlašovací povin-
nost dle stavebního zákona, je možno odložit
v množství do 200 kg na sběrném dvoře.
Ostatní stavební odpad se odkládá v zařízeních
oprávněných osob, pro území města Litomyšl
např. skládka Malinové dolce, tel. 461618531.
Ostatní zařízení pro možné odložení na
http://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj.cz.

Předcházení vzniku odpadů
Darování ošacení, obuvi a hraček
Dále použitelné nepotřebné ošacení, obuv a dět-
ské hračky lze darovat:
charitativním organizacím – zejména Charita Li-
tomyšl – Lidový dům
darování je nutno provést osobně v provozní době
šatníku:
pondělí a středa 9.00 – 11.00, 14.00 – 16.30

Dotace města na nákup domácích kompostérů
Město Litomyšl poskytuje dotace na nákup domá-
cích kompostérů ve výši 800,- Kč za těchto pra-
videl:
- objem kompostéru 390 l a vyšší 
- dotace poskytována po zakoupení kompostéru
a předložení dokladu o zaplacení
- umístění kompostéru na oploceném pozemku,
který žadatel oprávněně užívá
- doba užívání kompostéru ke kompostování mi-
nimálně 2 roky od podepsání smlouvy 

Úplné znění dokumentu naleznete na www.lito-
mysl.cz – Občan – služby – svoz komunálního od-
padu. -red-

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Více jak 150 ředitelů a jejich zástupců
přijelo nakopnout svoji školu
Ve dnech 20. – 21. 2. se litomyšlské zámecké ná-
vrší zaplnilo pedagogickými pracovníky ze všech
koutů republiky. Důvodem byla ojedinělá akce,
festival vzdělávání Nakopněte svoji školu, který
je zaměřen na nové vzdělávací trendy a jejich
zavádění do praxe.
Množství předaných zkušeností, praktických do-
vedností a získaných kontaktů bylo to, co si nej-
více pochvalovala většina účastníků festivalu
Nakopněte svoji školu, který se v minulých
dnech uskutečnil v moderních konferenčních sá-
lech litomyšlského Zámeckého návrší, p.o. Jed-
nalo se o první ročník festivalu, který má ambice
stát se jednou z nejvyhledávanějších vzděláva-
cích akcí mezi odbornou veřejností. Většina
účastníků, kteří po otevření registrace v rekord-
ním čase obsadili kapacitu festivalu, byli ředitelé
základních škol nebo jejich zástupci. Podtitul le-
tošního ročníku zněl Škola pro všechny – Jak na
to. Účastníky formou přednášek a především
více jak dvacítky odborných workshopů vzdělá-

val v sekcích věnovaným matematické a čtenář-
ské gramotnosti, dobrým vztahům ve škole a té-
matu „Jak vést školu pro všechny”. „Velice
oceňuji možnost načerpat inspiraci od tolika od-
borníků na jednom místě, takové dva dny přináší
další motivaci do naší práce,” uvedla k programu
jedna z účastnic Tereza Bedřicha Veselá. V rámci
programu se představila dvacítka předních če-
ských odborníků v oblasti nových vzdělávacích
trendů. Přiblížit dění na festivalu také širší veřej-
nosti se pořadatelé rozhodli prostřednictvím ve-
řejné přednášky ředitele společnosti Scio
Ondřeje Šteffla. Jan Sýkora ze Základní školy
Hučák v Hradci Králové nám k odborné stránce
akce sdělil: „Myslím, že festival při svém prvním
ročníku nasadil laťku skutečně vysoko, už se
těším na program, který nás čeká napřesrok.”
Kromě obsahové náplně účastníci ocenili také
prostředí, kde se festival uskutečnil a jeho orga-
nizaci. „Byla jsem zvědavá, jak asi bude vypadat
takhle velký festival v historických budovách,

a musím říct, že jsem neskutečně překvapená
vysokou úrovní a příjemným moderním prostře-
dím. Navíc způsob, jakým účastník dostává in-
formace a orientuje se, je velmi propracovaný
a intuitivní, což není vždy pravidlem,” svěřila
nám Mirka Maierová, působící v ateliéru Lucie
Ernestové, který se zabývá tvorbou zábavných
a naučných her pro děti. Festival osobně zahájil
vedoucí odboru školství Pardubického kraje pan
Martin Kiss a svou záštitou ho podpořil také
hejtman Martin Netolický. Cílem festivalu je na-
bídnout příležitost k rozvoji a praktickou pomoc
školám, které jsou v dnešní době tak často kriti-
zovány, přispět k zavádění moderních vzděláva-
cích trendů v českých školách. Motivací
k pořádání této akce je také poslání organizace
Zámecké návrší a historický odkaz místa, které
dlouhou dobu bylo významným centrem vzdě-
lanosti a vzdělávání.
Za pořadatelský tým Helena Marie Hendrych

S pamlskovou vyhláškou si na gymnáziu
v Litomyšli poradili po svém
Studentům Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli
sice zmizely z bufetu skoro všechny nezdravé po-
traviny, ale díky snaze vedení školy a Renaty Ha-
lamkové, hlavní strážkyni dobré i „dobré” stravy
v místní kantýně, je brzy nahradily ty zdravější
a vhodnější. I těm přišli studenti na chuť.
Víceleté Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli se
kvůli mladším studentům s nedokončenou po-
vinnou školní docházkou muselo přizpůsobit
pamlskové vyhlášce a odstranit z automatů
a bufetu většinu tučných, slaných a sladkých
jídel. Školní bufet se sice začal za chvíli opět plnit
potravinami, ale velkou část z nich si smí kupo-
vat pouze žáci z vyšších ročníků.
„Pamlsková vyhláška se dočkala velmi tvrdé kri-
tiky, většina oponentů ale zároveň souhlasila
s faktem, že se naše děti stravují nezdravě. Na
litomyšslkém gymnáziu se rozhodli hledat cestu,
jak vyhovět vyhlášce a zároveň nabídnout
dětem relativně pestrý sortiment vhodných po-
travin. Podle mého názoru se to velmi dobře
daří. Rezervy jsou ale třeba u výrobců, kteří by
na požadavky zdravého stravování dětí měli

pružněji reagovat,” prohlásil po návštěvě gym-
názia radní Pardubického kraje pro školství Bo-
humil Bernášek.

Místo nářků začali jednat
V prosinci se na škole začaly vyprazdňovat auto-
maty a v bufetu regály také prořídly. Kvůli pří-
tomnosti mladších studentů byli ti starší
ochuzeni o ranní kávu či bagetu ke svačině. To
se studentům nelíbilo, protože zjistili, že bez
kávy se gymnázium prostě nedá vystudovat.
Minulý týden škola pořídila nový automat na
kávu. Je určen hlavně pro mladší žáky gymnázia,
kteří si v něm mohou pořídit cereální kávy,
mléčné a ovocné nápoje nebo čaje, které slože-
ním vyhovují vyhlášce. Na některé automaty do-
daly firmy čipová zařízení, a tak si v nich mohou
zboží kupovat pouze studenti starších ročníků.
Nabídka potravin pro mladší žáky není velká, ale
v bufetu se snaží připravit zdravé svačiny, a nyní
dokonce i lehké obědy. A nejen mladí žáci a stu-
denti o ně mají veliký zájem.

Magdaléna Hynková, studentka gymnázia

Jaké bude jaro na
SŠZaT Litomyšl?
Každým dnem pozorujeme z okna naší školy
komín na vedlejší budově. Vyhlížíme čapí pár,
protože přílet čápů bude pro nás neklamným
znamením, že se blíží jaro. A my se, jako určitě
každý, těšíme na jarní sluníčko. Tohle krásné
roční období bude na naší škole opět bohaté na
školní akce.
V březnu se uskuteční již tradiční školní zájezd
do Drážďan. Ve skleníku zámku Zuschendorf si
studenti prohlédnou rozkvetlé kamélie a deko-
race z těchto nádherných květin. Poté navštíví
výstavu orchidejí „Orchideen Welt”. Připravu-
jeme opět také odbornou exkurzi na největší
světovou burzu exotických zvířat v německém
městě Hamm.
Dále chystáme školní soutěž JARNÍ VÁZÁNÍ, kde
budou studenti soutěžit ve vázání jarních kytic
a věnců. Vítězové jednotlivých kategorií, nadaní
floristé, se zúčastní prestižní floristické soutěže
Děčínská kotva.
Na začátku dubna studenti oboru Výstavnictví
a floristický design pod vedením pedagogů školy
vytvoří přírodní floristické objekty na litomyšl-
ském zámku s názvem V objetí jarní renesance.
Nebudou chybět objekty na téma renesanční ar-
chitektura, Leonardo da Vinci nebo náměty ze
slavných renesančních uměleckých děl.
Studenti 3. ročníku oboru Mechanizace a služby
pojedou opět bojovat o co nejlepší umístění na
mezinárodní soutěži žáků středních škol ve sva-
řování, která se koná v dubnu ve Frýdku Místku.
Velmi zajímavou zkušeností je účast našich stu-
dentů oboru Scénická a výstavní tvorba v sou-
těži o nejlepší návrh a následnou realizaci
květinové výsadby zrekonstruovaných kruho-
vých objezdů u hotelu Dalibor. V této soutěži ob-
drží studenti, kteří se umístí na prvních třech
místech, odměnu MěÚ Litomyšl.
V plném proudu jsou přípravy na zahraniční od-
borné stáže studentů ve Francii, Itálii, Polsku
a pobyty studentů z těchto zahraničních part-
nerských škol u nás.
Jak se zdá, ani na jaře 2017 se nebudeme u nás
ve škole nudit.              Hana Honzíková, SŠZaT

Celkem devět nominací na nejvyšší ocenění Par-
dubického kraje schválili v únoru krajští zastupi-
telé. Ocenění jsou výrazem uznání významným
osobnostem, kolektivům nebo právnickým oso-
bám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického
kraje a přispěly k šíření jeho dobrého jména
nebo se podílely na záchraně lidských životů.
Letošní laureáty vybírala komise složená ze zá-
stupců jednotlivých zastupitelských klubů už po
čtvrté. Mimořádně bylo ocenění uděleno také za
skutek, který se stal v letošním roce, a to v sou-
vislosti s pádem střechy sportovní haly v České
Třebové. Slavnostní předávání ocenění se usku-
teční 3. května ve Východočeském divadle
v Pardubicích.
„Každoročně se přesvědčujeme o tom, kolik
máme v Pardubickém kraji osobností, které šíří
slávu svého rodiště či působiště po celé repub-
lice nebo i ve světě. Je skutečně těžké z nich vy-
brat jen několik, protože jsme v letošním roce
obdrželi rekordní množství 47 nominací,” řekl
hejtman Martin Netolický. Cenu Za zásluhy
o Pardubický kraj převezmou významný pardu-
bický lékař Karel Havlíček za celoživotní přínos

k rozvoji české chirurgie, cyklista a olympijský
vítěz Jaroslav Kulhavý, smíšený pěvecký sbor
KOS Střední pedagogické školy v Litomyšli,
Evžen Erban za dlouholeté úsilí o zachování
a rozvoj plochodrážního sportu v Pardubicích
a Josef Ročárek za přínos k rozvoji učňovského
školství na Pardubicku.
„Ocenění rady Pardubického kraje nás samo-
zřejmě těší a jsme pyšní na to, že jsme vedle
Mistra Olbrama Zoubka dalším litomyšlským zá-
stupcem, který toto ocenění převezme. Bereme
to jako uznání nejen našich kvalit a bohaté umě-
lecké činnosti, ale také pedagogické školy
a města Litomyšle, které nás v našich aktivitách
podporují. Navíc je každé takové ocenění pro mě
i zpěváky KOSu povzbuzením do budoucna
a také určitým ujištěním, že cesta náročné
práce, kterou se náš mládežnický sbor vydal, má
smysl, nese svoje ovoce a rozdává lidem ra-
dost,” řekl k úspěchu sbormistr KOSu Milan Motl.
Cenu Michala Rabase za záchranu získají z 11

nominovaných tři zachránci za včasné poskyt-
nutí první pomoci při různých kritických a život
ohrožujících situacích. -red-

Členové sboru KOS se dočkají
prestižního ocenění
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Občanská poradna v Novém kostele
Každé úterý od jedné do čtyř hodin v litomyšl-
ském Novém kostele poskytují bezplatné a ne-
stranné poradenství dvě pracovnice Oblastní
charity v Poličce. K rozhovoru je třeba se telefo-
nicky objednat. Poradenství je nezávislé
a v Novém kostele využívá prostory bez přímé
vazby na náboženské aktivity, podobně jako
mnoho jiných organizací. Nový kostel funguje
jako komunitní prostředí. Na otázky odpovídá
paní Jana, pracovnice Občanské poradny Po-
lička.
K čemu vůbec je občanská poradna?
Důvodů, proč lidé vyhledávají naše poradenství,
je více. Zmíním jeden: Například k řešení ná-
sledků slepé lásky. Není citu, který by byl dnes
častěji vykrádán, devalvován, šizen a zrazován.
Před půl rokem přišel do poradny dvoumetrový
muž. Ruce, co znají práci, se mu chvěly, hlas
také. Vyprávěl mi svůj příběh. Manželka si našla
jiného, on znal jen tvrdou práci v družstvu,
žádné vysedávání v kavárně. Rozvedli se, žil pak
nějaký čas sám, občas se v domácnosti ukázala
dcera, která chodívala pro peníze. 
Potom se v jeho životě objevila nová paní. Pří-
jemná, milá, uměla dobře vařit. Do jeho „upada-
jící domácnosti” vnesla příslib tepla a citu.
Svěřila se mu, že má před sebou dědické řízení
po zemřelém příbuzném. Musí vyplatit bratra,
a tak se teprve dostane k vlastnictví domku. Do-
meček mu zpovzdálí také ukázala. Mohli by tam
žít spolu, jistě pohodlněji než po podnájmech,
nebo by mohli domek prodat… Každopádně po-
třebovala teď aktuálně založit, aby se přes to
obtížné dědické řízení překlopýtala a získala
slušný majetek. 
A on se zadlužil, že?
Ano. Vzal si u banky půjčku tři sta tisíc. Jí by ne-

půjčili – měla malý výdělek. Peníze vybral a pří-
telkyni je odevzdal. Dokonce mu napsala jakési
písemné potvrzení o tom, že má vůči němu dluh
– nevyžadoval to, ale chtěla mít všechno v po-
řádku. Poslala na jeho účet dvě splátky a se třetí
se již opozdila… Žena zmizela z jeho života tak
rychle, jak se objevila. Zpočátku po ní pátral, ale
když zjistil, že slibovaný domeček nepatří ani je-
jímu bratrovi, ani jí, pouze cizím lidem, došlo mu,
že sliby se mají jinak. Byl zadlužený, bydlel
v nájmu a dcera požadovala zvýšit výživné. Vzal
si ještě nějakou půjčku, aby to zvládl a v práci
měl úraz. Pracovní neschopnost, dlouhodobá re-
konvalescence a výhrůžky věřitelů mu vzaly ve-
škerou sebeúctu. Přišel jako zlomený člověk…
Jak se takový příběh řeší?
Měli jsme s klientem několik sezení. Nakonec se
odhodlal na bývalou přítelkyni podat trestní
oznámení pro podvod. Požádal krajský soud
o osobní bankrot a oddlužení mu skutečně po-
volili. Soud uznal bývalou přítelkyni vinnou z tre-
stného činu podvodu a podle rozsudku soudu
má zaplatit to, co z něho podvodně vymámila.
Ovšem, kde je jí konec… 
To znamená, že vše platí sám.
Ano, náš klient platí svůj dluh sám a účinnost
exekuce vůči bývalé přítelkyni je bezvýsledná.
Paní mění svá bydliště a nic prakticky nevlastní.
Vlastně ano. Příslib tepla a citu, kterým osamě-
lého člověka obšťastnila. V životě našeho klienta
a v jeho domácnosti však vysvitlo slunce. Dcera
se k němu vrátila, dokončila školu. On, díky od-
dlužení, získal potřebnou sebedůvěru, že svoji
situaci s dluhy zvládne.
Občanská poradna v Novém kostele v Litomyšli,
telefony 461 723 758 a 731 604 683

Ptal se Daniel Kvasnička

Vzpomínková jízda získala opět ocenění 
V pátek 27. ledna 2017 se v Praze zúčastnili zá-
stupci našeho klubu včetně čestného člena
Ing. Vladimíra Junka plesu Akademie českého
veteránismu, který pořádala Federace klubů his-
torických vozidel. Jiří Flídr společně s panem
Junkem převzali cenu pořadatele akce za Vzpo-
mínkovou jízdu na Elišku a Čeňka Junkovy 2016.
Vojtěch Vomočil převzal cenu za druhé místo
fotosoutěže federace jako zástupce za paní Jar-
milu Šiklovou z Morašic, která fotky do soutěže
poslala. 
V neposlední řade projednali členové klubu
s prezidentem Czech Bugatti clubu Jakubem
Stauchem partnerství s VKL při Vzpomínkové
jízdě na Elišku a Čeňka Junkovy 2018.
Je to vše pro náš klub velký úspěch. Děkujeme všem sponzorům, partnerům a městu Litomyšl,

bez kterých bychom Vzpomínkovou jízdu ne-
mohli uskutečnit. 
Na viděnou na třetím ročníku v srpnu 2018. 
Za Veterán klub Litomyšl

Vojtěch Vomočil, foto:archiv FKHV

ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Litomyšl – zámek – pivovar
8. a 9. dubna 2017

So 9 - 18 h, Ne 10 - 17 h 
Porady s astrology, numerology, věštci

a dalšími představiteli esoterických 
disciplín, kteří vám pomohou v řešení
problémů. Odblokování, detoxikace, 

výklad karet, čtení z ruky, kineziologie,
irisdiagnostika, bylinná terapie,

lymfoterapie, su-jok, SRT, automatická
kresba a písmo, měření aury atd.

STANLEY BRADLEY
– spisovatel a věštec
Hosté: Z. Blechová, J. Skálová,

kartáři Láďa, Tara a Nika, I. Grimová,
M. Němcová, J. Hoskovcová 

a další věštci z TV Relax.

Meditace Shaman Spirit 
- tradiční léčitelství z Amazonie
představí J. C. Pacaya Gomez, 

vnuk legendárního šamana z Peru.

Zadaa Bajar Jargal - mongolská šamanka
- poradenství a rituál Nic není nemožné.

Iris Palaanova Šagdor Čultem
- mongolská šamanka - poradenství a rituál 

Vesmírná energie proudí z mé ruky.
Spontánní bubnování – tep pro váš život.                               

Meditace s tibetskými mísami.
Přednášky po oba dny. Meditace. Workshopy.

Mandaly, kameny, literatura,
zářiče, orgonity atd. 

Další Astrovíkend 4. a 5. listopadu 2017

www.astrovikend.cz

ESOTERICKÝ FESTIVAL

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



18

POZVÁNKY 

Dívčí válka
Divadlo Františka Ringo Čecha přijíždí se svou
legendární hrou Dívčí válka do Smetanova domu
v Litomyšli! V úterý 4. 4. 2017 od 19.00 hod.
začne ohňostroj humoru a nezapomenutelných
hereckých kreací a improvizací! Předprodej vstu-
penek probíhá v Informačním centru Litomyšl,
Smetanovo nám. 72., Tel: 461612 161

Barbora Boctor 

V objetí jarní renesance – slavnostní
otevření zámku v Litomyšli
Novou návštěvnickou sezónu na státním zámku
v Litomyšli otevírá floristická výstava V objetí
jarní renesance ve dnech 1. a 2. dubna 2017. Pří-
rodní objekty jsou umístěny na nádvořích a v za-
hradě, tedy v bezbariérových prostorách.
Výstava je přístupná zdarma.
S pozvolným nástupem jara přichází i čas kaž-
doročního otevření zámku v Litomyšli návštěv-
nické veřejnosti. Již tradičně je zahájení
návštěvnického provozu spojeno s květinovou
výstavou, tentokrát v renesančním duchu. Rok
2017 je totiž Rokem renesanční šlechty. Výstavu
s názvem V objetí jarní renesance tvoří přírodní
floristické objekty vytvořené pedagogy a stu-
denty oboru Výstavnictví a floristický design

Střední školy zahradnické a technické Litomyšl
na témata jako renesanční architektura, Le-
onardo da Vinci, nebo náměty ze slavných rene-
sančních uměleckých děl.
Výstava je přístupná zdarma na zámeckých ná-
dvořích a v zahradě ve dnech 1. a 2. dubna 2017,
a to vždy v otvírací hodiny zámku od 10 do 16
hodin. 
Od 1. dubna 2017 probíhají také klasické pro-
hlídky obou návštěvnických okruhů na zámku.
Časy a aktuální ceny prohlídek na www.zamek-
litomysl.cz.
Partneři akce: Střední škola zahradnická a tech-
nická Litomyšl, Zámecká kavárna Castle Café.

Těšíme se na Vás, Zdeňka Kalová

Vlastimil zve
Dovolujeme si vás pozvat na koncert k 155. vý-
ročí založení Vlastimilu. Kromě Vlastimilu vy-
stoupí Big band Chrudim, který také vede Martin
Profous. Hlavním hostem bude zpěvačka Zu-
zana Stirská se svými dětmi. 
Paní Stirská se v pořadu Vlastimila Harapese
zmínila, že její pradědeček, notář Emanuel Stir-
ský, dirigoval sbor Vlastimil v Litomyšli (1887-
1888) a tento sbor stále ještě existuje. A když
dodala, že by bylo zajímavé mít společný kon-
cert, rozhodli jsme se ji kontaktovat a koncert
uskutečnit. 
Ve středu 15. března se tedy můžete podívat na
výsledek. Ve Smetanově domě od 19.30 hod.
můžete v rámci 551. LHV uslyšet skladby od kla-
siky přes swing ke gospelům.
Koncertem bude provázet Lucie Hrubešová, bý-
valá členka Vlastimilu.                       Hana Černá

Cimrmani zahrají
České nebe
Hru České nebe s podtitulem Cimrmanův dra-
matický kšaft přiveze do Litomyšle ve středu 21.
června Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. Před-
stavení se uskuteční od 19.00 hodin ve Smeta-
nově domě. V posledním dramatu z dílny
oblíbené autorské dvojice Smoljak – Svěrák
účinkují: Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Jan Hra-
běta, Petr Brukner, Petr Reidinger, Jaroslav Wei-
gel, Genadij Rumlena, Václav Kotek a další.
Za audionahrávku představení, které se prodalo
více než 110 tisíc kusů, získalo divadlo v roce 2011
platinovou desku.
Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuv-
dum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy Infor-
mačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161, nebo
v pokladně Smetanova domu hodinu před před-
stavením.           Prokop Souček, Smetanův dům

Březnové aktivity
městské galerie
Již tradičně pro vás připravujeme víkendovou vý-
tvarnou dílnu Zapleť se s uměním, tentokrát za-
měřenou na fotografickou techniku bez
fotoaparátu, která proběhne 18. března od 9.30
hod. Nebojíte-li se navštívit naši temnou ko-
moru, přijďte si vytvořit vlastní fotogramy. 
Letos jsme navíc zahájili nový cyklus s názvem
Večery s galerií. Již třetí prodloužený večer pro-
běhne 30. března od 17.00 hod., kdy vás svou ko-
mentovanou prohlídkou provede Jaromíra
Němcová, malířka, grafička, sochařka a také
dlouholetá pedagožka Fakulty restaurování UPa,
jejíž výstavu můžete v současnosti zhlédnout až
do 2. dubna v domě U Rytířů. Bude vyprávět
nejen o své tvorbě, ale pomůže vám načerpanou
inspiraci využít k vytvoření vlastního grafického
listu. Tak přijďte a nechte se opíjet uměním ... pl-
nými doušky...                         Tereza Jiroušková

Březen v litomyšlské knihovně
Svaz knihovníků a informačních pracovníků kaž-
doročně v březnu vyhlašuje soutěž o „Nejlepšího
čtenáře”. A protože letos hledáme „Nejlepší čte-
nářskou babičku”, tak téma březnové výstavy
bylo jasné – připravíme výstavu s názvem „Ať žijí
babičky”. V té připomeneme nejen Babičku B.
Němcové (máme velkou sbírku různých vydání),
ale i další literární babičky. A taky na fotkách
představíme Aničku a Marcelku, naše dvě ba-
bičky, které každý měsíc přijdou na odpoledne
do knihovny, kde předčítají z knížek a leccos
s dětmi vyrábí. 
Na 20. března jsme pak naplánovali setkání čte-
nářských babiček, kdy za účasti pana starosty
vybereme nejlepší „litomyšlskou” babičku
a předáme jí drobné ceny.
V březnu jsme spojili své síly s Českou křesťan-
skou akademií a 16. 3. pořádáme v městské kni-
hovně přednášku ThDr. Tomáše Butty, Th.D., na
téma Utrakvismus, kterou si chceme připome-
nout 500. výročí vzniku reformace.
A co dalšího jsme ještě připravili? 
Kromě cestopisné přednášky „Himálajské dob-
rodružství – Everest 2016” a astronomické před-

nášky „Život ve vesmíru”, což jsou akce určené
především dospělým návštěvníkům, máme v zá-
sobě ještě dvě akce pro děti. Bude to „Čtení
a vyprávění babičky Elišky”, tedy paní Elišky Po-
lanecké, se kterou naše knihovna dlouhodobě
spolupracuje, a pak beseda s Barborou Botko-
vou na téma „Jak ilustrovat knihu”. No a ani
v březnu nebudou chybět deskové hry pro malé
i velké a Čtení babičky. Závěr měsíce patří Noci
s Andersenem, které se zúčastníme už po se-
dmnácté.
A ještě nesmím zapomenout na akce pro seni-
ory. V rámci Univerzity 3. věku proběhnou v bře-
znu dvě přednášky renomovaných odborníků na
téma Člověk a jeho zdraví. Uskuteční se i pravi-
delné schůzky Klubu astronomů a Klubu regi-
onální historie – astronomové se scházejí první
pondělí v měsíci, historici poslední úterý v mě-
síci, vždy od 15.00 hod. Pokud i vás tyto obory
zajímají, přijďte a zapojte se. Od doby, kdy platila
pranostika „Březen, za kamna vlezem”, se toho
přece dost změnilo …

Jana Kroulíková,
Městská knihovna Litomyšl

Již tradičně se v Litomyšli otevřou památkové
objekty a muzea o týden dříve. Budete se tak
moci opět podívat do Rodného bytu Bedřicha
Smetany a nově také do Portmonea – Musea Jo-
sefa Váchala. Obě expozice budou 25. a 26. 3.
otevřeny v 9–12 a 13–17 hod. Víkendová otevírací
doba bude platit i v dubnu, od května bude ote-
vřeno od úterý do neděle. Prohlídky mimo ote-
vírací dobu je možné objednat pro skupiny
minimálně deseti osob.

Rodný byt Bedřicha Smetany 
Prohlídku stálé expozice Rod-
ného bytu Bedřicha Smetany
vám opět zpříjemní oblíbený in-
teraktivní program Proč bychom
se netěšili… a Račte vstoupit (za-
řazeno v programu Litomyšlení).
Hravou formou se můžete blíže
seznámit s životem a dílem Be-
dřicha Smetany.

Portmoneum – Museum Jo-
sefa Váchala
V závěru loňského roku zakoupil

Portmoneum Pardubický kraj od původních ma-
jitelek a svěřil jej do péče litomyšlského muzea.
V zimních měsících proběhly úpravy objektu
a instalace nové expozice. Portmoneum se nyní
otevře prvně pod novým správcem.
Srdečně zveme všechny návštěvníky do nové
stálé expozice Váchalova muzea, doplněné
o další významné muže, kteří s domem bytostně
souvisí, Josefa Portmana a Ladislava Horáčka.
Dozvíte se více i o domě samotném. Čeká na vás
také několik překvapení, mj. nová instalace ca-

mery obscury Aleše Hvízdala
a Marka Volfa nebo možnost
drobného občerstvení.

Historické fotografie
Portmonea
25. březen – 21. květen 2017
Výstava snímků pořízených
v minulosti v interiéru i exteri-
éru Portmonea od dob Josefa
Portmana a Josefa Váchala až
do otevření muzea roku 1993.

Hana Klimešová, foto: RML

Zahájení turistické sezony
v regionálním muzeu
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Poprask na laguně
Smetanův dům uvede ve čtvrtek 27. dubna od
19.00 hodin jednu z nejúspěšnějších komedií di-
vadelní historie, navíc ve špičkovém hereckém
obsazení. Ve hře italského dramatika Carla Gol-
doniho Poprask na laguně (1762) v podání praž-
ského divadla Studio DVA excelují: Eva
Holubová, Bohumil Klepl, Jana Krausová, Kryštof
Hádek, Kristýna Fuitová Nováková, Jan Meduna,
Jana Stryková, Petr Pěknic a další.
Na českých jevištích slavila tato vděčná komedie
plná temperamentu, radostí i starostí obyčej-
ných lidí z jedné rybářské vesničky nemalé úspě-
chy: například v šedesátých letech to byla
inscenace Národního divadla v Praze s Ladisla-
vem Peškem a už před dvaceti lety inscenace
s Viktorem Preissem a Petrem Kostkou na jevišti
Vinohradského divadla v Praze.
Představení se koná v rámci slavnostního Zahá-
jení 6. litomylšské lázeňské sezony.
Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuv-
dum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy Infor-
mačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161, nebo
v pokladně Smetanova domu hodinu před před-
stavením.          Prokop Souček, Smetanův dům

Jarní divadelní sezona ve Smetanově
domě začne 11. dubna
Jarní abonentní cyklus
V úterý 11. dubna začne ve Smetanově domě
jarní divadelní sezóna. Prvním představením
abonentního cyklu bude titul Návštěvy u pana
Greena – v hlavní roli s hereckou legendou Sta-
nislavem Zindulkou.
V úterý 9. května bude jeviště patřit pražskému
souboru Divadlo Verze a francouzské konver-
zační komedii Jméno. V hlavních rolích: Roman
Zach, Jan Dolanský, litomyšlský rodák Petr Lně-
nička, Jana Janěková ml. a Linda Rybová.
Třetí abonentní titul zahraje ve čtvrtek 1. června
brněnský Divadelní spolek Frída. V komedii Ja-
kuba Nvoty s názvem Rošáda hrají Martin Trnav-
ský, Bára Munzarová, Marika Procházková
a Radim Novák.
Jarní abonentní cyklus uzavře 15. června Divadlo
Palace Praha s titulem Africká královna. V hlav-
ních rolích Linda Rybová a Hynek Čermák.
Pozor, začátky divadelních představení byly
s ohledem na přání diváků posunuty na 19.00
hodin, pokud není uvedeno jinak.
Prodej abonentních vstupenek v Informačním
centru Litomyšl
Prodej abonentních vstupenek jarní divadelní
sezony bude zahájen v Informačním centru Li-
tomyšl od 13. března 2017 pro stávající abo-
nenty, od 27. března 2017 budou v informačním
centru v prodeji uvolněné a nové divadelní abo-
nentky. Volný prodej vstupenek na jednotlivá
představení bude probíhat od 3. dubna 2017.
Cena divadelního abonmá: 1. pořadí 870 Kč / 2.
pořadí 800 Kč / 3. pořadí 780 Kč (balkon vpravo
a vlevo).

Vstupné na jednotlivá představení: 360 Kč /
320 Kč / 290 Kč.
Volné vstupenky na jednotlivá představení
budou v prodeji v Informačním centru na Sme-
tanově náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161) nebo
v pokladně Smetanova domu hodinu před před-
stavením v den konání.
Mimo abonmá: Formani, Roden – Krausová,
Klepl – Holubová, Česká kuchařka a Cimrmani
Silnou pozici mají letos divadla mimo abonmá.
Již 20. dubna v 17.00 hodin přivítáme Divadlo
bratří Formanů a rodinné představení Aladin, viz
Lilie strana 1.
V sobotu 22. dubna uvedeme Otevřené manžel-
ství pražského Studia Dva. V tragikomedii z pera
italského dramatika, nositele Nobelovy ceny za
literaturu Daria Fo a jeho ženy Franky Rame ex-
celují Karel Roden a Jana Krausová.
Ve čtvrtek 27. dubna přivítá Smetanův dům jedno
z nejúspěšnějších představení roku 2016,
hvězdně obsazenou klasickou komedii Carla Gol-
doniho Poprask na laguně (1762). V hlavních ro-
lích: Eva Holubová, Bob Klepl, Kryštof Hádek, Jana
Stryková, Jana Krausová a další (Studio Dva).
Ve čtvrtek 18. května, v předvečer litomyšlských
gastroslavností, uvedeme představení Měst-
ského divadla Kladno Česká kuchařka, inspiro-
vané osobností a dílem M.D. Rettigové.
V hlavních rolích: Ivan Vodochodský, Tomáš Pe-
třík, Alena Štréblová a další.
Ve středu 21. června přijede do Litomyšle na své
tradiční šňůře Divadlo Járy Cimrmana, tentokrát
s hrou České nebe.

Prokop Souček, Smetanův dům

Odpolední čaje
pro dříve narozené
nově na zámeckém
návrší
Do zámeckého pivovaru se od dubna přesouvají
Odpolední čaje pro dříve narozené. Nedělní se-
tkání s přáteli, živou taneční hudbou a sklenkou
vína začínají 2. dubna. V tradičním čase od 14 do
18 hodin. První taneční odpoledne bude vlastně
testovací. „Víme, že v Lidovém domě měla akce
svou stálou klientelu. Nejsme si ale zcela jisti, jak
budou lidé na přesun k nám reagovat. Proto je
pro nás první setkání zkušební. Bude-li se těšit
ohlasu, budou odpolední čaje pokračovat dále,”
říká ředitel Zámeckého návrší David Zandler. Po
dohodě s předchozími organizátory se budeme
snažit co nejvíce přizpůsobit stávajícímu for-
mátu. Vstupenky pořídíte přímo na místě. 

Karel Telecký

Za outdoorem
do Zámecké jízdárny
Cestovatelský festival Expediční kamera přiveze
do Litomyšle výjimečné outdoorové filmy i jejich
protagonisty.
Filmy letošního ročníku vezmou diváky do Hima-
lájí, na Aljašku či do Jižní Ameriky. Z pohodlí ob-
líbených lehátek budou moci splouvat řeky, lézt
po skalách nebo navštěvovat šamany a domo-
rodé kmeny. Velká projekční plocha zámecké jíz-
dárny totiž umožňuje opravdu intenzivní zážitek.
Jak bývá zvykem, promítání se každoročně
účastní i aktéři filmů a cestovatelé. V letošním
roce to bude parta kamarádů Fjolls, která se vy-
dala za polární kruh na Aljašku splouvat řeku
Alatnu. Jejich film „Divočinou Aljašky” je zároveň
jediným českým filmem, který se do výběru nej-
lepších outdoorových snímků uplynulé sezóny
dostal. Máme tak ohromnou radost z toho, že se
pro litomyšlské promítání podařilo získat právě
jeho tvůrce. 
Na Expediční kameru zveme diváky 24. března
v 18 hodin do zámecké jízdárny. Vstupenky na
místě  - 60\40 Kč. Podrobný program i s trailery
naleznete na www.expedicnikamera.cz.  Sou-
částí akce je opět i soutěž o cestovatelské vyba-
vení. Karel Telecký

Svět na rozcestí nejen s Tomášem
Halíkem a Michaelem Žantovským
Již pět let realizujeme na Základní škole Zá-
mecká projekt Světová škola, který se zaměřuje
na globální rozvojové vzdělávání. V minulosti
jsme se věnovali tématům, která jsou spojena
s otázkami genderové rovnosti u nás i ve světě,
stejně jako tím, jakou roli v naší i světové spo-
lečnosti hrají světová náboženství. 
Letošní téma z posledního uvedeného vlastně
vychází. Zejména v loňském a předloňském roce
jsme totiž byli svědky velké vlny migrace, která
vynesla fenomén náboženství na přední příčky
našeho zájmu. Zároveň s tím jsme se však začali
v mnohem větší míře setkávat s projevy netole-
rance, neporozumění, ale i xenofobie, a dokonce
rasismu. Ocitl se snad svět, v němž žijeme, na
nějakém pomyslném rozcestí? Jak to poznáme?
A hlavně – jak to poznají žáci, kteří denně sedí

v lavicích před námi? Měli bychom s nimi o ta-
kových tématech hovořit a přemýšlet? To byly
otázky, které jsme si s kolegy kladli v poslední
době stále častěji. Nakonec jsme se rozhodli po-
ložit podobné otázky našim žákům. Zároveň
jsme je vyzvali, aby podobné otázky pokládali
také lidem ve svém okolí. Výsledkem byl žákov-
ský dotazník, s jehož vyhodnocením žáci veřej-
nost seznámí 22. března od 17 hodin v Klenutém
sále na zámeckém návrší. A hned po nich přijde
na řadu panelová diskuze, na níž přijali pozvání
profesor Tomáš Halík, Michael Žantovský, ředitel
Knihovny Václava Havla, Erik Tabery, šéfredaktor
Respektu, a ředitelka společnosti ARPOK Olo-
mouc Lenka Pánková. Vstup na diskuzi je volný,
všichni jsou srdečně zváni.

Stanislav Švejcar

Vítání jara na Základní škole U Školek
Letos zavládla po dlouhé době pořádná zima se
sněhem a ledem. Pro děti to znamená spoustu
zimních radovánek – od bobování, lyžování
přes bruslení až po obyčejné koulování. Toho
všeho jsme si užili do sytosti a teď už vyhlížíme
hřejivé sluníčko. Abychom si čekání trošku zpří-
jemnili, rozhodli jsme se uspořádat akci nazva-
nou Vítání jara. 
V neděli 19. března 2017 od 13 do 17 hodin pro-
běhne v naší školní budově pestrý program,
při kterém si připomeneme spoustu tradic
spojených s koncem zimy a počátkem jara.
Děti v kulturním programu představí maso-
pust, předvedou velikonoční zvyky a tradice,

seznámí návštěvníky s velikonočními symboly
a jejich významem. Čekají na vás i dílničky, kde
si budete moci ozdobit vajíčko či uplést pom-
lázku. Ke koupi budou drobnosti s jarní téma-
tikou, budete moci ochutnat mazance,
koblížky, jidáše, ale i další dobroty spojené
s tímto obdobím. Potěšit se budete moci i při
představení divadla Šmrnc, které si pro vás
připravilo Ušatou pohádku. Akci ukončíme v 17
hodin společným průvodem, při kterém vyne-
seme Moranu a vhodíme ji do řeky Loučné.
Těší se na vás žáci i učitelé ZŠ U Školek.

I. Krejbychová
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Koncert harfy
a varhan
v Husově sboru
Ve čtvrtek 23. března v 18.00 hodin budou na-
šimi milými hosty v Husově sboru na Toulovcově
náměstí dvě vynikající hudebnice – nám již
dobře známá varhanice Jiřina Dvořáková Mare-
šová a harfenistka Bronislava Klablenová, absol-
ventka Pražské konzervatoře a Ostravské
univerzity, účastnice prestižních mezinárodních
harfových soutěží v USA a ve Španělsku a fina-
listka „Rhein Preis” ve Vídni. V jejich podání se
můžeme těšit na díla J. S. Bacha, A. Solera, C. Ph.
E. Bacha a L. van Beethovena. Všechny milov-
níky krásné hudby, která navíc zazní v tomto ne-
příliš obvyklém nástrojovém obsazení, na tento
koncert srdečně zve

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář

Kroužek Jihočechů 
Třetí schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2017 se
koná ve čtvrtek 23. 3. od 17. 00 hod. v salonku
restaurace U Slunce. Na programu bude před-
náška „Životní příběh karosáře Josefa Sodomky”.
Srdečně zveme hosty a všechny členy našeho
kroužku.                                              J. Kroulíková

Příměstské
tábory DDM
Jarní pestrý: 6.-10. března – na tento tábor lze
dítě přihlásit i na jednotlivé dny.
S Karlem a Pájou: 10.-14. července.
Sportovní (od 11 let): 17.-21. července.
Keramický: 24.-28. července.
Na in-line bruslích: 7.-11. srpna.
Turistický: 14.-18. srpna. 
Kreativní:  21.-25. srpna. 
Tábory začínají v 8 hod. a končí v 16 hod. v DDM.
Více informací a přihlášky na
www.litomysl.cz/ddm Josef Štefl

Jarní výstava
ve stacionáři
Denní stacionář Ruky pro život o.p.s. zve na Jarní
prodejní výstavu, která se uskuteční v úterý 4.
dubnaav čase 9 – 16 hod. Na výstavě budou opět
k vidění výrobky s jarní tématikou vyrobené
v rámci terapeutických aktivit denního staci-
onáře, který je určený lidem s mentálním a kom-
binovaným postižením, lidem s poruchou
autistického spektra a seniorům. Přijďte si pro-
hlédnout jarní dekorace, popřípadě zakoupit
malou drobnost. 
Za uživatele a pracovníky Ruky pro život o.p.s.
se na vás těší Ria Slušná

Pohádka z budíku
v Husově sboru
Také v březnu zveme do Husova sboru na Tou-
lovcově náměstí především rodiny s dětmi na di-
vadelní představení, tentokrát o Čase, který
někdy strašně rychle utíká, ale jindy se zase
hrozně vleče. Pavel Šmíd nám ve středu 15.
března v 18.00 hod. zahraje „Pohádku z budíku”
o dvou bratrech – Pospícháčkovi a Loudáčkovi,
kteří se vydali na dobrodružnou cestu za Časem,
aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně je. Komu-
nikativní představení s loutkami Jana Růžičky
a Simonetty Šmídové, s písničkami a milým hu-
morem je určeno dětem od 4 let. Díky podpoře
města Litomyšle vám opět můžeme nabídnout
dobrovolné vstupné. Srdečně všechny děti, ale
i jejich maminky a tatínky i babičky a dědečky
zve        za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli

Štěpán Klásek, farář

Do Litomyšle míří Aladin Bratří Formanů 
strana 1
Litomyšlskému uvedení Aladina předchází velmi
zdařilá a zábavná výstava s názvem Imaginá-
rium v Regionálním muzeu Litomyšl. Zde uvidíte
výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní de-
korace výtvarníků spojených s Divadlem bratří
Formanů.
Sleva 20,- Kč z ceny vstupenky na představení. 
Platí při návštěvě výstavy Imaginárium v Regi-

onálním muzeu Litomyšl. Návštěvník je povinen
prokázat nárok na slevu předložením vstupenky
z výstavy při vstupu do Smetanova domu.
Vstupné 190,- Kč. Vstupenky k dostání on-line
na www.smetanuvdum.cz, prostřednictvím
osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl,
tel.: 461 612 161, nebo v pokladně Smetanova
domu hodinu před představením.

Prokop Souček, Smetanův dům

Procházky (s) městem začínají v březnu
Městská galerie Litomyšl si i v tomto roce při-
pravila velmi zajímavá témata, která vás se-
známí s mimořádnými stavbami města a s jejich
historií.
Stejně jako v loňském roce vás budou provázet
dvě průvodkyně, historičky umění – Mgr. Tereza
Jiroušková, zaměstnankyně městské galerie,
a externí kolegyně z Filozofické fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci Mgr. Anna Šubrtová,
v tuto chvíli největší znalkyně architektury Lito-
myšle 20. a 21. století. Svou účast přislíbili i další
odborníci – Mgr. Petr Kočí, pracovník Národního
památkového ústavu v Pardubicích, a Mgr. Dag-
mar Burdová, pedagožka a odbornice na prob-
lematiku židovství v Litomyšli. Proto nečekejte
nudnou přednášku! Jedná se o procházku, při
které je průvodcem samotná architektura
a která vítá i Vaše vědomosti či vzpomínky. Pro
mladou generaci může být naopak přínosem
v poznání faktů, které se doposud nedají v kni-
hách vyčíst, ale i architektury, kterou často míjí
a nepřikládají jí velký význam. 
Dříve než se dostaneme k samotným domům, za-
měříme se vždy na historický a urbanistický vývoj
konkrétní lokality. Přesto je naším cílem udržet
trasy vycházek kompaktní, aby vyhovovaly i náv-
štěvníkům vyššího věku. Vždy se budeme snažit
navštívit vybrané interiéry, jež obvykle nejsou ve-
řejnosti přístupné, či vyhlídky poskytující netra-
diční pohledy na město. Procházky jsou zdarma
a trvají přibližně 2 hodiny.
Tento rok zahájíme netradičně. Dne 24. března
v 16.00 hod. se sejdeme v hostinci U Černého
orla, kde budete mít jedinečnou možnost zhléd-
nout dosud nezveřejněné filmové záznamy pana
Viktora Tichého o novodobé historii Litomyšle.
Společně se vrátíme v čase do 70. a 80. let minu-

lého století a připomeneme si podobu tehdejší Li-
tomyšle. Staneme se svědky slavnostního ote-
vření Galerie Josefa Matičky či výstavby
panelového sídliště na Komenského náměstí
a nahlédneme i pod ruce umělcům při restauro-
vání sgrafit na litomyšlském zámku. 
V dalších měsících pro vás připravujeme pro-
cházky s tématy Litomyšle panské, při které si
21. dubna představíme stavební vývoj zámku
a celého areálu včetně ideového konceptu so-
chařské výzdoby. Divadelní procházka 19. května
nás zavede do unikátních prostor pozdně barok-
ního divadélka na zámku a svá tajemství nám
poodhalí i budova Smetanova domu – na tento
termín, jako jediný, je potřeba se předem objed-
nat. Mgr. Dagmar Burdová nás 16. června se-
známí s osudy židů v Litomyšli a společně si
představíme stavby s tímto tématem spojované.
Součástí Archimyšle se stane procházka po Li-
tomyšli staronové 29. září, při které nebude chy-
bět památkář Mgr. Petr Kočí, ale i restaurátor
BcA. David Zeman, kteří nám poodhalí pozadí ne
zcela jednoduchého procesu prosazování nové
architektury v památkové rezervaci na příkla-
dech vybraných staveb. Provedou nás starono-
vou architekturou a navštívíme například
i dvorek domu s laboratoří v ulici Šmilovského.
V závěrečné procházce letošního roku se 27.
října zaměříme na vzdělávání v Litomyšli. V této
spojitosti si představíme budovy spojované
s řádem piaristů, ale i na nedávno dokončenou
novostavbu fakultní knihovny a tečkou se stane
návštěva podkrovních prostor městské knihovny
a první patro tzv. staré radnice. 
Nechte se zlákat a projděte se s námi Litomyšlí
trochu jinak než dosud!    

Tereza Jiroušková

Pozvánka na cestování do našich
vnitřních světů
Co celý život hledáme? Po čem toužíme? Hle-
dáme lásku, štěstí, uznání, milovaného a milují-
cího partnera, respekt, rovnocennost, vnitřní
klid, sebepřijetí, sebelásku, spokojenost, svo-
bodu, hojnost? 
Hledáte a stále nenacházíte? Jste už z toho věč-
ného hledání unavení a frustrovaní? Možná by
pomohlo hledat na jiném místě.
Zvu vás na setkání s vaším vnitřním světem. Na
tomto prožitkovém semináři se spolu s vašimi
vnitřními průvodci vydáme na cestu za zdravím,
za osobním rozvojem a za celistvostí. Už nikdy
nebudete na svůj život sami.
Úplně všichni v sobě máme nádherné a moudré
vnitřní světy. Pojďme je spolu objevit. Pojďme
najít své vnitřní lékaře a citlivé průvodce, kteří
o nás vědí věci, které my jsme zapomněli. Pojďme
se s nimi seznámit a najít v sobě přátele a pomoc-
níky, po kterých celý život toužíme. Existují a če-
kají na nás. Jsou uvnitř nás. Pojďme za nimi
a vydejme se na cestu za šťastným životem.
Setkání budou probíhat v prostorách nad Ko-

merční bankou, na Smetanově náměstí 31 v Li-
tomyšli. Bude to vždy v úterý od 17 do 20 hodin.
První setkání 4. 4. 2017 a poslední 30. 5. 2017.
S dotazy a přihláškami se, prosím, obracejte na
Mílu Bohunickou tel: 605 147 812, 
mail: milam28@seznam.cz
Do vašich vnitřních světů vás zavede lektorka
Ing. Eliška Bečková, tel: 776 802 789, 
mail: eliskabec@gmail.com
Více informací najdete na
http://lecenizivota.eu/?cat=1

Těším se na vás Eliška Bečková
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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

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

CO NAŠI ÚDRŽBÁŘI DĚLAJÍ:
• opravují stroje, zařízení a nástroje
• diagnostikují závady
• vyrábí pomůcky pro výrobu, opravují

dveře, vyměňují žárovky, mění pojistky,
staví a demontují regály, pomáhají
při instalacích a stěhování, svářejí,
brousí, vrtají, natírají, řežou,
…a je toho mnohem, mnohem více,
že by se to sem ani nevešlo

• a k tomu všemu… jsou šikovní, milí,
vstřícní a přátelští:)

přijme

pracovníka údržby
CO OČEKÁVÁME:
• manuální zručnost
• technická vnímavost
• pečlivost
• zodpovědnost,

samostatnost, ř.p. „B”
• vstřícnou a příjemnou

komunikaci, smysl
pro týmovou spolupráci

• snahu se učit
• znalosti sváření

a el. vyhlášky výhodou

CO NABÍZÍME
• velmi pestrou práci 
• podporu ve vzdělávání

a učení se
• práci ve dvousměnném

provozu

V případě Vašeho zájmu, nebo pokud
víte o někom, kdo by o toto místo
měl zájem, se prosím obraťte na:

Ondřej Lukáš
tel. 602 648 780 
e-mail lukas@hrg.cz
nebo se stavte osobně v tiskárně

www.hrg.czpřitiskněte se k nám!
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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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POZVÁNKY 

Milé švadlenky, pro Váš velký zájem o adventní
šicí dílnu „Noc a den” jsme pro Vás se členkami
Spolku patchworku Litomyšl připravily další šicí
dílnu. Tentokrát Vás naučíme nejužívanější patch-
workovou techniku „Šití přes papír”. Možná, že
jste ji již zkoušely a znáte ji. Ale možná neznáte
přesný postup šití či různé „vychytávky”, které
Vám usnadní její šití. To vše bychom Vás rády na-
učily. Připravily jsme proto šití v dvojí obtížnosti.
Jednodušší vzor pro začátečníky, kteří techniku
neznají. A složitější vzor pro pokročilé švadlenky.
Vzory budou připraveny na kurzu a konečný
výběr bude zcela na Vás a Vaší fantazii či schop-

nostech. Věřte, že ji při šití svých patchworkových
projektů mnohokrát využijete. Dílna je určena pro
deset švadlenek z řad veřejnosti a je potřeba se
na ni přihlásit předem (www.rml.cz). Smutní ne-
musí být ani ti, na které nezbude místo k šití.
Dílna bude po celou dobu otevřena široké veřej-
nosti. Můžete se přijít podívat, jak se šije jedna
z nejstarších patchworkových technik „šití přes
papír”. Vše proběhne pod vedením členek Spolku
patchworku Litomyšl a lektorů z muzea. Změna
programu vyhrazena! Těšíme se na vás.

Termín: 12. březen 2017
Délka dílny: 9–13 hodin. Švadlenky, dorazte
prosím v 8.30 z důvodu přípravy pomůcek před
kurzem. 
Cena dílny: 200 Kč, zahrnuje návod na šití, pro-
dejce látek a lektory. Látky pro Vás budou na-
chystány přímo na dílně.
Co s sebou: seřízený šicí stroj a základní šicí po-
třeby, pravítko, nůžky, řezací podložka a řezák,
blok na poznámky.
Jak se přihlásit: Na šicí dílnu se prosím přihlaste
nejdéle do 5. března 2017. Rezervace u průvodců
na čísle: 461 615 287 nebo na e-mail:
info@rml.cz, kmoskova@rml.cz. Prosíme vás
o zanechání kontaktu formou e-mailu nebo po
telefonu pro zaslání upřesňujících informací ke
kurzu.
Bude připraveno místo pro deset švadlenek.

Renata Kmošková

Dílna pro veřejnost „šití přes papír”

Národní týden trénování
paměti v Litomyšli
Od 13. do 19. března proběhne v České republice
Národní týden trénování paměti (NTTP), který je
součástí celosvětové akce „Brain Awareness
Week”. Jako každoročně zapojuje se i Městská
knihovna Litomyšl, letos ve spolupráci s Lékár-
nou Na Špitálku. 
V Lékárně Na Špitálku si můžete domluvit indi-
viduální konzultaci a vyzkoušet si kognitivní test,
který byl vytvořen jako rychlý screeningový ná-
stroj pro diagnostiku mírné kognitivní poruchy.
Metoda testuje různé kognitivní domény: pozor-
nost a koncentraci, exekutivní funkce, paměť,
jazyk, zrakově-konstrukční schopnosti, kon-
cepční uvažování, počítání a orientaci. Vyškolení
pracovníci vám test vyhodnotí, a pokud výsledky
nebudou v normě, nasměrují vás tam, kde vám
pomohou. 
V knihovně je v úterý 14. 3. v 17.00 hod. připra-
vena přednáška „Digitální demence? Ano, nebo
ne?”, která je inspirována knihou Manfreda Spit-
zera, ale také osobní zkušeností lektorky i uni-
verzitními výzkumy.
V pátek 17. 3. „vyjede Litomyšl na univerzitu do
Pardubic”. Naše knihovna připravila pro stu-
denty U3V Univerzity Pardubice čtyřhodinový
blok věnovaný trénování paměti.
Pro všechny je opět připravena soutěž o ceny.
Když vyluštíte oba úkoly, které jsou součástí to-

Pořad o Filipínách
v Husově sboru
V pondělí 13. března v 18.00 hod. nám v Husově
sboru na Toulovcově náměstí Mgr. Alena Naima-
nová slovem i obrazem představí pořadatelskou
zemi letošního Světového dne modliteb, kterou
jsou Filipíny. Filipínská republika se rozkládá na
více než 7000 ostrovech v západní části Tichého
oceánu a má kolem 100 milionu obyvatel, kteří
mluví asi 300 různými jazyky a dialekty. Filipíny
jsou také jedním z druhově nejbohatších regionů
světa, např. s 225 druhy ptáků, kteří se trvale vy-
skytují na tomtéž místě, a se 111 endemickými
druhy savců. Náboženské složení obyvatelstva
historicky ovlivnila dlouhá španělská nadvláda,
přes 90% obyvatel se hlásí ke křesťanství, pře-
važují římští katolíci. Velkým problémem země
jsou drogy a v džunglích na jihu země působící
islamistická organizace Abú Sajáfa unášející do-
mácí obyvatele i zahraniční turisty. Je to také ob-
last častých zemětřesení a ničivých tajfunů.
Postiženým posledním velkým tajfunem Hayan
pomáhala na Filipínách organizace Lékaři bez
hranic, a proto i dobrovolné vstupné z tohoto
pořadu o Filipínách půjde na podporu činnosti
této organizace. Všechny, kdo se o této krásné
zemi chtějí dovědět více, na pořad o Filipínách
v Husově sboru srdečně zve

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář

hoto článku, a jejich řešení pošlete do 19. 3. na
adresu peknikova@knihovna.litomysl.cz nebo
ho přinesete napsané na papíře do čítárny
městské knihovny (včetně vašeho kontaktu), tak
v pondělí 20. 3. v 10.00 hod. vylosujeme šťastné
výherce. Ceny do soutěže věnovala Lékárna Na
Špitálku a Městská knihovna Litomyšl. 
ÚKOL č. 1:
Které slovo nepatří mezi ostatní? Všimněte si
písmen, z nichž jsou slova složena, a možností
písmena přidávat, ubírat nebo vyměnit.
OSMERKA • KOSTKA • PRASATA • STRÁŽE
• VIOLKA • HOLOTA
ÚKOL č. 2:
O které přístavní město v Africe se jedná? Je to
také součást Atlantského oceánu.
Zdroj úkolu č. 2: A. Tschinkel: Zeměpisné rébusy

Iva Pekníková

Aura žije pro nás
– Cílem je odvaha
Společenské chování má vliv na naše zdraví.
Umíme řešit několik vizí najednou a realitu pro-
pojí smělá odvaha. Naše aura v těle žije. Dobrá
nálada je realita míru.
Jak lze jednoduše spojit svobodu projevu a klid
duše. Smysl žít produkuje společnou energii.
Aura kruh žen v březnu sdílí smělost a odvahu.
Pátky od 16 do 18 hodin na Smetanově náměstí
72, Litomyšl mají cenu odvažné ženy. Rezervace
na 776 101 972.       Blažena Kovářová Jirušková

PALIČKOVANÁ
KRAJKA
kurz v Litomyšli
každý čtvrtek

od 17.00 do 19.00 hod.
informace 721 375 120



24

Společnost DENTIMED s.r.o.
v Litomyšli hledá nového 
zaměstnance na pozici
Účetní/administrativní
pracovník
Požadujeme: 
• Středoškolské vzdělání s maturitou
• Znalost mzdového účetnictví
• Systematičnost
• Pečlivost
• Ochotu učit se novým věcem
• Týmového ducha

Nabízíme: 
• Práci v dynamicky se rozvíjející

rodinné firmě (vznik v roce 1993)
• Pestrou náplň práce
• Odpovídající platové ohodnocení

Své životopisy včetně fotografie 
a motivační dopisy posílejte
na zdenek.kubes@dentimed.cz.

ČSÚ zahájilo
rozsáhlé šetření
životních podmínek
Český statistický úřad organizuje v roce 2017 vý-
běrové šetření o životních podmínkách domác-
ností v České republice. Odborně proškolení
tazatelé navštíví v období od 4. února do 28.
května více než 11 tisíc rodin. Cílem je získat aktu-
ální data pro hodnocení sociální a ekonomické si-
tuace obyvatel.
Většina respondentů, kteří se do šetření zapojí,
s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. Nově bude oslo-
veno 4 750 domácností z náhodně vybraných
bytů. Odpovídat budou na otázky, které jim  položí
tazatelé vybavení novými průkazy. „I když je účast
vybraných domácností dobrovolná, většina z nich
s námi ochotně spolupracuje. Velmi si toho vá-
žíme, protože výsledky šetření jsou důležitým
zdrojem informací pro hodnocení životní úrovně
a příjmové situace domácností. Tato data jsou pak
srovnatelná za 34 evropských států,” konstatuje
předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Šetření Životní podmínky probíhá každoročně. Po-
slední dostupné údaje, z nichž jsou už zpracovány
vybrané předběžné výsledky, se vztahují k roku
2016. „Vyplývá z nich, že míra ohrožení příjmovou
chudobou a sociálním vyloučením znovu mírně
klesla, a to o 0,7 procentního bodu na 13,3 %.
Česko se tak stále řadí mezi evropské země s nej-
nižší úrovní tohoto ukazatele,” uvádí Michaela
Brázdilová z oddělení sociálních šetření ČSÚ. Podíl
osob ohrožených příjmovou chudobou se podle
předběžných údajů nezměnil. Zůstává na úrovni
9,7 %.
Předběžný odhad počtu osob žijících v materiálně
deprivovaných domácnostech klesl meziročně
skoro o 80 tisíc. Míra materiální deprivace udáva-
jící podíl osob, jejichž domácnost si z finančních
důvodů nemůže dovolit nejméně 4 z 9 definova-
ných položek, se tak v roce 2016 snížila oproti
předchozímu roku o 0,8 procentního bodu na cel-
kovou hodnotu 4,8 %. Například neočekávaný
výdaj ve výši 9 900 korun si nemohlo dovolit 32,1
%, týdenní dovolenou 28,9 % a platit různé pra-
videlné platby a splátky 4,4 % osob.
Definitivní výsledky šetření za rok 2016 budou
k dispozici v dubnu. ČSÚ je představí na tiskové
konferenci. Petra Báčová

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo: • Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce
a Wericha • Pozvánka na Tanec kočkovitých
šelem - Protančete se energií silových zvířat 

Inzerce
• Prodám starší vybavení domácnosti – kombi-
novaný sporák, lustry, nábytek obývacího po-
koje a ložnice včetně drobných doplňků – tel.
727 854 678 • Prodám 4 disky (165/70 R14) a ča-
louněnou klekačku – novou. Telefon 732 413 721
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Baby clubu Plaváček na kurzu plavání ukazujeme rodičům, jak pracovat
s dětmi ve vodě, nebát se plavat i pod vodou, naučit děti zvládnout nečekaný
pád do vody bez paniky a přirozenou záchranou. Voda má i účinky
rehabilitační a děti v ní posilují svaly, které nemají tu správnou sílu. Pohyb
dětí ve vodě je pro vývoj dítěte důležitý a přirozený. Lekce probíhají o víkendu
a vodu si tak může užít celá rodina a tatínkům plavání s malými miminky
pomáhá v jejich počáteční rodičovské nejistotě.
Lekce plavání probíhá ve slané, teplé vodě. Po odplavání se odchází do sauny,
kde vám vysvětlíme saunovací rituál. Poté se můžete naučit masírovat své
dítě a používat oleje a vonné esence. Návaznost plavání, sauna a masáže
má výborný vliv na imunitní systém dítěte, děti lépe prospívají, zlepšuje se
celý jejich psychomotorický vývoj a rodiče prožívají s nimi příjemně strávené
chvilky. Vše probíhá pod vedením proškolených a zkušených instruktorek.
Také fotíme a natáčíme pod vodou. Během roku probíhají 3 kurzy po cca
12 lekcích a plaveme každou neděli kromě prázdnin.

Kurz plavání miminek a dětí v Bystrém

Kontakt:
Baby club Plaváček
www.plavacek-deti.cz
Tereza Čížková
tel. č. 739 463 240 

Začátek v neděli 2. 4. 2017

Prodám RD, venkovské stavení
se stodolou, dvorkem

a zahradou v obci Zhoř.
Cena: 790 000 Kč
Tel. 603 250 366

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

Výsledky druhého kola kotlíkových dotací
Rada Pardubického kraje v únoru rozdělila více
než 80 milionů korun v rámci druhé výzvy tak-
zvané kotlíkové dotace. Celkem bylo rozhodnu-
tím radních potvrzeno 703 žadatelů, kteří splnili
nezbytné podmínky pro získání dotace a záro-
veň svoji žádost zaregistrovali nejrychleji.
„V rámci druhé výzvy bylo zaregistrováno cel-
kem 930 žádostí s celkovou požadovanou část-
kou přesahující 106 milionů korun. Čtyři žádosti
nebyly nakonec vůbec hodnoceny, jelikož je ža-
datelé stáhli. Dvě žádosti jsou navíc vzhledem
k parametrům v pravomoci krajského zastupi-
telstva, které o nich bude rozhodovat na svém
nejbližším jednání,” uvedl hejtman Martin Neto-
lický.

„Nadále evidujeme 213 žadatelů, kteří sice vyho-
věli všem podmínkám, avšak jejich žádost byla za-
registrována po naplnění finančního limitu, který
byl v rámci výzvy alokován. Tito žadatelé zůstávají
v pořadníku a mohou dotaci získat, pokud některý
z dalších žadatelů odstoupí od smlouvy,” sdělila
krajská radní pro evropské fondy, regionální roz-
voj a inovace Hana Štěpánová.
Výzva byla pro Pardubický kraj vyhlášena 26.
srpna 2016 a příjem žádostí byl zahájen 3. října
2016. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů
a k naplnění alokace byl jejich příjem ukončen již
v průběhu druhého dne, tedy 4. října.
Z Litomyšle a okolí na dotaci dosáhlo celkem 48
žadatelů. -red-

Stává se Vám, že jste občas nepochopeni nebo
nechápete situace, které se kolem Vás dějí? Ne-
daří se Vám navazovat společenské kontakty?
Potřebujete pomoc při sebeobsluze a zvládání
běžných úkonů v domácnosti?
Od ledna 2017 Rodinné Integrační Centrum z.s.
otevřelo v Pardubickém kraji novou sociální
službu – Sociální rehabilitaci pro dospělé osoby
s poruchami autistického spektra. Tuto službu
mohou využít osoby ve věku 18–64 let, které
mají diagnostikované poruchy autistického
spektra (PAS) nebo mají podezření na PAS ve
fázi diagnostiky.
Sociální pracovník Mgr. Allan Stránský uvádí:
„Naše služba pomáhá a podporuje klienty, aby
dosáhli co množná nejvyšší míry samostatnosti
a nezávislosti. Snažíme se o rozvoj specifických
schopností a dovedností a utváření návyků,
které pomohou klientovi při uplatnění se v při-
rozeném sociálním prostředí. V tuto chvíli začí-
náme realizovat individuální nácviky a počítáme
s nácviky skupinovými.”
Kontakt: tel. 730 598 154; www.ric.cz; info@ric.cz                                                          

Allan Stránský

Rodinné Integrační
Centrum otevřelo
novou sociální službu 

Pardubický kraj chce i nadále zavádět v objek-
tech, které vlastní, energeticky úsporná opa-
tření, tzv. EPC projekty. V současné chvíli
připravuje už osmý balíček. Metoda EPC spočívá
v tom, že poskytovatel provede v objektu ener-
geticky úsporná opatření a náklady na realizaci
se následně postupně splácí z dosažených
úspor.„V současné chvíli připravujeme již osmý
balíček, který se může týkat až 36 krajských pří-
spěvkových organizací a také 120 budov všech
pěti pracovišť Nemocnice Pardubického kraje.
V první fázi budeme zjišťovat, pro které objekty
má tento projekt význam,” uvedl 1. náměstek
hejtmana zodp.ovědný za investice a majetek
Roman Línek s tím, že pro financování této ma-
povací fáze chce kraj využít dotace z Minister-
stva průmyslu a obchodu. -red-

EPC projekty
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Žáci ADFORS Basket Litomyšl
drží 2. místo v divizi
Krásnou stříbrnou pozici drží zatím naši chlapci
v divizi starších žáků. Ve vyrovnané soutěži se
o stupně vítězů přetahují vedoucí Chrudim se
dvěma porážkami, Litomyšl, která má na kontě
jen o jednu prohru více, a Vysoké Mýto se čtyřmi
prohrami. Čtvrtý Havlíčkův Brod má již větší od-
stup, ale rozhodně jej nelze odepisovat.
ADFORS Basket Litomyšl – Sokol Chrudim 36:44
a 58:50.
S vedoucím celkem jsme se 11. února utkali na
domácí palubovce v souboji o čelo tabulky. Jeli-
kož každý tým dokázal ze dvou utkání, která se

hrají, vyhrát jednou, zůstalo pořadí nezměněné.
V prvním hodně obranně laděném klání se rado-
vala Chrudim, když utkání otočila až v poslední
čtvrtině. Ve druhém duelu naši hráči již drobný
náskok, který měli po celý zápas, udrželi a vrátili
hostům osmibodovou porážku.
Do konce soutěže nám ještě zbývá odehrát osm
zápasů a hned následující duely ve Vysokém
Mýtě výrazněji napoví, zda můžeme pomýšlet na
triumf v soutěži, nebo zda naším cílem bude
„pouze” zisk medaile.

Martin Šorf, předseda klubu

Turistický klub LU3V a Senzační senioři
Vážení čtenáři Lilie, víte, co se skrývá pod zkrat-
kou SEN SEN (Senzační senioři)?
Pokud vás zajímá, začtěte se prosím níže.
Letos na jaře už to bude 5 let, co se při Litomyšl-
ské U3V utvořil turistický kroužek několika nad-
šenců, kteří si pravidelně, jeden den v týdnu,
vyšlápli na vycházku do okolí města. Postupně
se přidávali další a po společném plánování pro-
gramu začali i s výlety do vzdálenějších míst
a poznávání nejen přírody, folklóru, historie, ale
i tradiční a novodobé výroby. Někdy s částeč-
ným využitím veřejné dopravy nebo vlastních
aut, ale vždy s pořádnou turistickou túrou. Není
výjimkou, že se účastní okolo 25 nadšenců
a hlavně chodí stále pravidelně a za každého po-
časí. V poslední době se podívali např. do hřeb-
čína ve Slatiňanech, výrobny vánočních ozdob,
výrobny zrcadel, do kostelů v Bystrém i Janově.
V Janově adoptovali varhanní píšťalu. Také vyra-
zili do Jablonného nad Orlicí se Suchým vrchem
i tvrzí Bouda, do památkové rezervace Betlém
v Hlinsku a na výstavu obrazů Františka Kavana,
ale také do okolí Lednice, jindy prošli Pálavu.
Šlapali i obcí Telecí okolo Lukášovy památné lípy
na Lucký vrch, okolím Proseče i Zderazi. Zajíma-
vou byla předvánoční procházka po historickém
centru Brna i divadelní představení Amadeus
nebo dřívější předvánoční Drážďany, Vídeň, Kra-
kov i Olomouc. Občas si zahrají bowling, zapla-
vou v městském bazénu, zkouší základy hry
golfu v Osíku. 
Odměnou za pravidelné pěstování vytrvalosti
v chůzi je každoročně pobytový zájezd perfektně
připravený p. Janem Červenkou, a to pak za
týden našlapou spoustu i náročných kilometrů.

Za pětiletí turistické aktivity se podívali do Vy-
sokých Tater, na Šumavu, do okolí Lipna a po-
druhé do okolí Modravy i do Česko-saského
Švýcarska, vždy s jednodenním výjezdem za
hranice.
Bohatou fotodokumentaci výtvarně a vtipně do-
tváří obětavě v kronice paní Zdenka Holubová
a současně se perfektně stará o finančnictví
kroužku. 
Na konci roku si na společném posezení připo-
menou společné zážitky a hlavně si přejí zdraví
a spoustu dalších společných kroků, kilometrů,
nových aktivit.
Za dlouhodobou turistickou aktivitu byl udělen
tomuto turistickému klubu DIPLOM od Rady pro-
jektu SEN SEN za rok 2016.

V. Nováčková a A. Červinková

STROJNÍ KONSTRUKTÉR 
• VŠ, vzdělání technického směru, 
• zkušenosti z konstrukce ve strojírenském oboru
• znalost práce ve 3D 
• tvůrčí práce na nových projektech 

TECHNOLOG 
• VŠ nebo SŠ strojního zaměření, 
• znalost technologií strojní výroby 

IT TECHNIK 
• znalost IS ABRA výhodou 
• plný i částečný pracovní úvazek 

EKONOM NA POZICI
HLAVNÍ ÚČETNÍ 
• VŠ nebo SŠ ekonomického směru 
• zkušenosti v oboru
• samostatné účtování 

KONTROLOR 
• znalost strojírenské dokumentace 
• zkušenost s kontrolou výhodou 

DĚLNÍKY DO VÝROBY 
• svářeče CO2 
• montážní dělníky finálních produktů 
• soustružníky 
• zámečníky 
• pracovníky na NC pilky a NC nůžky 
• řidiče VZV 
• nástrojaře pro samostatné pracoviště 

PRACOVNÍKA
NA PRAVIDELNÝ ÚKLID 
(možnost práce na ŽL) 
• pracovní doba od 16. hod. 
• částečný pracovní úvazek 

PŘEDPOKLÁDÁME: 
• znalost práce s PC 
• časovou flexibilitu 
• kreativitu myšlení při plnění pracovních úkolů 
• schopnost učit se novým věcem 

NABÍZÍME: 
• výkon práce přímo v Litomyšli 
• mzdové ohodnocení ve vazbě na výsledky 
• firemní benefity 
• příspěvek na cestu do zaměstnání 

KONTAKT:
V případě zájmu kontaktujte personální odd.: 
prace@automotive.cz 
www.automotive.cz 

výrobce automobilových hydraulických
zvedáků přijme muže či ženu na pozici 

Tradiční jarní zájezd za nákupy do Polska -
Kudowa Zdroj pořádá TJ Jiskra Litomyšl, z.s. 

v sobotu 22.4. 2017
• odjezd v 7.00 z náměstí
• návrat kolem 15. hodiny na stejné místo
• cena 160 Kč
• závazné přihlášky do 13. 4. 2017 

na tel. 775 913 400

Jarní nákupy
s Jiskrou 
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Lyžařské přejezdy na SZTŠ – 1. část
V loňském říjnovém čísle Lilie jsem zavzpomínal
na léta, kdy studenti SZTŠ, pokračovatelé známé
průmyslovky, pod hlavičkou TJ Jiskry Litomyšl
hráli mimo lední hokej i házenou v dlouhodobé
soutěži. To umožňovala skutečnost, že byl še-
stidenní pracovní týden a studenti ze vzdáleněj-
ších míst zůstávali na internátě i v neděli.
Skončila házená, v hokeji převládli domácí hráči.
V té době kolem roku 1968 se v akci Z postavila
výuková hala pro traktory a automobily a tělo-
cvična na místě bývalého hřiště a současně
nový stadionek pro lehkou atletiku, kopanou,
házenou a odbíjenou. Nechyběla ani překážková
dráha, (Zborovský, později Sokolovský závod)
a gymnastický kout. Stadionek se využíval pro
školní tělesnou výchovu, pro mezitřídní soutěže
a soutěž zde hrál i fotbalový oddíl z Čisté.

Došlo ke střídání ředitelů, školní výuka se při-
způsobuje nově zavedenému pětidennímu
pracovnímu týdnu. Po prověrkách v roce 1969
přichází v roce 1970 na školu nový ředitel,
mimo jiné člen horolezeckého oddílu z Krko-
noš. Zájmové sportování má stále podporu ve-
dení. Nový ředitel získává „vyřazený autobus„
a zajišťuje ubytování ve Vysokých Tatrách. Ho-
rolezecká skupina vyráží na Zbojničku, skupina
lyžařská na Slezský dům. Tyto výpravy pak po-
kračovaly na chatu u Popradského plesa. Do-
mníval jsem se, že bylo potřebné něco dříve
napsat o změnách, ke kterým na škole došlo
a které ovlivnily sportovní činnost.
Po nástupu nového ředitele v roce 1970 do-
plňujeme sportovní vybavení o lyže běžecké
a začínáme s toulkami na běžkách nejprve na
Vysočině. Popud k této činnosti jsme dostali
při letním přechodu hřebenu Nízkých Tater. Na
polaně Ramža se seznamujeme se známým
turistou z Frýdku Místku panem Maršálkem.
Jsme pozváni na Hvězdicovitý přejezd Beskyd.
Zúčastňujeme se a naše kantorská výprava
poznává nejen hlavní část Beskyd, ale i okolní
části. To je začátek velkého rozmachu zájmu
o lyžařské přejezdy nejen na škole, ale hlavně
v Litomyšli. Lyžování na škole bylo již dříve,
když se po válce zavádí víceméně povinný vý-
cvik mládeže v lyžování LVVZ (lyžařský vý-
chovně výcvikový zájezd) a výuka plavání.
Jiskra Litomyšl získává chalupu v Čenkovicích,
Česká Třebová tu vybudovala sjezdovku s vle-
kem. Jiskra Litomyšl tam o nedělích vypravuje
autobus, mládež platí 5 a dospělí 9 Kčs. Tímto
se dostáváme k lyžařským přejezdům, na
které bych chtěl zavzpomínat v příštím díle.

František Staněk

Aqua dance
se Zuzkou
V Městském bazénu Litomyšl připravujeme pro
příznivce cvičení ve vodě sobotní aprílovou akci.
Nabízíme intenzivní zábavné hodinové cvičení
s litomyšlskou rodačkou a lektorkou aqua dance
Zuzanou Vomočilovou. A to 1. dubna 2017,
v 10.30 hod. vstup do šaten, v 10.45 hod. zahá-
jení cvičení ve vodě. Přijďte zažít příjemnou so-
botu, aktivně, při zdravém pohybu ve vodě,
aprílové počasí nevadí. Kapacita bazénu je však
omezena, proto doporučujeme zajištění vstupe-
nek raději s předstihem. Vstupenky jsou sloso-
vatelné, možnost výhry drobných cen. Více
informací na www.bazen-litomysl.cz. Těšíme se
na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

DUO-MASÁŽE
masáž čtyř rukou 

dvěma maséry
u vás doma nebo ve studiu Spontanea

Smetanovo náměstí 77, Litomyšl
+ poradenství zdraví, následků a příčin

www.studio-satori.cz
Tel. 739 189 788 nebo 605 438 691

přijme

• ŘIDIČE
Požadujeme: řidičský průkaz
sk. B, C, profesní průkaz

• STROJNÍKA
Požadujeme: řidičský průkaz
sk. B, C, strojní průkaz 

Výstavba inženýrských sítí

Firma LBtech a. s. • Moravská 786, Litomyšl
Tel.: 461 353 501 • Mobil: 603 832 253
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Minižáci ADFORS Basket Litomyšl
míří na Mistrovství ČR
Na loňský úspěch v podobě 4. místa na
Mistrovství ČR minižáků U11 chtějí navázat mladí
litomyšlští basketbalisté i v letošní sezoně již v ka-
tegorii U12. Nejprve je však nutné se na republi-
kový šampionát dvanácti nejlepších týmů
kvalifikovat. A právě k tomuto základnímu cíli vy-
kročili naši chlapci, kteří bez porážky vedou kraj-
skou soutěž, na jedničku. Mají za sebou tři
kvalifikační zápasy a všechny zvládli výborně. Nej-
prve dokázali na úvodním turnaji v Pardubicích
přehrát domácí tým vysoko 88.31 a bez problémů
si poradili i s hradeckými Sokoly 93:43. Na domácí
palubovce v městské sportovní hale se před pěk-
nou diváckou kulisou odehrál zatím jeden kvalifi-
kační zápas, jehož průběh už byl vyrovnanější.
Vítěz byl však stejný a naši minižáci přehráli Syn-
thesii Pardubice 69:51.
Vstup do kvalifikace tedy vyšel chlapcům velmi
dobře, ale ještě zdaleka není dobojováno. Roz-
hodně nesmíme nyní nic podcenit a i ke zbývají-

cím duelům musíme přistoupit maximálně zodpo-
vědně. Kvalitu na to vyhrát kvalifikaci rozhodně
máme, takže je to už jen o hlavách a v těch nám
to doufejme bude pracovat správně.

Text a foto Martin Šorf, předseda klubu

Posádka Orionu nakonec v MČR
v motoskijoringu obhájila bronz
Opět se potvrdilo, že dobřanských závodů se
jezdci rádi účastní. Do závodu se přihlásilo
v MČR 19 posádek (letos nejvíc). Finálový podnik
MČR Orion-Shiva KTM Cup 2017 tak sliboval fa-
nouškům velké drama.
S napětím se očekávalo 6 kvalifikačních jízd, ze
kterých jezdci získávají bonusové body. Před zá-
vodem na tom byli nejlépe Šrolerové. Se ztrátou
7 bodů za nimi byli Orioňáci – Mohaupt s Hoto-
vým a se ztrátou 10 bodů Josef Mňuk s Filipem
Langerem. Na závodiště „U hradu” přišlo po
obědě kolem tisíce diváků. A od 1. kvalifikační
jízdy viděli pravé motoskijöringové divadlo. 
S velkým nasazením jeli Josef Mňuk s Filipem
Langerem. Ze tří uchazečů o mistrovský titul na
tom byli bodově nejhůře, a proto jezdili s velkým
nasazením. Dvakrát vyhráli, 1x byli druzí a vý-
sledkem byla vyhraná kvalifikace a 3 body
k dobru. Bratři Šrolerové se také snažili, z kvali-
fikace získali 1 bod za 3. místo. Vítězové kvalifi-
kace tak snížili ztrátu na Šrolery na 8 bodů.
Mohaupt s Hotovým byli v kvalifikaci 5. a ztráceli
na Šrolery 6 bodů. 
Start finále „A” zvládli nejlépe Josef Mňuk s Fili-
pem Langerem. Dostali se do vedení a na čele si
počínali docela suverénně. Naopak pro klášte-
recké bratry to vypadalo všelijak. Odstartovali
jako třetí. V té době by tak titul byl jejich s 3bo-
dovým náskokem na Josefa Mňuka. Pak se ale
objevili až na 9. pozici. A to bylo pro ně zlé. V tom
momentu by mistrovský titul získal Josef Mňuk
se 100 body a Šroleři by měli bodů 95. V dalším
kole se dozadu propadli další aspiranti na titul
Mohaupt s Hotovým.  
Ale pak přišlo 7. kolo. Josef Mňuk na čele upadl.
Než nasedl, byl na 2. pozici a vidina titulu se mu
začínala vzdalovat. Na čele tak jezdili Dvořáček
s Čížkem a udrželi se tam celá poslední čtyři kola
až do konce. Zaslouženě vyhráli a zařadili se tak
jako 20. do elitní skupiny vítězů závodů MČR
v motoskijöringu. Petr Čížek tradičně předvedl
divákům svůj triumfální vítězný průjezd cílem na
jedné lyži. Ale bojovalo se i o zelený věnec za 3.
místo. Nakonec byli úspěšnější Roman Mňuk se

Zdeňkem Langerem, i když těsně před Foglem
se Sabotou. Mohaupt po zaváhání projel cílem
až jako šestý.
A to už se začalo horečně počítat. Jak Josef
Mňuk, tak i Patrik Šroler měli totiž po finále na
svém kontě 97 bodů. Mistry tak muselo určit po-
mocné kritérium podle řádů – počet nejlepších
umístění. A to na tom byli lépe klášterečtí bratři,
kteří letos dvakrát vyhráli, kdežto Josef Mňuk
pouze jednou. Tak takový dramatický závěr se-
zóny jsme určitě dlouho neměli. Bratři Šrolerové
získali svůj v pořadí 4. mistrovský titul – stejně
jako Bohuslav Svatoš s Radimem Novákem
v dřívějších letech. 
1. Pavel Dvořáček – Petr Čížek, SMX Racing Team
Rudník, KTM 250 2T, 8:55,91
2. Josef Mňuk – Filip Langer, Mňuk Racing Team
z.s., Yamaha 450 4T, 9.03,43
3. Roman Mňuk – Zdeněk Langer, Mňuk Racing
Team z.s., Yamaha 450 4T, 9.07,38
6. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový, Orion Racing
Team, Honda 450 4T, 9:23,29
Mistry za rok 2017 v motoski se tak stali: 1. Šro-

lerové (97 bodů). Za nimi byli 2. Josef Mňuk – Filip
Langer (97 bodů), 3. Lukáš Mohaupt – Václav Ho-
tový, Orion Racing (92 bodů), 4. Roman Mňuk –
Zdeněk Langer (81 bodů), 5. Pavel Dvořáček –
Petr Čížek (71 bodů) a 6. Tomáš Fogl – Martin Sa-
bota (67 bodů).

Na závěr povedeného dobřanského závodu
mohlo být v příjemně vytopeném „Dřeváku” pro-
vedeno slavnostní vyhodnocení úspěšné sezóny
2017. Vyhlášeno a odměněno věcnými cenami
bylo pět nejlepších jezdců i lyžařů v MČR i v Orlic-
kém poháru. Dále byl oceněn nejlepší pořadatel
seriálu (AMK Dobřany), skokan roku (Pavel Dvořá-
ček) i osobnost motoskijöringu (Josef Vašíček). 
Letošní sezóna se nám určitě vydařila. Díky zimě
se podařilo odjet všech 6 plánovaných závodů,
což je po předchozích špatných zimách úspěch.
Chodilo i dost diváků, účastnilo se hodně posá-
dek, na všech závodištích se odjely zajímavé zá-
vody.      Josef Vašíček, foto: archiv stáje

Atletické okénko
Halová atletická sezona je v plném proudu a naši
nejlepší a nejpilnější v tréninku se také zapojili do
různých soutěží. Pro všechny kategorie se konaly
v Jablonci nad Nisou krajské přebory a do Lito-
myšle doputovaly 3 tituly krajských přeborníků: T.
Kozák vyhrál kouli (15,69), dorostenec K. Novotný
rovněž kouli (13,17) a žákyně Sršňová výšku (146
cm). Stříbrné medaile získali P. Baar v dálce (661
cm) a na 60 m překážek (8,71) a žák Lata na 60 m
(8,54) a v kouli (9,83), bronzovou za 3. místo
v kouli dorostenec Vostřel (12,71). Kromě medai-
listů se přeborů zúčastnili i V. Kozák, I. Strnad, M.
Vilček, A. Novotná. Z dalších závodů – meziná-
rodní mítink v Otrokovicích – 3. místo v kouli T.
Kozák (16,20), skokanské závody v Pardubicích,
tyč – P. Baar (403) výška Doseděl (184), Strnad
v Praze skočil o tyči 332 cm na Strahově a 340 cm
ve Stromovce. Na mistrovství republiky v sedmi-
boji byli vybráni P. Baar a M. Valenta, ale závod
nedokončili – P. Baar absolvoval 4 disciplíny (60 m
-7,33; dálka 664; koule 12,84 a výška 181 cm). 
Český atletický svaz bilancoval počty oddílů i je-

jich členů a eviduje v ČR 311 oddílů a 72 417 členů,
od nichž vybere příspěvky přes 2 miliony korun.
Náš oddíl má evidováno 137 členů a tímto počtem
zaujímá 8. místo v kraji, nejpočetnějším oddílem
je Hvězda Pardubice (624), pro zajímavost počet-
nější členstvo mají i sousední oddíly (Svitavy, Vy-
soké Mýto, Polička). Nejvíce členů v rámci ČR mají
Vítkovice (1131) Olomouc (1085) Slavia Praha (959).   

Petr Jonáš

Pardubický 
Plavecký Pohár 2017
v Litomyšli
Vážení příznivci plavání, opět po roce vás zveme
na další ročník PPP (též Plavání Pro Potěšení).
Pořádajícím klubem je letos Czech TRI K. Team,
z.s., součástí bude GEOOBCHOD CUP – soutěž
pro rodinné týmy, LITEX CUP – série závodů na
1500 m, CZECH TRI CUP – závody v aquatlonu.
V Městském bazénu Litomyšl soutěž proběhne
ve čtvrtek 20. dubna od 19 h. Pokračovat můžete
v bazénech HK a Pardubicích a od června již na
otevřené vodě, celkem je pro vás připraveno 11
závodů, poslední se uskuteční v září na Mělicích.
Zváni jsou všichni, pravidelní i občasní plavci, tri-
atlonisté, potápěči, atleti, hobby sportovci i ne-
sportovci všech věkových kategorií. Zapište si
datum, natrénujte nebo přijďte jen pro radost si
zaplavat 100 m či 500 m na čas do litomyšl-
ského bazénu. Rodinné týmy mají opět šanci vy-
hrát let balónem. Ale hlavně, plave se pro zdraví
a pro radost. Více informací o celé soutěži na-
jdete na www.pppohar.cz. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl


