
Památkáři žádají o dotaci 250 milionů
korun na „Božský zámek” v Litomyšli

Josef Janeček byl zvolen
novým místostarostou
Litomyšl má od středy 14. prosince novou tvář
v nejvyšším vedení města. Na letošním posled-
ním jednání zastupitelstva rezignoval Michal
Kortyš (ODS) na post místostarosty a následně
se hlasovalo o jeho nástupci. 
„Mrzí mě to, ale stali jsme se součástí koalice
v Pardubickém kraji a byl jsem zvolen náměst-
kem hejtmana pro dopravu. Z hlediska sou-
časné právní úpravy souběh výkonu funkce
místostarosty města a výkonu funkce ná-
městka hejtmana nezakládá neslučitelnost
těchto funkcí. Z hlediska praktického, smyslu-
plného a časově reálného však nelze tyto
funkce vykonávat současně,” uvedl Michal Kor-
tyš v rezignační řeči k zastupitelům a dodal:
„Děkuji za podporu v nejtěžších chvílích i za to,

že si do mě někteří občas kopli. Vůbec mi to ne-
vadilo, protože demokracie je od toho, aby-
chom si říkali věci na rovinu. Za Litomyšl a náš
region budu samozřejmě bojovat i nadále,
avšak s ohledem na to, že jsem na post ná-
městka pro dopravu byl zvolen za celý Pardu-
bický kraj.”
V tajné volbě proti sobě stáli Jiří Lammel (TOP
09) a Josef Janeček (ODS). Prvního jmenova-
ného muže nominoval jeho spolustraník Miro-
slav Nádvorník: „Je to člověk, který ve volbách
od obyvatel získal třetí největší podporu. O šest
procent méně než starosta a o asi 26 procent
více než koaliční kandidát. Zabývá se tím, co je
pro Litomyšl typické – kulturou a uměním,” řekl
zastupitelům. strana 5 >

Z jednání 
zastupitelstva

Rozhovor
s Karlem Rajmanem

Plány radnice
pro následující roky 1132

Národní památkový ústav chce v příštích
měsících podat dvě žádosti na dotace, ze
kterých by se měl kompletně opravit lito-
myšlský zámek a Panský dům. Projekty
v souhrnné výši  300 milionů korun mají for-
málně dokončit revitalizaci zámeckého ná-
vrší. Národní památkový ústav chce žádost
o dotaci z evropských strukturálních fondů
podat nejdéle do konce března 2017. Pokud
vše vyjde podle jejich plánu, tak by se mělo
s opravami začít v roce 2018.

Zpravodaj města Litomyšle
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požární a zabezpečovací systém. Pro podporu
kulturních akcí konaných v areálu zámku byla
navržena speciální konstrukce. „Mohla by se po-
stavit například při konání Smetanovy Litomyšle.
Ta stávající se totiž staví i rozebírá velice dlouho.
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Kam v roce 2017
za kulturou?
Stejně jako loni bude i rok 2017 v Litomyšli
provázet speciální marketingové téma. To
letošní nese název Litomyšl – srdeční zá-
ležitost. „Věříme, že v roce se šťastnou
sedmičkou na konci bude i pro vás Lito-
myšl srdeční záležitostí. Téma srdcí nás
bude provázet i díky nové trojici ,živých’
zvonů, které budou již brzy bít v chrámu
Nalezení sv. Kříže. Z velké lásky vyrostla
i litomyšlská chlouba – zámek. Vratislav
z Pernštejna ho dal vystavět pro svoji
choť Marii Manrique de Lara. Ta zase do
Čech přivezla slavné Pražské jezulátko,
jehož má v úctě nejen velká část španěl-
sky mluvícího světa. Doufáme, že vás za
srdce chytne i účast na některé z mnoha
kulturních, sportovních i společenských
akcí roku 2017,” uvedla vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu Michaela Se-
verová.   Více o akcích strana 7 >

Projekt „Zámek Litomyšl – Božský zámek” po-
čítá s nákladnou obnovou nejvzácnější budovy
ve městě – renesančního zámku ze 16. století.
Na opravy bude potřeba asi 250 milionů korun,
přičemž dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) má pokrýt 85 pro-
cent nákladů, zbytek částky by v případě uznání
finanční pomoci připadl na Ministerstvo kultury
České republiky. 
Památkáři chtějí v první řadě obnovit vzácné
krovy, z nichž některé pochází již ze 30. let 17.
století. Nutné jsou i práce na střeše zámku 
a dvaceti komínech z renesanční a raně barokní
doby.  Upravená střecha by měla poskytnout
lepší ochranu sgrafitům, především těm na dru-
hém arkádovém nádvoří. Odborníci se následně
budou věnovat i chloubě litomyšlského zámku.
„Počítáme samozřejmě i s restaurováním sgra-
fit, což je velice složitá záležitost, protože klade
velké nároky na restaurátory,” uvedl ředitel
Územní památkové správy na Sychrově Miloš
Kadlec. Průzkumy původní sgrafitové výzdoby
ukázaly, že figurální sgrafito na druhém nádvoří
je dochováno z 97 procent. Oproti tomu původní
psaníčka na vnější fasádě a originální výzdoby
komínů, štítů a říms se dochovaly pouze ze 30

procent. Pro novou prezentaci rozsáhlého sgra-
fitového díla jsou plánovány nové speciální pro-
hlídky. Návštěvník se v nich má seznámit
s vývojem litomyšlských sgrafit od grafických
předloh původem z Itálie a Holandska po jejich
řemeslné zpracování až po motivy pocházející
ze 20. století. Prohlídky doplní mobilní aplikace
nebo prezentace skrytých částí. 
Další částí projektu je vybudování zázemí pro
návštěvníky v místech, kde je dnes pokladna. 
V neposlední řadě by mělo dojít k rozšíření ka-
várny a rekonstrukci prostor pro správu zámku
a velkého sloupového sálu, jenž by měl sloužit
jako místo konání kulturních akcí. V souvislosti
s těmito plány chtějí památkáři modernizovat
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM schvaluje v souladu se směrnicí města

Litomyšl č. 06/15, o poskytování dotací z roz-
počtu města "Dotační program na obnovu hlav-
ních průčelí objektů na Smetanově náměstí
v Litomyšli na rok 2017".

 RaM jmenuje dalším členem Komise pro kul-
turu, spolkový život a cestovní ruch Mgr. Davida
Zandlera, který nahradí Mgr. Petru Jiráňovou
(důvodem je odchod na mateřskou dovolenou).   

 RaM souhlasí s poskytnutím individuální do-
tace ve výši 20.000 Kč Kinematografu bratří Ča-
díků na úhradu nákladů souvisejících 
s promítáním filmů Kinematografu bratří Čadíků. 

 RaM rozhoduje o výběru nejvhodnější na-
bídky ve výběrovém řízení Úsekové měření rych-
losti vozidel na území města Litomyšl, a to
uchazeče GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. RaM
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 RaM souhlasí s přijetím účelově určených fi-
nančních prostředků v rámci projektu Škola pro
všechny realizovaného prostřednictvím OP VVV.
Projekt je zaměřen mj. na osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí Ze zastupitelstva

v roce 2017. V případě ukončení platnosti
smlouvy o výpůjčce uvedených prostor bude
poskytnuta pouze poměrná část roční dotace.
ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130
tis. Kč společnosti Ruka pro život, o.p.s. na
úhradu mzdových výdajů organizace. Hrazeno
z rezervy RaM. ZaM schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace.

 ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci na
projekt „Retoping atletického stadionu a odvod-
nění fotbalového hřiště”. Projekt řeší retoping
stávajícího umělého sportovního povrchu na
ploše atletického oválu vč. jeho odvodnění
a nové drenáže fotbalové plochy. Max. výše do-
tace je 55% z uznatelných nákladů. Město dofi-
nancuje rozdíl mezi celkovými náklady akce
a výši dotací.                 Více na www.litomysl.cz

a žáků či spolupráci s rodiči dětí a žáků. Finanční
prostředky budou  přijaty prostřednictvím ZŠ Li-
tomyšl, Zámecká 496, která je použije výhradně
k účelům popsaným ve schválené Žádosti 
o podporu. Projekt je dvouletý, začátek fyzické
realizace je stanoven na 1. 2. 2017. Celkem se
jedná o částku 1 398 695 Kč. 

 RaM vzala na vědomí, že oddíl DTC Duatlon –
Triatlon Club Litomyšl pořádá dne 8. července
2017 akci LITOMAN – mezinárodní závod v triat-
lonu. Starosta města přijímá záštitu nad touto
akcí. RaM souhlasí s poskytnutím dotace z roz-
počtu roku 2017.

 RaM bere na vědomí petici občanů oblasti
Komenského náměstí za zachování bezplatného
parkování ze dne 28. 11. 2016. RaM souhlasí
s tím, aby zástupci petičního výboru byli pozváni
na jednání dopravní komise dne 4. 1. 2017. Na zá-
kladě výsledků tohoto jednání bude rozhodnuto
o dalším postupu.

 RaM vzala na vědomí petici obyvatel ulice
Portmanka ve věci opravy místní komunikace
a zakopání kabelů elektrického vedení do země.

 RaM revokuje své usnesení č. 1031/16 takto.
RaM souhlasí na základě výsledků 2. kola výbě-
rového řízení na obsazení garážových stání
v ulici Z. Kopala se snížením ceny pronájmu ne-
zastřešených parkovacích ploch na 250 Kč/stání
za měsíc. Příjezd na parkovací stání prozatím
nebude regulován závorou a dočasně neprona-
jatá stání budou sloužit  k volnému parkování.
RaM souhlasí s vyhlášením dalšího kola výběro-
vého řízení bez omezení počtu stání a bydliště
zájemce (např. i pro zaměstnance litomyšlské
nemocnice a podnikatelské subjekty.

 RaM souhlasí z důvodu opakované nepřítom-
nosti se zrušením členství pana Petra Vaňouse
v kuratoriu Městské galerie Litomyšl. Zároveň
v souladu s článkem 4 Zřizovací listiny Městské
galerie Litomyšl souhlasí se jmenováním Jiřího
Lammela jako člena kuratoria.

 RaM bere na vědomí rezignaci pana Oldřicha
Pakosty na členství v Pracovní skupině pro re-
generaci památek a správu památných hrobů. 

 RaM souhlasí zpracovat komplexní záměr
úprav a provozu psince v Pohodlí

Více na www.litomysl.cz

Z prosincového jednání zastupitelstva

 ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl č. 02/2016, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
2.500.000 Kč společnosti Městské služby Lito-
myšl na nákup rolby na úpravu ledu pro zimní
stadion Litomyšl. ZaM schvaluje uzavření veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 ZaM schváluje poskytnutí dotace na rok 2017
ve výši 2.849 Kč/provozní den  společnosti Zla-
továnek na úhradu prokazatelné ztráty ve ve-
řejné linkové dopravě – městské hromadné
dopravě Litomyšl dle stanoveného jízdního řádu.

 ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
312.000 Kč na provoz veřejných WC v prostoru
Smetanovo náměstí a autobusové nádraží

Projednání návrhu
změny č. 2
územního plánu
V souladu s usnesením zastupitelstva města Li-
tomyšl je pořizována změna č. 2 územního plánu
Litomyšl. Odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Litomyšl oznamuje, že veřejné
projednání se bude konat dne 30. 1. 2017 a ve
lhůtě do 7 dnů od tohoto projednání mohou být
uplatněny námitky a připomínky.
Návrh změny č. 2 územního plánu Litomyšl je
připraven k veřejnému nahlédnutí na Městském
úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, na odboru vý-
stavby a územního plánování (kancelář č. 43)
a na webových stránkách města Litomyšl. 

Josef Filipi, vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Na posledním jednání zastupitelstva roku 2016
bylo připraveno celkem 12 bodů. Po projednání
procedurálních záležitostí a již zmíněné volby
místostarosty  a radního (strana 1) přišly na řadu
informace z jednání mediálního výboru. 
Jeho členové se sešli 23. listopadu a na pro-
gramu byly dlouho připravované záležitosti, na-
příklad změny na webových stránkách města,
seznámení s novou redakcí či debata o technic-
kých záležitostech spojených s tiskem měst-
ského zpravodaje. „Také jsme se bavili 
o výsledku ankety otištěné v Lilii týkající se mo-
žných změn ve vysílání CMS TV. Naši spoluob-
čané jsou zřejmě spokojeni, protože jsme dostali
pouze 46 odpovědí. Z mého pohledu tedy nesto-
jíme před problémem, že bychom museli za mi-
lion korun pořizovat nový vysílač,” řekl k jednání
výboru jeho předseda a nový místostarosta
Josef Janeček. 
V reakci na toto prohlášení se do debaty zapojil
zastupitel Radek Pulkrábek (Patriot SNK), který
vyjádřil nesouhlas se závěrem výboru ohledně
ankety. V bodu věnovanému mediálnímu výboru
Radek Pulkrábek vyjádřil stížnost na to, že ne-
dostal prostor k reakci po otištění dopisu čte-
nářky v červnovém vydání Lilie. Pisatelka se 
v něm kriticky vyjádřila na jeho vystupování proti
činnosti regionální televize CMS TV. „Dochází 

k prznění demokracie. V Lilii se může otisknout
cokoliv o komkoli. Někdo vytvořil článek, kterým
mě chtěl poškodit a nedostal jsem možnost se
k tomu vyjádřit. Autorka dopisu uvedla neexis-
tující adresu a neposkytla telefonní číslo, což re-
dakce neověřila. To je porušení pravidel 
a statutu zpravodaje,” uvedl Radek Pulkrábek 
a v zápětí dodal: „Místostarosta teď bude vyko-
návat kontrolu nad médii. To neměli ani bolše-
vici. Mám velkou obavu, že to, co jsme získali,
tedy že se opozice může vyjadřovat k dění ve
městě, brzy ztratíme.”
Josef Janeček (ODS) se proti těmto výrokům
ohradil: „Není pravda, že bych někdy zasahoval

do toho, co se v Lilii otiskne. To je nesmysl a vy-
lučuji to. Pokud máte nějaký důkaz, tak ho
sdělte. Prostor k reakci jste měl v politické ru-
brice. Tam můžete psát, co chcete, pokud tedy
nebudete sprostý a nebudete někoho urážet,”
uvedl. Ke stížnosti se vyjádřil i zastupitel Vojtěch
Stříteský (Fórum občanů Litomyšle): „Při vystou-
pení pana Pulkrábka jsem se musel hodně držet.
Na mediálním výboru podle něj dochází k prz-
nění demokracie. Je mi z toho dost zle, protože
to je opravdu silný výraz. Mám z mediálního vý-
boru poměrně dobré zprávy. Bavím se se členy
a vím, že výbor ani zdaleka nezní jedním hlasem.
Nicméně existuje institut hlasování a výsledky
z něj máme ve zveřejněném v zápisu. Pokud je
hlasování a odsouhlasení usnesení przněním
demokracie, tak to ať se na mě nikdo nezlobí, to
může říct pouze ten, kdo nemá o demokracii ani
páru.”
Člen mediálního výboru Marek Novohradský
(ČSSD) prohlásil, že podle něj de facto došlo
k otištění anonymního příspěvku a v minulosti
navrhl, aby redakce poskytla relevantní kontakt
na pisatele nebo zvážila vhodnou reakci na
možné pochybení spočívající ve zveřejnění ano-
nymního příspěvku. Zastupitelé následně vzali
na vědomí zápis z jednání  výboru počtem 19 za-
stupitelů, dva se zdrželi hlasování.    strana 6 >
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Ohlédnutí za besedou Dva roky poté a co dál?

Do zámecké jízdárny nakonec dorazilo zhruba
50 lidí, z řad veřejnosti se jednalo o zhruba deset
návštěvníků. „Účast mohla být lepší, ale s tím nic
nenaděláme. Minule zřejmě veřejnost přilákal
hlavně architekt Jan Šépka, který s lidmi hovořil
o umístění kontroverzního laminátu v prosto-
rách zámku. To nic nemění na tom, že i nadále
chceme tato setkání pořádat, protože jsme slí-
bili, že budeme pravidelně informovat o dění na
radnici. Ti, kteří přišli, se mohli zeptat na cokoliv
a dozvědět se více o dění ve městě,” uvedl sta-
rosta Radomil Kašpar. Jako první při besedním
večeru přišla řada na prezentaci, v níž byl rok
2016 zachycen v číslech a fotografiích.
V 300milionovém rozpočtu se i loni našla
značná suma pro opravy a investice. Celkem se
na tyto aktivity počítalo se 153 miliony korun.
Mezi významné letošní projekty se řadí  pokra-
čování v proměně nábřeží Loučné, opravy ve
školách a školkách, rekonstrukce ČOV v Nedo-
šíně, opravy Smetanova domu, zainvestování
pozemků Prokop – Lidická či výspravy domů, sil-
nic i chodníků. Dále například vybudování par-
kovacího domu u nemocnice, dokončení úprav
Jindrovy zahrady, investice do vybudování turis-
tického zázemí na Smetanově náměstí, rekon-
strukce hájenky v Budislavi, vybavení kočárovny
či opravy na náměstí. Investice v integrovaných
obcích v roce 2016 přesáhly 1,7 milionu korun –
nejvýznamnějším počinem v této oblasti byly

opravy komunikace v Pazuše za 758 tisíc korun
a v Kornicích za necelý půlmilion.
Jsou samozřejmě i věci, které se zatím nepodařilo
udělat – například vybudovat sociální zařízení na
hřbitově, přestěhovat DDM do budovy ortoptiky
nebo zprovoznit úsekové měření. Na těchto pro-
jektech se však i nadále pracuje a vedení města
doufá, že se tyto resty podaří dokončit co možná
nejdříve. „Někde nás zdržela výběrová řízení, jako
tomu bylo v případě úsekového měření, jinde zase
došlo k vývoji, který jsme nečekali. To se týká so-
ciálního zařízení na hřbitově, kde se musel kvůli
špatnému stavu barokní márnice změnit celý pro-
jekt. Platí však, že věci, které jsme zatím nestihli,
mají naši prioritu a budeme nadále pracovat na

Plány radnice pro následující roky

Jmenovitě se jedná o vybudování chodníků na
Lánech, které mají zaručit bezpečí a pohodlí
tamních obyvatel. Z těchto důvodů chce vedení
města v následujících měsících udělat chodníky
také od viaduktu k Husově čtvrti. V prvním kvar-
tálu roku 2017 by už mělo provoz na vytipova-
ných úsecích litomyšlských silnic monitorovat
úsekové měření. Se startem tohoto projektu na
zklidnění dopravy se původně počítalo již v roce
2016. Za zdržení mohlo několikrát opakované
výběrové řízení, v němž nakonec zvítězil ucha-
zeč Gemos Dopravní systémy a.s. V plánu je také
zainvestování lokality Na Babce a dlouho disku-
tované vybudování sociálního zařízení na lito-
myšlském hřbitově. 
Tento projekt se v roce 2016 nestihl realizovat
kvůli špatnému stavu barokní márnice. Budova
tak bude muset udělat místo novým budovám.
„Budou tam dva objekty v moderním stylu od ar-
chitekta Ladislava Kuby. V prvním bude sociální
zařízení, ve druhém bude zázemí pro správu
hřbitova,” prozradil Radoslav Kašpar. Kromě no-
vostaveb se v projektu počítá s úpravou přile-
hlého prostranství a oplocení. 

Obyvatelé ulice 9. května by se podle plánu měli
dočkat proměny sakurové aleje, o níž s nimi
v minulosti úředníci a odborníci na zeleň disku-
tovali. Nové sakury s větším sponem by měly
umožnit lepší světelné podmínky pro rezidenty,
stejně tak jako více místa pro motoristy. Počítá
se také s přeměnou parkovacích míst v této ulici
a vysázením nové zeleně. 
Jedním z nejdůležitějších plánů města pro rok
2017 je již několikrát zmiňované přestěhování
Domu dětí a mládeže Litomyšl do budovy ortop-
tiky nad autobusovým nádražím. Předpokládané
náklady této akce jsou zhruba 10 milionů korun.
Uvolněné místo v současných prostorách DDM
poslouží pro žáky mateřské školy. Celkem 130
milionů korun by měl stát nový domov pro seni-
ory, s jeho výstavbou se však v roce 2017 nepo-
čítá. Dotace by pokryla 50 milionů korun a na
zbytek částky by si město muselo vzít úvěr.
Proto úředníci zjišťují, zda není šance získat
vyšší dotaci a tím snížit výši případného úvěru. 
Zastupitelé se také zabývají otázkou vybudování
dvoupodlažního parkovacího domu v místě sou-
časného parkoviště u I. mateřské školy. Dvojná-
sobná parkovací kapacita v této lokalitě oproti
současnému stavu by měla ulehčit život Lito-
myšlanům i turistům. V současné době se při-
pravuje stavební řízení, a pokud akci povolí
zastupitelé, tak by se v roce 2017 mohlo začít
s budováním. 
Špatný technický stav nadchodu u polikliniky by
měla vyřešit celková rekonstrukce. Pro obyva-
tele se sníženou pohyblivostí se v projektu po-
čítá s bezbariérovým výtahem, který budou
moci používat při cestě k doktorům nebo na
městský úřad. V průmyslové zóně se zvažuje vy-
budování nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče,
jelikož ta stávající na Lánech nevyhovuje sou-
časným potřebám sboru.  -red-

„Nová budova v průmyslové zóně by pro hasiče
měla také výhodu v tom, že se rychleji dostanou
na silnici I/35 a na místě zásahu tak mohou být
dříve. Dotace je zhruba 90 procent a objekt bude
stát 15 až 17 milionů korun,” vysvětlil Michal Kor-
tyš. V následujících měsících se vedení města
také pokusí zařídit návrat slavné Židle od Marie
Jetelové. Umělecké dílo se za 12 let stalo pro
mnohé obyvatele neoddělitelnou součástí Kláš-
terních zahrad. Židle však nebyla majetkem
města a byla autorkou pouze zapůjčena. V sou-
časné době se řeší, zda by se kopie díla nemohla
natrvalo do zahrad vrátit.
Na přelomu let 2016 a 2017 se také začalo s pří-
pravami pro vybudování odborné učebny na II.
základní škole. V oblasti sportu jsou pro násle-
dující měsíce největšími investičními akcemi po-
řízení nové rolby pro zimní stadion. Město se
v tomto případě nejprve pokoušelo získat na
nákup dotaci, což ale nevyšlo. Zastupitelé proto
schválili poskytnutí 2,5 milionu korun z rozpočtu
Městským službám Litomyšl, které rolbu koupí.
V souvislosti se zimním stadionem se také plá-
nuje rekonstrukce strojovny tohoto sportoviště
za účelem snížení spotřeby chladícího média 
a menší ekologické zátěže. Zastupitelé také 
v prosinci schválili žádost o 55procentní dotaci
na retoping stávajícího umělého sportovního
povrchu na ploše atletického oválu, jeho odvod-
nění a nové drenáže fotbalové plochy. O jednot-
livých projektech budeme čtenáře podrobněji
informovat v dalších vydáních Lilie. -red-

Ve středu 30. listopadu 2016 se v prostorách coworkingového centra odehrála již druhá povo-
lební beseda. Ta letošní nesla název „Dva roky poté a co dál?” a jejím smyslem bylo seznámit
obyvatele s tím, co vše se za uplynulých 12 měsíců podařilo udělat, co se naopak nestihlo a jaké
má radnice plány do roku 2017. 

tom, abychom je zdárně dokončili,” sdělil Radomil
Kašpar.
Po skončení prezentace přišla řada na dotazy
obyvatel. Ti se zajímali například o to, proč
město nepokračovalo s výstavbou nového
chodníku na ulici Zahájská. „Určitě by jej vozíč-
káři, děti i ostatní chodci, kteří z města směřují
tímto i opačným směrem, využili k bezpečnému
přechodu vozovky. Neboť přecházet v místě, kde
končí tento chodník, je značně nebezpečné,”
ptala se Litomyšlanka Jaroslava Vodehnalová.
Podle starosty situaci s výstavbou chodníku
zkomplikoval majitel jednoho domu v této loka-
litě. Vzhledem k tomu, že je část pozemku v sou-
kromém vlastnictví, tak město udělalo chodník
pouze tam, kde mohlo a mělo souhlas. Dále bo-
hužel nemohlo postupovat. Debata se následně
stočila k fungování Litomyšlské nemocnice. „Ač-
koliv také chceme zpět zrušená oddělení, tak
máme v tomto případě svázané ruce. Zřizovate-
lem nemocnice je, jak jsme již několikrát veřej-
nost informovali, Pardubický kraj a zařízení
funguje v rámci společnosti Nemocnice Pardu-
bického kraje, která ho spravuje. Samozřejmě při
jednáních upozorňujeme na důležitost nemoc-
nice pro Litomyšl a Litomyšlany a rozvoji zdra-
votnictví se u nás snažíme aktivně pomoci skrze
nadační fond, z něhož byl minulý rok pro potřeby
Litomyšlské nemocnice pořízený přístroj pro rá-
zovou vlnu za více než 400 tisíc korun,” prohlásil
k tomuto tématu Radomil Kašpar. Více informací
o dění v Litomyšli najdete v prezentaci z besedy,
která je dostupná na: www.litomysl.cz/php/
e_books/2016-11-30_dva_roky_pote/  -red-

Při besedě „Dva roky poté a co dál?” se veřejnost mohla také seznámit s plány vedení města
pro rok 2017. „Když jsem si spočítal projekty, které začnou v roce 2017 a budou pokračovat
i v následujících letech, tak jsem došel k částce 400 milionů korun, což je obrovská cifra,” řekl
starosta Radomil Kašpar k plánům radnice. 
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Proč jsem koalici řekl, že przní demokracii? Na
posledním jednání ZaM byl předseda MV (Medi-
ální výbor) člen koalice Ing. Janeček (ODS) zvolen
místostarostou. Společně se starostou je nej-
výše postaveným členem MěÚ. Redaktoři Lilie,
jsou zaměstnanci MěÚ. Jsou mu nyní podřízeni
nejenom jako místostarostovi, ale zároveň je
kontroluje jako předseda MV dokonce s právem
rozhodujícího hlasu. Pod vedením ing Janečka se
nedodržuje Statut a pravidla zpravodaje. Po-
tvrdil to i člen MV Ing. Marek Novohradský
(ČSSD).  Hlasování výboru jsou odrazem větši-
nového obsazení výboru členy koalice. MV jedná
čistě účelově, politicky kryje ovlivňování veřej-
ného mínění pomocí neobjektivního a nevyvá-
ženého informování. Jeden takový článek byl
nedávno otištěn a psalo se o mně, jako o zastu-
piteli, který neustále napadá pana Horáka (CMS
TV) a koná zvůli. Bylo to v Lilii č. 6 na str. 10.
Jenom pro zajímavost, jak se takový článek
dostane do tisku? Nějaká žena ho anonymně
donesla v zalepené obálce do IC (Informační

centrum). IC je soukromý subjekt, který není po-
věřen k takovému přebírání. Zaměstnanci IC
obálku rozlepili a zjistili, že je v něm dopis adre-
sovaný zastupitelům s žádostí o otištění. Článek
zaslali do Lilie. Redakce ho doplnila o titulek,
čirou náhodou znějící ve prospěch CMS TV a dala
do tisku. Jak se ukázalo, autorka článku asi ne-
existuje, protože neexistuje adresa (Pardubice
ul. Palackého 2572), kterou udala jako kontakt
na sebe. Zaslal jsem jí doporučený dopis s mým
vyjádřením. Ten se z pošty vrátil s tím, že adresa
neexistuje. Redakce Lilie ke všemu nemá k dis-
pozici tel. kontakt na její osobu, přestože jí to
pravidla zpravodaje ukládají. Jak to bylo dále?
Písemná reakce na tento článek mně nebyla
umožněna, přestože jsem ji napsal a řádně do-
ručil. Vysvětloval jsem v ní, že ukončení každo-
ročního financování CMS TV jedním milionem Kč
z rozpočtu města, je pouze naplňováním voleb-
ního programu Patriot SNK. Nejedná se tedy
o žádné útoky, natož o konání zvůle. O otištění
pomlouvačného článku a o neotištění mé reakce

rozhodl předseda Mediálního výboru ing. Jane-
ček. Nejde tady o mně, ale o princip. Podobným
způsobem totiž může vládnoucí koalice nechat
otisknout jakýkoliv článek o komkoliv. Koalici
včetně zastupitelů Generace 89 to evidentně
nevadí. Proto jsem jim řekl, že przní demokracii
a že i komunisti ovládali a řídili média méně oka-
tým způsobem. Vtipné bylo, když mě ing. Jane-
ček na jednání ZaM vyzval, abych doložil, kdy
měl rozhodovat o tom, co bude v Lilii otištěno.
Prý tak nikdy nečinil!!! Tak jsem mu přečetl jeho
písemnou odpověď na moji stížnost práce re-
dakce Lilie, kde sám píše, že byl sporný článek
o mně otištěn po konzultaci s ním. Mimochodem
moji stížnost Mediální výbor řádně neprojednal
a ani do zápisu z jednání se nedostala zmínka
o této věci. Jo, jo, jsou to takové žabomyší války,
ale podobné praktiky nesmějí procházet, proto
o tom mluvím tak ostře. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK 

Patriot SNK

Vážení spoluobčané,
před několika dny skončil rok 2016. To mne vede
k zamyšlení nad uplynulým obdobím z pozice
zastupitele a předsedy finančního výboru
města. 
Jako samozřejmost všichni bereme, že naše
město umožňuje nadstandardní nabídku ve
srovnání s obdobně velkými městy v naší repub-
lice. To vyžaduje značnou potřebu finančních
prostředků z městského rozpočtu na kulturu
a společenské vyžití (Smetanův dům a do bu-
doucna i Zámecké návrší, …). Nemalé finance
odčerpávají i sportovní zařízení (zimní stadion,
bazén, letní stadion, plovárna, …), a podporo-

vána je i spolková činnost. Na této nadstan-
dardní nabídce společenského, kulturního 
a sportovního vyžití má velkou zásluhu nespočet
dobrovolných obětavých spoluobčanů. Ti bez
nároku na finanční a mnohdy, i společenské oce-
nění, obětují značnou část svého volného času
práci s dětmi a mládeží. Možnost vyžití má 
i střední a starší generace našich spoluobčanů
v různých zájmových kroužcích a spolcích. Právě
jim bych chtěl na počátku nového roku poděko-
vat za jejich obětavou a nezištnou práci. Vždyť
na nich záleží, že si mohou nejen naši spoluob-
čané, ale i občané regionu, návštěvníci města,
turisté i cizinci přijíždějící do našeho města za

kulturou, vybrat. Velice si iniciativy aktivních lidí
vážím.
Věřím, že i v následujícím období, i v letech příš-
tích tato iniciativa neustane, ale nadále se bude
rozvíjet. Úkolem nás zastupitelů i zaměstnanců
města je vytvářet dobré podmínky pro tuto dob-
rovolnou práci, bez níž by celá řada činností ne-
existovala. 
Do nového roku 2017 všem našim spoluobča-
nům přeji pevné zdraví a pracovní úspěchy v pří-
jemném prostředí našeho krásného města.

Vítězslav Hanzl, zastupitel za KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

Propagace nového turistického centra 

názoru mnohem efektivnější, po dohodě se
zpracovatelskou firmou, jež byla v kontaktu
s ministerstvem, byl však zúžen,” prohlásila ve-
doucí odboru kultury a cestovního ruchu Mi-
chaela Severová. V počátku projektu se
počítalo se zaplacením inzerce v celorepubliko-
vých periodikách, vytištěním plakátů, brožur,
objednáním informační tabule a doplněním
městského webu o podrobný popis nového tu-
ristického centra. Tištěné materiály neměly být
zaměřené pouze na přítomnost nového ob-
jektu, ale spíše dát do kontextu nové centrum
se stávající turistickou nabídkou v Litomyšli.
Dále se počítalo s prezentací centra při zahájení
lázeňské sezony, kdy měly být služby pro tu-
risty zdarma. Počítalo se také s uspořádáním
světelné show na budovu staré radnice, která
by ještě více zdůraznila výstupy projektu.
Další propagační kampaň měla být spojená
s Gastronomickými slavnostmi M. D. Rettigové.
Na úschovnu kol mohly upozornit závody na
bicyklech pro děti, uvažovalo se o recesistic-
kém běhu s kufrem, který měl upozornit na

úschovnu zavazadel. I v tomto případě by
během akce byly služby pro návštěvníky
zdarma. „Chtěli jsme výstupy projektu předsta-
vit tisícům lidí, kteří na tyto pravidelné akce
jezdí. Lepší marketing podle našeho názoru
v tomto případě neexistuje,” míní Michaela
Severová.
Z těchto aktivit, které by komplexně zpropago-
valy jak nové zázemí, tak Litomyšl a kulturní
akce ve městě, sešlo a plány se musely změnit.
Město tedy objednalo inzerci ve vybraných tiš-
těných médiích za více než 150 tisíc korun,
která čtenářům představí nově vybudované
centrum. Pro potřeby prezentace je objednáno
50 propagačních fotografií včetně veškerých
práv k nim za 25 tisíc korun. Schválena také
byla objednávka grafického zpracování inze-
rátů, příprava a tisk 150 kusů plakátů formátu
A2 a tisk 2 000 kusů letáků za 44 tisíc. Na cen-
trum upozorní také pět velkoformátových ce-
dulí, jejichž příprava, tisk, převoz a následná
instalace bude stát 25 tisíc korun. Za stejnou
sumu také zařídí specializovaná firma on-line
propagaci projektu. „Původní varianta propa-
gace byla podle nás mnohem lepší, ale nedá se
nic dělat, takové jsou zkrátka podmínky,” dodal
Radomil Kašpar. -red-

Město Litomyšl v současné době buduje nové
turistické zázemí a veřejné toalety  v budově
staré radnice na Smetanově náměstí, přičemž
zároveň dochází k opravám tohoto historicky
cenného objektu. Současné veřejné sociální zá-
zemí se přesune dozadu, kde vznikne také
úschovna zavazadel a kol. Přístup do tohoto
centra bude bezbariérový a v projektu se rov-
něž počítá s novým bezbariérovým WC pro
návštěvníky s omezenou pohyblivostí. Zařízení,
včetně nově přístupného odpočinkového dvo-
rečku, bude strategicky umístěné prakticky
uprostřed náměstí a bude sloužit místním oby-
vatelům i turistům. Vše by mělo být hotové do
léta letošního roku, město do projektu vložilo
více než dva miliony korun, stejnou částku se
podařilo získat z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Podmínkou pro získání dotace bylo, že se
část z této sumy musí použít pro propagaci
nově vzniklého turistického centra a veřejných
toalet. Konkrétně se jedná o částku 273 tisíc
korun bez DPH.
„Původní návrh propagace byl podle našeho

Výstavba turistického zázemí a sociálního zařízení na Smetanově náměstí vzbudila ke konci
minulého roku velký zájem médií. Mezi obyvateli se objevovaly otázky spojené s tímto projek-
tem, a proto jsme se rozhodli v lednovém vydání Lilie tento projekt zrekapitulovat. 
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Josefa Janečka navrhli členové koalice po před-
chozí dohodě. Již dříve bylo avizováno, že podle
této shody by post místostarosty měl i nadále
patřit občanským demokratům. Novým místo-
starostou města Litomyšle se nakonec stal
s podporou 13 zastupitelů z 22 přítomných
Josef Janeček. Ten od roku 2000 působí jako
krajský zastupitel. V minulosti byl radním Par-
dubického kraje (2000 – 2004) a náměstkem
hejtmana (2004 – 2008) zodpovědným za
zdravotnictví. „Vynasnažím se využít zkuše-
nosti z veřejné správy pro blaho města a oby-
vatel. Pracovat pro Litomyšl je pro mě radost
a čest. Děkuji,” prohlásil krátce po svém zvolení
Josef Janeček.
Po tomto bodu přišla na řadu volba nového
radního. Rezignací na post místostarosty totiž
Michal Kortyš ztratil místo v radě. Koalice do
rovněž tajné volby navrhla Michala Kortyše,
jenž projevil zájem být i nadále činným v tomto
orgánu. ČSSD nominovala jako protikandidátku
Danu Kmoškovou. „Myslíme si, že by bylo fér
vůči ČSSD a voličům, aby s ohledem na výsle-
dek voleb měla naše strana svého zástupce
v radě,” zdůvodnil nominaci zastupitel Marek
Novohradský. Radek Pulkrábek (Patriot SNK)
apeloval, aby Michal Kortyš nezapomněl na
rozdělanou práci ve městě a sliby, které dal.
Bývalý místostarosta ve volbě nakonec získal
14 hlasů a zůstane tak nadále členem Rady
města Litomyšle. „Michalovi za jeho desetileté
působení na radnici patří velký dík, protože pro
město a občany udělal velký kus práce. Přeji
mu hodně štěstí v novém působišti a těším se
na spolupráci s Josefem Janečkem,” řekl k hla-
sování starosta Radomil Kašpar. Ve středu 14.
prosince se na jednání zastupitelstva rozloučil
s veřejností také bývalý velitel městské policie
Karel Rajman, jenž se stal starostou v Moraši-
cích. V obci nastala po krajských volbách po-
dobná situace jako v Litomyšli. Bývalá
starostka Hana Štěpánová rezignovala, pro-
tože se stala radní Pardubického kraje. -mv-

Josef Janeček
novým
místostarostou

Nový místostarosta chce, aby
Litomyšl byla vlídným městem

Náměstek hejtmana
Pardubického kraje je z Litomyšle

Nový místostarosta JOSEF JANEČEK není v po-
litice žádným nováčkem. V minulých 16 letech
působil ve vedení Pardubického kraje, předtím
sedm let jako přednosta okresního úřadu.  Od
roku 2000 do roku 2008 řídil krajské zdravotnic-
tví coby radní a náměstek hejtmana. Nabyté
zkušenosti chce nyní použít nejenom při lákání
doktorů a sester do Litomyšle.

 Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvě-
děl, že byste měl být místostarostou?
Po odchodu Michala Kortyše na kraj jsem
s tím trošku počítal. Před komunálními
volbami jsme měli nepsanou dohodu,
že vítěz voleb, i kdyby vyhrál o je-
diný hlas, bude starostou a strana
na druhém místě bude mít místo-
starostu. To se v prosinci potvrdilo.

 Těšíte se na novou práci?
Těším se. Jak jsem již řekl při zvolení,
pracovat pro Litomyšl je pro mě čest.
Navíc teď nestrávím tři hodiny denně
v dopravních prostředcích a ten čas budu
moci využít smysluplněji – prací pro město.

 Dají se očekávat nějaké dramatické
změny v plánech města?
Mým příchodem se z programového hlediska
oproti době, kdy funkci místostarosty zastával
Michal Kortyš, nic nezmění. Oba dva jsme
z jedné strany, do voleb jsme šli se stejným pro-
gramem a ten nehodláme v polovině mandátu
nijak měnit. 

 Jakým oblastem se budete věnovat?
Jedná se o odbor majetkoprávní, místního hos-

podářství, kultury a cestovního ruchu, živnos-
tenského úřadu, městských lesů, životního pro-
středí i účast v České inspiraci a Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 Počítáte s tím, že budete s Michalem Kor-
tyšem úzce spolupracovat i po jeho odchodu
na kraj?
Samozřejmě. Rád uvítám jeho postřehy, protože
má v hlavě řadu projektů a nápadů, které by se
ve městě mohly realizovat. Sám vím, že není jed-

noduché se odstřihnout od věcí, kterými
jste několik let žil a dal do nich svou

energii a čas. Když jsem byl krajským
radním pro oblast zdravotnictví a na
konci mandátu jsem předával opo-
zici resort, tak jsem se v noci budil
ze snů, protože jsem se bál toho,
co se ve zdravotnictví chystá, a že

už to nemohu ovlivnit. 
Zmínil jste, že máte zkušenosti

ze zdravotnictví. Jak je hodláte pro
město využít?

Co se zdravotnictví týče, tak město nemá v pod-
statě žádné přímé kompetence. Ty má Pardu-
bický kraj. Budu se ale samozřejmě snažit použít
kontakty, které jsem za více než dvacet let v po-
litice a státní správě nasbíral, abych nějakým
způsobem v této oblasti pomohl. Musíme hýčkat
zdravotníky a pokusit se je do naší nemocnice
získat tím, že jim nabídneme bydlení a kvalitní
infrastrukturu. Zkrátka být vlídným městem, aby
lidé neodcházeli z Litomyšle pryč, ale naopak
sem k nám. -mv-

MICHAL KORTYŠ na sklonku roku 2016 opustil
pozici místostarosty desetitisícové Litomyšle
a zamířil do vedení Pardubického kraje s více
než půl milionem obyvatel. 

 Jak byste posledních deset let, kdy jste
v Litomyšli byl starostou a místostarostou,
ohodnotil ne jako politik, ale jako občan?
Myslím si, že se za tu dobu podařilo pohnout
s řadou projektů, díky kterým se máme v Lito-
myšli lépe. Ať už jde o opravy komunikací, vý-
znamné investice do infrastruktury,
záchranu piaristického chrámu či vybu-
dování městského bazénu. Bohatší je
zde také společenský a kulturní
život. Koneckonců i ta někým pro-
klínaná revitalizace zámeckého
návrší se podle mého názoru po-
vedla. Podařilo se zcela zaplnit
průmyslovou zónu, opravila se čis-
tička odpadních vod, dokončila se
kanalizace pro celou Litomyšl a oddá-
lila se trasa D35 dál od Litomyšle… Mys-
lím si, že se toho udělalo docela dost. Sice
všichni brbláme u piva, ale máme se určitě lépe
než obyvatelé podobně velkých měst.

 Jak byste tu dobu odhodnotil jako politik?
Došlo k určitému vyostření vztahů v komunální
politice. V uplynulých deseti letech jsme se
také museli vypořádat s vleklou ekonomickou
krizí a problémy ve zdravotnictví. Faktem je, že
se nám řada věcí povedla a některé jsme, ne
vždy úplně naší vinou, nedotáhli. To jsme pak
byli pod palbou opozice a především občanů.
Například již zmíněná revitalizace návrší a s ní
spojená archeologie nám všem určitě přidělaly
pár šedin. Museli jsme také hodně vysvětlovat
náš záměr kolem vytvoření klidové zóny na ná-
městí. A problémem, který se nějakou dobu
táhne a ještě zřejmě potrvá, je samozřejmě

parkování ve městě a záležitosti kolem naší ne-
mocnice. Řada lidí včetně mě stále neskousla
zavírání oddělení a doufám, že ta vlna nevole,
která se částečně snesla i na nás, budoucím
krokům prospěje. Mnohému jsme se všichni
naučili.

 Není vám líto, že odcházíte po polovině
mandátu, kdy se projekty většinou teprve
připravovaly a z pozice místostarosty už ne-
budete sledovat jejich dokončení?

Na jednu stranu lítost cítím. Ne nad tím, že
mě nebudou fotit při stříhání pásky

u Vodních valů, ale že končí jedna
etapa mého života. Ale deset let ve
vedení města je dlouhá doba. Na
začátku roku jsem byl postaven
před fakt, že jsem lídrem ODS
v krajských volbách a po tom

všem, čím naše strana v minulosti
prošla, jsem řekl, že do toho půjdu

a pokusím se lidi přesvědčit o našem
programu, zaměřeném do budoucnosti.

Nakonec to vyšlo a jednali jsme o koalici a dal-
ších krocích. A teď už jsem se jako lídr kandi-
dátky nemohl zříct zodpovědnosti. Bylo by to
nefér vůči voličům a myslím si, že z pozice kraj-
ského radního dokážu ovlivnit víc věcí, dokonce
i u nás v Litomyšli.

 Již jste avizoval, že v Litomyšli „nevyklí-
zíte pozice”. Jak hodláte nadále pracovat pro
město?
Ano. I zastupitelům jsem řekl, že chci nadále
pokračovat coby radní. Je tu řada rozdělaných
projektů a já za ně cítím odpovědnost. Stále
tady budu žít a i v budoucnosti se zde chci po-
dílet na řízení věcí veřejných, protože Litomyšl
byla, je a vždycky bude mojí srdeční záleži-
tostí.

-mv-

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

Pojmenujte
novou obřadní síň

Odbor místního a silničního hospodářství Měst-
ského úřadu Litomyšl oznamuje, že od  1. ledna
2017 zůstávají ceny vodného a stočného, parko-
vání a výše poplatku za komunální odpad ve
stejné výši jako v roce 2016. -red-

Poplatky se nemění
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strana 2 >
Na prosincovém jednání se dále například hla-
sovalo o poskytnutí dotace ve výši 2,5 milionu
korun Městským službám Litomyšl na nákup
nové rolby na zimní stadion. Zastupitel Miroslav
Nádvorník (TOP 09) uvedl, že by rolbu mohly
technické služby koupit i bez finanční pomoci
města:  „Investice 2,5 milionu mi nevadí, ale jde
o princip. Komerční organizaci ve velmi dobré fi-
nanční kondici dáváme dotaci, kterou bychom
dokázali využít jinak. Neříkám, že rolba nemá být
koupena, říkám, že Městské služby Litomyšl mají
dostatek zdrojů na to, aby rolbu koupily samy
bez dotace,” prohlásil. 
Starosta Radomil Kašpar v reakci na to uvedl, že
nákup rolby byl již v souvislosti s rozpočtovým
opatřením schváleným v minulosti odsouhlasen.
„Přijde mi logické částku, se kterou se na nákup
rolby počítalo v rozpočtu oddělení investic a roz-
voje, přesunout na městské služby,” řekl Rado-
mil Kašpar (KDU-ČSL). Zastupitelé dotaci
městským službám odsouhlasili, pro bylo 18 
z nich, tři se zdrželi hlasování.
Na jednání se mimo jiné diskutovalo o schválení

podání žádosti o dotaci na úpravy dráhy na at-
letickém stadionu. Podle starosty bude projekt
stát zhruba 12 milionů, přičemž přes polovinu
této částky by měla uhradit dotace. 
Předseda sportovní komise Vojtěch Stříteský se
ve svém příspěvku vrátil do minulých měsíců,
kdy se na zastupitelstvu jednalo o plánovaných
úpravách celého sportoviště. „Co se týče vrhač-
ského sektoru, tak ve sportovní komisi abso-
lutně nevládne přesvědčení, že se jedná o naši
prioritu. Naopak vybízíme k velmi široké diskuzi,
a to i na úrovni architektů, protože tak velký
zásah, jako je například likvidace kozího plácku
a zásah do svahu k vodárně považujeme s ohle-
dem na bezpečnost chodců za vhodný. Vzhle-
dem k tomu, že se tam má házet oštěpem
i koulí, by diskuze měla být mnohem podrob-
nější,” prohlásil Vojtěch Stříteský.
V diskuzi se pak probíral otevřený dopis bývalého
ředitele litomyšlského archivu Milana Skřivánka,
který vyjádřil obavy nad tím, že by město mohlo
archivu vypovědět nájemní smlouvu. Celý text do-
pisu a reakci města najdete na straně 15.

-red-

Z prosincového jednání zastupitelstva

Boj s hazardem pokračuje

Paragraf 252 pojednává o neoprávněném pro-
vozování loterie a podobných sázkových her.
Problémem při postihování kvízomatů je dosa-
vadní právní situace. Při jejich užívání musí hráči
odpovídat na jednoduché otázky, čímž se podle
majitelů hraní na kvízomatech odlišuje od po-
dobných přístrojů, jejichž provozování je v Lito-
myšli zakázáno městskou vyhláškou z roku
2014. 
„Faktem je, že vedení města zcela rezignovalo
na vymahatelnost práva v případě nelegálního
hazardu, což je více nežli zarážející. Na příjem
města z hazardu, který v posledním roce činil
cca 8 milionů Kč, bylo potřeba v Litomyšli pro-
sázet cca 160 milionů Kč. To jsou peníze, které
zůstaly občanům a gamblerům na užitečnější
věci pro život. Hlavně to jsou peníze, díky kterým
se u závislých nezvětšily jejich dluhy a exis-
tenční problémy,” míní zastupitel Radek Pulkrá-
bek, jenž na nelegální hazard v Litomyšli
opakovaně upozorňuje a výskyt kvízomatů 
v Tyršově ulici nahlásil policii.
Podle údajů z finančního a živnostenského od-
boru do městského rozpočtu v roce 2012 z ha-

zardu přišly více než čtyři miliony korun, 
v následujících letech pak téměř 6, 7, 5  a 4,6 mi-
lionů. Od účinnosti vyhlášky se příjem města
snížil a do poloviny prosince roku 2016 se jed-
nalo o částku 267 tisíc korun. A i přes platnou
vyhlášku se ve městě skutečně objevily kvízo-
maty. „Původně byl jeden na Tyršově ulici, ten
zabavila policie. Čtyři až pět zařízení bylo na
Smetanově náměstí v Majáku, ty byly odvezeny
v rámci uzavření a rekonstrukce provozovny.
Posléze se objevily další čtyři v Tyršově ulici
a opět je zabavila policie. Živnostenský odbor
v první řadě vždy oslovil Speciální finanční úřad
pro podezření ze spáchání správního deliktu
podle § 48 odstavec 1) písmeno c) loterijního zá-
kona, kde hrozí pokuta do deseti milionů korun.
Nebyli jsme přesvědčeni, že to bude mít hned
trestní rovinu podle § 252. Ten totiž předpokládá
vznik závažnějších následků, například ve dru-
hém odstavci nad 500 tisíc korun. Co se týče
panem Pulkrábkem uvedených čísel, tak rozdíl
mezi vsazenými penězi a výhrami ročně mohl
být maximálně mezi 30 až 40 miliony korun při
průměru 75 výherních přístrojů,” uvedl vedoucí

živnostenského odboru Petr Šmíd a dodal: „Kon-
troly heren dělá podle zákona o loteriích Speci-
ální finanční úřad. My nepovolujeme přístroje,
takže nejsme kontrolním orgánem.”
Podle starosty Radomila Kašpara se v současné
době nedá v boji proti hazardu dělat více, pro-
tože se čeká na výrok soudu, jenž se otázkou
kvízomatů zabývá: „Dle našich informací se 
v současné době stále řeší, zda jsou tato zařízení
nezákonná, či nikoliv. Proto se čeká na prece-
dentní rozhodnutí soudu, jak na ně nahlížet. Vy-
hláška města v současné době zakazuje celé
spektrum loterií a her, které má obec možnost
regulovat na svém území, mimo jiné i veškeré
výherní automaty. Změnu vyhlášky s ohledem
na očekávaný precedent v tuto chvíli neplánu-
jeme, ale situace se může rychle změnit.”
Podle výkladu úředníků z Ministerstva financí ČR
jsou tyto přístroje nelegální, jejich zákaz však
komplikuje již zmíněný právní spor. Dalším prob-
lémem jsou černé herny, v nichž se kromě kví-
zomatů mnohdy objevují další výherní přístroje.
Nelegální herny vznikají po celé republice, často
v místech, kde byly před loterijním zákonem 
a městskými vyhláškami povolené herny.  Poté,
co jim bylo povolení na základě obecně závazné
vyhlášky zrušeno, změnily se některé herny
v uzavřené podniky provozované pod záštitou
spolků, do nichž mají přístup pouze jejich čle-
nové. Členství v těchto uzavřených klubech je
ovšem založeno na neformální registraci, při-
čemž informace uvedené v přihlášce nejsou
nijak ověřovány. Automaty v herně provozované
spolkem nejsou povoleny ani Ministerstvem fi-
nancí ČR, ani obcí. Tyto spolky rovněž nemají
udělenou licenci k provozování sázkových her.
Provozovatelé se tak dopouštějí trestného činu,
za který jim soudy uložily již řadu trestů, ať již ve
formě odnětí svobody a zákazu činnosti, nebo
peněžitých trestů v řádech desítek tisíc.
Ministerstvo financí očekává, že ke zcela zásad-
nímu zlepšení situace přispěje zákon o hazard-
ních hrách, který mimo jiné přináší posílení
pravomocí Celní správy. Ta bude od 1. ledna 2017
oprávněna, na základě nového zákona, nejen
vstupovat do „černých heren”, a to i za použití
síly, ale i zabavovat nelegálně provozované
automaty.           -mv-

Policie v uplynulých dvou měsících ve městě dvakrát zasahovala proti provozovatelům heren,
kteří ve svých podnicích mají takzvané kvízomaty. Potvrdila to policejní mluvčí Hana Kaizarová:
„Majitel se měl dopustit neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 252
trestního zákoníku. K jednotnému postupu při vyšetřování této trestné činnosti byl zřízen tým
na Policejním prezidiu ČR.”

Novinky v dotačním programu
na obnovu Smetanova náměstí
V prosincovém čísle Lilie jsme informovali, že
dotační program na obnovu podloubí bude pro-
bíhat i v letošním roce. Dotační program by měl
pomoci vlastníkům nemovitostí na Smetanově
náměstí s revitalizací vybraných objektů bez
ohledu na to, zda je objekt kulturní památkou,
nebo není. Peníze z dotace lze využít na obnovu
hlavních průčelí objektů na Smetanově náměstí.
V předchozích letech směli o dotace žádat
pouze majitelé domů s podloubím. To by se mělo
v tomto roce změnit. „Nově budou moci zažádat
o příspěvek na opravu i majitelé domů, které ne-
mají podloubí. Počítá se také s příspěvkem na
úpravy průčelí u všech domů na Smetanově ná-
městí,” řekl radní Michal Kortyš. Zájemci o dotaci
mohou své žádosti předkládat od 16. března do
15. června 2017. V projektu budou podpořeny

maximální výší dotace 70 tisíci korunami s mini-
mální 50% spoluúčastí žadatele restaurátorské
práce v podloubí objektů (včetně pilířů) a restau-
rátorské práce v přízemí objektů bez podloubí.
Na ostatní práce v podloubí objektů včetně pilířů
bude maximální výše dotace 50 tisíc korun s mi-
nimální 65% spoluúčastí žadatele. Další infor-
mace naleznete na webu města ve vypsaných
dotačních programech.
Tuto podporu vyhlásilo město Litomyšl poprvé
v roce 2015. Během dvou let byl v rozpočtu
města na dotace opravy podloubí na Smetanově
náměstí vyčleněn dohromady jeden milion
korun. V roce 2015 se z přidělených peněz vy-
platilo 146 tisíc korun a v roce 2016 byli žadatelé
ještě úspěšnější, protože výše příspěvků do-
sáhla na 156 tisíc korun. -az-

Úřad zamítl
žádost
V minulých týdnech možná někteří Litomyšlané
zaznamenali stížnost části obyvatel Lánské ulice
proti plánům firmy Cobra Transport s.r.o. na roz-
šíření provozního a skladového zázemí. Obyva-
telé se obávali prašnosti, hluku a znepokojoval
je také předpokládaný zvýšený počet těžkých
nákladních automobilů na silnici. Majitel pře-
pravní společnosti zažádal stavební úřad o po-
volení stavby. Ten na začátku prosince poslal
účastníkům řízení písemné rozhodnutí, kterým
žádost o povolení stavby zamítl v celém roz-
sahu. Důvodem pro toto rozhodnutí je rozpor
této stavby s územním plánem. Cobra Transport
tak své logistické kapacity na Lánské ulici neroz-
šíří. -red-

Faktury na webu
Obyvatelé mají od prosince 2016 další možnost,
jak mít větší přehled nad správou věcí veřejných.
V rozklikávacím rozpočtu na webu města jsou
nově k nalezení kopie faktur uhrazených na zá-
kladě uzavřených smluv nebo objednávek. „Je to
další vstřícný krok vůči veřejnosti. Zavázali jsme
se, že budeme otevřenou radnicí, takže jsou na
webu nejenom smlouvy a objednávky nad 50
tisíc korun, což je zákonná povinnost, ale i další
dokumenty, které nám zákon neukládá. Napří-
klad kopie faktur, které město zaplatilo,” uvedl
starosta Radomil Kašpar. -red-
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Na co se v roce 2017 můžeme těšit?

LEDEN: První měsíc roku 2017 přinese hned ně-
kolik možností k vyžití. Kromě již probíhajících
akcí, které se protáhnou z loňského roku, se
hned zkraje 2. ledna chystá Novoroční zápolení
v deskových hrách v Domě dětí a mládeže.
Pokud rádi tvoříte, můžete 14. ledna navštívit
dům U Rytířů, kde bude připravena výtvarná
dílna z cyklu Zapleť se s uměním. Množství vý-
stav doplní 24. ledna diashow Jiřího Kolbaby -
Bali, můj druhý domov.

ÚNOR: Nejkratší měsíc v roce potěší hudbou. Ve
Smetanově domě na vás 20. února čeká 550. li-
tomyšlský hudební večer: Antonín Dvořák – Bib-
lické písně. Stejný den také začíná dvoudenní
festival vzdělání „Nakopněte svoji školu”, který
pořádá Zámecké návrší. V únoru bude regionální
muzeum lákat veřejnost na živou výstavu diva-
delních, loutkových a výtvarných dekorací, která
ponese název Imaginárium. Nalezneme ji zde od
5. února do 3. září.

BŘEZEN: Začátkem měsíce se program přizpů-
sobí dětem. Do Smetanova domu přijede 5.
března Míša Růžičková s programem Zpíváme
a tančíme s Míšou - minidiskotéka v Cirkuse.
O deset dnů později 15. března nás čeká 551. li-
tomyšlský hudební večer, během něhož se
oslaví 155. výročí založení Vlastimilu. V sobotu
25. března nás čekají hned dvě akce. První z nich
je běžecký závod Litomyšlská dvanáctka a dru-
hou Benefiční dobový ples ve Smetanově domě.
Konec měsíce bude opět patřit dětem. Na 31.
března si pro ně Městská knihovna připravila
tradiční Noc s Andersenem.

DUBEN: Po první dva dubnové dny se otevře
zámek svým návštěvníkům výstavou V objetí
jarní renesance. Dětem i sobě samým můžete
v kalendáři označit 14. až 17. dubna, kdy vás Zá-
mecké sklepení pozve do svých útrob na vý-
stavu Velikonoce ve sklepení. V neděli 16. dubna
na nás čeká slavnostní vysvěcení nových zvonů
v chrámu Nalezení sv. Kříže. Pokračovat budou
i hudební večery ve Smetanově domě, kde se 26.
dubna představí Litomyšlský symfonický
orchestr. Poté do našeho města zavítá již 6. lá-
zeňská sezóna. Na ni se návštěvníci mohou těšit
ve dnech 27. až 30. dubna. Na konci měsíce,
přesněji 30. dubna, můžete přijít na Primátor-
skou hráz oslavit 25 let Městských lesů.

KVĚTEN: Milovníci dobrého tradičního i netra-
dičního jídla by měli zbystřit 20. a 21. května, kdy
se v Litomyšli budou konat Gastronomické slav-
nosti M. D. Rettigové. V sobotu bude součástí
programu hold M. D. Rettigové a gastrofestival
na Smetanově náměstí, kde se profesionálové
i amatéři utkají v soutěži o nejlepší svíčkovou.
Děti si budou moci ozdobit pravé pardubické
perníky a návštěvníci si mohou pochutnat na
desítkách specialit. Nebude chybět ani soutěž ve
vaření kotlíkového guláše na Toulovcově ná-
městí. V neděli pak bude od jedenácti hodin na
Smetanově náměstí servírován společný oběd
v podobě husího stehna s variací zelí a knedlíků.
Dále nás v tomto měsíci čeká 27. května Opera
pod májovým nebem.

ČERVEN: Tento měsíc bude opravdu akcemi na-
bitý již od začátku. Na úterý 3. června je nachys-
tána Litomyšlská muzejní noc a tentýž den
začíná výstava v Portmoneu – Z Váchalova ro-
dinného alba, která potrvá až do 3. září. Na za-
čátku června také dojde ke slavnostnímu
otevření proměněného nábřeží řeky Loučné.

Svatostánky otevřou své dveře 9. června, kdy je
naplánována Noc kostelů. Nesmíme zapome-
nout na dominantu tohoto měsíce, kterou je
Smetanova Litomyšl. Mezinárodní operní festi-
val se bude konat v období od 16. června do 6.
července. Současně bude od 16. června do 28.
srpna probíhat Smetanova výtvarná Litomyšl.
Do domu U Rytířů vás bude od 18. června do 10.
září lákat výstava Ludmily Jandové. Koncem mě-
síce pak v sobotu 24. června zaplní Smetanovo
náměstí desítky stánků, protože zde bude pro-
bíhat tradiční Starodávný jarmark.

a 10. září, 9. září se také uskuteční již 12. ročník
Fish festu. Lidé nepřijdou ani o Starodávný jar-
mark 23. září na Smetanově náměstí. V tomto
měsíci nelze vynechat ani 44. ročník Mladé Sme-
tanovy Litomyšle, který připadá na dny 22. až
24. září. Koncem měsíce, přesněji 29. září, také
začíná ArchiMyšl, která se protáhne až do října.
Poslední zářijový den vás zveme do Vranic na
Pochod Rytíře Toulovce.

ŘÍJEN: První den v měsíci slavíme Mezinárodní
den seniorů. Studentský festival Studetská jízda

ČERVENEC: Povezeme se na podobné vlně jako
v červnu, protože o různorodé akce rozhodně
nebude nouze. Hned od 2. do 9. července pro-
běhne v Litomyšli TOP týden. A léto v Litomyšli
si už asi nikdo neumí představit bez Toulovco-
vých prázdninových pátků. První z nich připadá
na 3. července a poslední bude 28. srpna. Od 6.
do 15. srpna se bude konat Setkání přátel ko-
morní hudby a Mezinárodní interpretační kurzy.
Během července a srpna, konkrétně od 12. čer-
vence do 30. srpna, je přichystán projekt Sme-
tanova domu „Středa, hudby vám třeba”.
V polovině měsíce pak mohou hudební nadšenci
zajít na festival LIFE, který se koná 15. července.
Nakonec v tomto měsíci 23. července začínají
Mezinárodní houslové kurzy, které potrvají až do
13. srpna.

SRPEN: Tento měsíc s sebou přinese 5. srpna
další ročník Litomyšlského pivního festiválku.
Pár dní nato nás 12. srpna v Nedošíně čeká Lito-
myšlský triatlon a od 13. do 20. srpna Litomyšl-
ské dny barokní tradice.

ZÁŘÍ: Stejně jako loni se uskuteční Dny otevře-
ných dveří památek, tentokrát tomu bude 9.

Rok 2017 bude v Litomyšli plný kulturních 
a společenských akcí pro děti i dospělé

Kam v roce 2017 za kulturou?
5. 2. – 3. 9. Imaginárium v Regionálním
muzeu 
1. – 2. 4. V objetí jarní renesance 
16. 4. Svěcení živých zvonů
27. – 30. 4. Zahájení 6. lázeňské sezóny 
20. – 21. 5. Gastroslavnosti M. D. Rettigové 
27. 5. Opera pod májovým nebem 
3. 6. Litomyšlská muzejní noc
3. 6. – 3. 9. Z Váchalova rodinného alba 
9. 6. Noc kostelů 
16. 6. – 6. 7. Smetanova Litomyšl 
16. 6. – 28. 8. Smetanova výtvarná Litomyšl 
18. 6. – 10. 9. L. Jandová v domě U Rytířů 
24. 6. Starodávný jarmark 
2. – 9. 7. Litomyšlský TOP týden 
3. 7. – 28. 8. Toulovcovy prázdninové pátky 
6. – 15. 7. Setkání přátel komorní hudby
a mezinárodní interpretační kurzy 

12. 7. – 30. 8. Středa, hudby vám třeba 
15. 7. LIFE Litomyšl festival
23. 7. – 13. 8. Mezinárodní houslové kurzy 
5. 8. Litomyšlský pivní festiválek  
13. – 20. 8. Litomyšlské dny barokní tradice 
9. – 10. 9. Dny otevřených dveří památek  
23. 9. Starodávný jarmark
22. – 24. 9. Mladá Smetanova Litomyšl  
29. 9. – 2. 10. ArchiMyšl 2017 
5. – 7. 11. Mez. festival outdoorových filmů 
26. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu
26. 11. – 17. 12. Andělské adventní neděle 
2. – 5. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné 
17. 12. Hudba pomáhá – benefiční koncert 
18. 12. Srdce pro Václava Havla 
31. 12. Silvestrovský ohňostroj s čočkovkou

No. 4 se chystá od 2. do 4 října, stejný den
2. října začne také Týden knihoven, který potrvá
až do 8. října. Snow film fest se uskuteční i letos
v Zámecké jízdárně 24. října.

LISTOPAD: Během podzimního měsíce do
města od 5. do 7. listopadu zavítá Mezinárodní
festival outdoorových filmů. 26. listopadu dojde
k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu
s překvapením a na zámeckém návrší začnou
Andělské adventní neděle.

PROSINEC: Sobota 2. a neděle 3. prosince
budou věnovány všem hříšným duším. Zámecké
sklepení se opět promění v místo, kde se shro-
mažďují pekelníci během akce Zámecké sklepení
v moci pekelné. Na 9. prosince je přichystán vá-
noční Adventní trh na zámeckém návrší
a i v tomto roce se uskuteční benefiční koncert
Hudba pomáhá, který se odehraje 17. prosince.
Konec roku zakončíme na Smetanově náměstí,
kde bude připravený tradiční Dětský silvestrov-
ský ohňostroj s čočkovou polévkou.

O vybraných akcích budeme čtenáře podrobněji
informovat v dalších vydáních Lilie. -az-
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Letos v dubnu jsem byla hospitalizovaná
u vás na chirurgickém oddělení Litomyšlské ne-
mocnice se zraněním pravé ruky poté, co jsem
se zastala svého kamaráda, který byl v Chocni
napaden neznámým útočníkem. 
Díky všem, se kterými jsem během své hospita-
lizace přišla do kontaktu, mi čas strávený v ne-
mocnici utekl jako voda. Nejsem příznivkyní
vyzdvihování jednotlivců, ale nemohu nezmínit
obětavého primáře chirurgie, pana MUDr. Se-
rbáka a jeho milého zástupce, pana MUDr. Vla-
cha. Zároveň však nechci opomenout ostatní
lékaře, sestřičky, ošetřovatelky, sanitáře a po-
mocný personál včetně zřízence, kterým patří
též můj obrovský dík! Za jejich laskavost, trpěli-
vost, ochotu, úsměv a pomoc. 
Tato slova, prosím, neberte jako pouhou zdvoři-
lostní frázi, ale opravdu jako mé ocenění plně
profesionální a kvalitní práce zaměstnanců vaší
nemocnice, kdy mi bylo ctí tyto lidi jak po pra-
covní, tak i po lidské stránce poznat. 
Jsem ráda, že i v dnešní době, kdy nás média do-
slova bombardují negativními kauzami ze zdra-
votnických prostředí, mohu s plnou
zodpovědností vyzdvihnout v pozitivním slova
smyslu právě tu vaši, Litomyšlskou. 

Soňa Novotná, Zámrsk 

 Chtěla bych poděkovat skvělému personálu
Charity Litomyšl s vedoucí paní Štanclovou za
příkladnou péči. A hodně zdraví po celý rok.

Jarmila Kysilková
 Děkujeme panu Miroslavu Kopeckému z Lito-

myšle za krmivo, které darem poskytl měst-
skému útulku pro zvířata.

Jaroslav Šlégr a Městská policie Litomyšl
 Skauti a skautky postrádali GPS zařízení od

společné akce na svátek sv. Mikuláše. Děku-
jeme neznámému nálezci, který odevzdal GPS
zařízení na policii. Dominika Střasáková, Junák
– Český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z. s.

 Dne 5. ledna 2017 uplyne druhý smutný rok
ode dne, kdy nás navždy opustil pan Jindřich
Šauer. S láskou vzpomínají manželka, dcera s ro-
dinou, syn, sestry a ostatní příbuzní.  Jana Kle-
mentová

Dne 24. ledna uplyne pro
nás smutný dlouhý rok, kdy nás
krátce po svých 46 narozeni-
nách navždy opustila milovaná
maminka a manželka Lenka
Holomková z Nedošína. Všichni,
kdo jste naše sluníčko znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.                               

Manžel Mirek s dětmi 

V prosinci zemřela bývalá kastelánka litomyšl-
ského zámku Jana Sehnalová. Pro čtenáře na ni
zavzpomínali lidé, kteří s ní byli v úzkém pracov-
ním kontaktu.

Emeritní kastelánka Jana Sehnalová neměla svůj
příchod do Litomyšle snadný a ani její další pobyt
v našem městě nebyl úplně jednoduchý. „Byla to
dračice, ale Litomyšlský zámek ji za mnohé
vděčí,” vzpomíná tehdejší starosta Michal Kortyš
a pokračuje: „Paní kastelánka si šla vždy nekom-
promisně za svým, což mnohdy způsobilo řadu
nepříjemností i nepřízeň „davu”, ale nakonec
jsme se většinou dohodli ve prospěch věci.”
Pravdou je, že dokázala provoz zámku stabilizo-
vat, zámek přeorganizovala a přivedla život i do
míst, která byla dříve nepřístupná. Vzpomeňme
na oblíbené prohlídky zámeckého podzemí a ve-

leúspěšnou prohlídkovou trasu pro děti Komu
straší ve věži. Návštěvníci Smetanovy Litomyšli
asi nikdy nezapomenou na to, jak je „Sehnalka”
neúnavně večer co večer vítala na „svém”
zámku v krásných večerních šatech a přála
hezký umělecký zážitek. 
Zdaleka ne se vším, co kastelánka dělala, jsem
tenkrát souhlasila, ale ráda jsem s ní diskutovala
a často jsme se „o věc” pěkně pohádaly. Přesto
jsem ráda, že jsem s Janou Sehnalovou mohla
pracovat a snad jí i občas s něčím pomoct.
Dovolte nám tedy poděkovat za vše, co pro Li-
tomyšl odpracovala – nebylo toho málo. Ať jsou
na tebe tam, kde jsi teď, hodnější než jsme na
tebe někdy byli my v Litomyšli. 

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, 

Michal Kortyš, tehdejší starosta Litomyšle

Poslední rozloučení
s kastelánkou Janou Sehnalovou 

Jaké je ovoce našeho života?

Potom jim pověděl toto podobenství: „Jeden člo-
věk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho
ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: „Hle,
už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkov-
níku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu
zem?” On mu odpověděl: „Pane, ponech ho ještě
tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště
ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit.” (Luká-
šovo evangelium 13, 6-9)
Stojíme na počátku nového roku 2017, k jehož le-
topočtu i dnes můžeme připsat starobylou
zkratku A.D. – latinsky Anno Domini, anebo L.P.
– česky Léta Páně, rozumí se Pana Ježíše Krista,
od jehož narození náš letopočet počítáme.
Věřím, že i na základě toho podobenství uvede-
ného výše v tomto novém roce také my smíme
uvidět jedinečný čas, který nám byl a stále ještě
je darován. 
Majitelem vinice je sám Bůh, který vynáší spra-
vedlivý soud nad neplodným fíkovníkem. Tím
může být jednotlivý člověk, ale i lidské společen-
ství, které jen vysává okolí a samo druhým nic
dobrého nepřináší. Další důležitá postava v tom

podobenství je pak vinař, ve kterém poznáváme
Ježíše Krista. Věříme, že právě díky jeho péči,
díky jeho trpělivé lásce tu my lidé  stále ještě
jsme. To podobenství je otevřené. Nevíme, jak to
nakonec s tím zatím neplodným fíkovníkem do-
padne. Zda dál i přes péči, která mu bude věno-
vána, zůstane bez ovoce, anebo se to okopání
a pohnojení projeví pěknou úrodou. Právě svým
otevřeným koncem je však to podobenství vý-
zvou i pro nás. Jako pro jednotlivce, kteří nevědí,
kolik času jim bude v tomto světě ještě dopřáno
k životu. Ale i jako pro širší společenství, jejichž
jsme součástí a která také ovlivňujeme tím, zda
jenom bereme, anebo dokážeme dávat. I man-
želství se totiž někdy může stát sobectvím ve
dvou, rodina mafiánským klanem, církev uzavře-
nou sektou, strana firmou, která bere všechno,
atd. 
A tak nám všem v Litomyšli a okolí přeji, aby-
chom tento nový rok L.P.  přijali jako dobrou pří-
ležitost, jako čas milosti, který je nám dán
k tomu, abychom ve svém životě a ve své službě
přinášeli dobré ovoce k Boží chvále i k radosti
a prospěchu svých bližních.

Štěpán Klásek,
farář Církve československé husitské 

ZAMYŠLENÍ

PODĚKOVÁNÍ, 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,
kupujeme i nábytek plastový vše až do r. 1960.

Dále máme 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.  Email je p.mencik@centrum.cz
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík

Slova moudrých: Mladí potřebují radost
a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír
a pokoj.                                          Konfucius

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Anna Žabková, Václav Hájek, Josef
Špiroh, Zdeněk Vejrych, Jaroslav Síč –
Litomyšl, Josef Černý – Pazucha
85 let – Drahomíra Gebasová – Litomyšl
90 let – Vlasta Stratílková, Marie Falty-
sová – Litomyšl, Jan Kopecký – Suchá
92 let – Anežka Hendrychová – Litomyšl
93 let – Marie Vopátková –  Litomyšl
95 let – Jarmila Prokešová, Božena
Vomočilová – Litomyšl
99 let – Vlasta Navrátilová – Litomyšl
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Petr Chaloupka, Litomyšl – Martina Jande-
rová, Dolní Újezd, Jaroslav Hamrla, Šlapa-
nice – Jana Dusíková, Brno, Peter Ágh,
Slovensko – Belinda Jane Christensen, Au-
strálie, Martin Matějka, Praha – Eva Ka-
lánková, Opatovec, Pavel Fikejz, Voděrady
– Věra Kučerová, Vysoké Mýto, Kamil Kár-
ský, Desná – Jana Dvořáková, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Jitka a Josef Dostálovi – Litomyšl
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Josefem Roušarem (61 let) 
Tomášem Coufalem (62 let)
Hedvikou Fryaufovou (74 let) 
Oldřichem Helanem (78 let)
Josefem Zapletalem (82 let)
Josefem Křivkou (82 let)
Růženou Bečkovou (88 let)
Marií Fridrichovou (89 let)
Antonem Počarovským (90 let)
Vzpomínáme.

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

V prosinci jsme přivítali miminka: Voj-
těch Krška, Tomáš Flídr, Benjamín Zavřel,
Filip Kvapil, Matěj Kejval, Nikola Dostá-
lová, Šimon Štěpán, Jáchym  Vomáčka
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Veste Luca – Farma smrti, Kelly Mary – Kulka,
Aaronovitch – Šepot podzemí, Gilman David –
Válečník zrození, Starr Melvin – Zločin u kostela,
Dlouhý Michal –  Četnický pes Alto opět na
stopě, Deveraux Jude – Dívka ze Summer Hillu,
Gesthuysen – Georgette píše otci, Vondruška –
Nitranská brána smrti, Hannay Barbara – Uta-
jená léta, Golden – Warcraft. První střet, Wode-
house P. – Zmizet po francouzsku, Ward J. R. –
Bratrstvo černé dýky, Enriguez – Co nám oheň
vzal, Bonda – Dívka o půlnoci, Pratchett – Fi-
luta, Dubská – Malé zázraky, Hardenová – Příliš

mnoho vítězů, Ahern Cecelia – Vadná, Zajíc Jan
– „Verše”, Gárdos Péter – Horečka nad ránem,
Maas, Sarah J. – Královna stínů, Březina Jiří –
Polednice, Young William – Eva, Connelly – Pře-
běhlík, Kelly Irene – Matčiny hříchy, Child Julia –
Můj život ve Francii, Jackson Lisa – Nikdy ne-
umírej sama, Šindelka – Únava materiálu, Mayle
Peter – Podfuk s diamanty, Karon Jan – Veteri-
nář z Mitfordu se žení, Keleová-Vasilko – Srdce
v temnotách, Martin-Lugand – Šťastní lidé mají
snadný život, Laurain – Žena s červeným zápis-
níkem

V knihovně opět začíná
trénování paměti 
Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udr-
žovat? Pro buňky našeho mozku platí to samé,
co pro buňky našich svalů. Čím více je přiměřeně
namáháme, tím se jim daří lépe. Nebudeme-li je
používat, zakrní a časem zaniknou, stejně tak
jako atrofují naše svaly, když je nepoužíváme.
Náš kurz trénování paměti pro začátečníky – se-
niory vám ukáže, že zapamatovat si lze téměř
cokoli, když víte jak na to. Ve stručnosti se se-
známíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte
se používat základní mnemotechniky, vyzkou-
šíte si různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak
různé faktory našeho životního stylu mohou za-
sahovat do kvality paměti, a v neposlední řadě
poznáte nové lidi, z kterých se možná stanou
vaši známí nebo i přátelé. Celý kurz je veden zá-
žitkovou formou.
Výše IQ účastníků kurzů není rozhodující, zapojit
se může každý. U nás se nezkouší, nikdo nikoho
nevyvolává. Důležité je, že každý může udělat
pokrok pomocí jednoduchých cvičení, ze kterých
některé může pak zkoušet i doma.
Kurz pro pokročilé je pro ty, kteří absolvovali za-
čátečníky. Prohloubíte si znalosti z prvního

kurzu, naučíte se používat náročnější mnemo-
technické pomůcky a společně se budeme učit
kreativnímu přístupu k věci.
Kurzy 2017:
Začátečníci senioři – středa 
25. 1. – 15. 3.– od 13.30 – 8 lekcí
Pokročilí senioři I – úterý
24. 1. – 14. 3. od 13.15 – 8 lekcí
Pokročilí senioři II – středa
18. 1. – 9. 3. od 9.45 – 8 lekcí 
Kurzy nemusí být určeny pouze seniorům.
Pokud máte zájem, je možné připravit kurz, se-
minář či přednášku pro jakoukoli skupinu. Mini-
mální počet zúčastněných je osm osob.
Lektorka je členkou České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging, certifikova-
ným trenérem III. stupně. 
Přihlásit se můžete v čítárně městské knihovny –
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 11:30
a od 12:00 do16.00 hodin osobně, na telefonu
461612068 nebo na e-mailové adrese: pekni-
kova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu pro seni-
ory je 250,-Kč. K dispozici jsou i dárkové poukazy.

Těší se na vás lektorka Iva Pekníková

485 let – 25. 1. 1532 zemřel Vavřinec Kraso-
nický, spisovatel, od roku 1495 duchovní
správce sboru Jednoty bratrské v Litomyšli, jeho
spisy byly psány česky. Literární pozůstalost
byla zničena při rozsáhlém litomyšlském požáru
v roce 1546, během kterého shořelo náměstí, ale
také bratrská knihovna a archiv.
445 let – 13. 1. 1572 zemřel Jan Augusta, autor
náboženských pojednání a duchovních písní.
V roce 1532 se ujal sboru v Litomyšli a stal se bi-
skupem Jednoty bratrské. Těšil se velké autoritě,
v roce 1547 došlo k pronásledování Jednoty
bratrské, Jan Augusta byl 16 let vězněn v Praze
a na Křivoklátě. Osobnost, která kdysi jednala
s Lutherem, Kalvínem, císařem Karlem V., ze-
mřela naprosto opuštěná.
180 let – 24. 1. 1837 se narodil Alois Vojtěch
Šmilovský, prozaik, profesor na gymnáziu v Li-
tomyšli, poté okresní školní inspektor, přítel Te-
rézy Novákové a Aloise Jiráska, napomáhal
kulturnímu rozvoji Litomyšle. Tématem jeho
prozaických příběhů byli hrdinové z maloměst-
ského nebo venkovského prostředí.
155 let – 21. 1. 1862 zemřela Božena Němcová,
spisovatelka, zakladatelka novodobé prózy.
Dvakrát pobývala v Litomyšli. Během prvního
pobytu se jí v roce 1839 narodil v Litomyšli syn
Karel, po druhé opustila Litomyšl vážně ne-
mocná v listopadu 1861, dva měsíce před svou
smrtí.
145 let – 6. 1. 1872 se narodil Jan Vandas, pěvec,
tenorista, člen a sólista pěveckého spolku Vlas-
timil. Repertoár J. Vandase byl tak rozsáhlý, že
byl zván ke koncertním vystoupením v okolních
městech. Byl majitelem olejny, založené roku
1793, spojené s parními a vanovými lázněmi.
Tragicky zemřel při automobilovém neštěstí
u Hrušové v roce 1917.
135 let – 18. 1. 1882 se narodil Rudolf Vejrych,
portrétista, malíř krajin a zátiší, pedagog. Po ná-
vratu z Francie žil na Kozlově, byl švagrem Maxe
Švabinského. Namaloval pro městskou radnici
dosud největší obraz – panorama Litomyšle. Po-
chován je na malém hřbitůvku na Kozlově.
120 let – 26. 1. 1897 se narodila PhDr. Anna Ma-
tičková, navštěvovala litomyšlské gymnázium
a byla první dívkou, která v něm v roce 1917 od-
maturovala. Na studiích v Praze potkala stu-
denta architektury Josefa Matičku. Spolu pak
snášeli veškerá protivenství doby, především
nacistickou perzekuci a posléze i komunistické
antisemitské tažení po procesu s Rudolfem
Slánským. 
85 let – 27. 1. 1932 zemřel František Háša, mly-
nář, zakladatel elektrárny a majitel pily. Hášova
elektrárna dodávala elektrickou energii městu
a okolí až do roku 1936. F. Háša byl prostřední-
kem při realizaci natáčení filmu Filosofská his-
torie v Litomyšli.
45 let – 28. 1. 1972 zemřel Ladislav Kasal, úřed-
ník Spořitelny, dirigent a sbormistr pěveckého
spolku Vlastimil v Litomyšli, po válce založili
s profesorem Obdržálkem Hudební školu v Lito-
myšli, kde také učil. V roce 1946 založil a řídil Li-
tomyšlský symfonický orchestr, byl jedním ze
zakladatelů Smetanovy Litomyšle.
60 let – 1. ledna 1957 byl do Litomyšle přemístěn
poprvé v dějinách města i závod z oboru těžkého
strojírenství, pobočný závod Juranových zá-
vodů, n.p. Brno.          

Připravila Lenka Backová

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

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

leden 2017

Velký úspěch pro Zlatou hvězdu
Litomyšlský hotel Zlatá Hvězda ke konci roku
2016 uspěl v těžké konkurenci a stal se vítězem
v soutěži Hoteliér roku v kategorii nezávislých
hotelů. „Mám z toho velkou radost a je to pro mě
ocenění naší práce. Zároveň to je i určité zados-
tiučinění, protože jsme dostali největší ocenění
v oboru, který jsem kdysi vůbec nechtěla dělat.
Hotel jsme v roce 1998 převzali v dost špatném
stavu a postupně jsme ho vylepšovali. K tomu
jsme se také snažili zvýšit kvalitu našich služeb
tím, že jsme pracovníky vysílali a nadále vysí-
láme na školení v rámci Asociace hotelů a re-
staurací. Do soutěže, v níž jsme nakonec v roce
2016 vyhráli, jsme byli nominovaní už celkem tři-
krát, což svědčí o tom, že jsme něčím museli za-
ujmout. Myslím si, že se náš hotel odlišuje od
konkurence tím, že jsme řadu pokojů věnovali
významným osobnostem, které v Litomyšli žily
nebo v ní působily. Samozřejmě se náš hotel ne-
může srovnávat s velkými hotely v Praze nebo
Karlových Varech a je pochopitelné, že tyto ho-
tely si zase nemůžou hrát s jednotlivými pokoji,
pokud jich mají třeba 200. Ale jak naši nominaci
odůvodnil exprezident Asociace hotelů – i na
venkově se dá dělat kvalitní servis,” říká k úspě-
chu ředitelka a spolumajitelka hotelu Milena
Šnajdrová.
Unikátních pokojů věnovaných například Boženě
Němcové, Bedřichu Smetanovi nebo preziden-
tům, kteří v hotelu bydleli při návštěvě Lito-
myšle, mají v hotelu celkem 11. Kromě nich nabízí
i apartmá „bez příběhu”, zato s dostupnou víři-

vou vanou či saunou. „Zajišťujeme rovněž  sa-
lonky s veškerým servisem pro firemní setkání,
svatby a podobně, včetně cateringu mimo
hotel,” vysvětluje Milena Šnajdrová.  Podle ní do
Litomyšle oproti minulosti jezdí více návštěv-
níků, ale zároveň vidí i rezervy:  „Počet českých
turistů se za poslední dva roky zvýšil. Přispívá
k tomu samozřejmě festival Smetanova Lito-
myšl, ale i další kulturní akce, jako jsou například
Lázně ducha či Gastroslavnosti M.D.Rettigové.
A když se zaměří pozornost odpovědných osob
ještě i na sport, kdy v posledních letech stoupá
obliba cyklosportu a rodinných výletů na kolech
a podaří se propojit Litomyšl s okolními cyklos-
tezkami, určitě ještě víc stoupne návštěvnost
našeho města,” dodává na závěr. 

-red- , foto archiv AHČR
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 7. 1. MUDr. Sláma
Ne 8. 1. MUDr. Sláma
So 14. 1. MUDr. Kašparová
Ne 15. 1. MUDr. Paseková
So 21. 1. MUDr. Paseková
Ne 22. 1. MUDr. Paseková
So 28. 1. MUDr. Koza
Ne 29. 1. MUDr. Přichystalová
So 4. 2. MUDr. Sláma
Ne 5. 2. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 7. 1. MUDr. Beňová
Ne 8. 1. MUDr. Jung
So 14. 1. MUDr. Hájková
Ne 15. 1. MUDr. Jílková
So 21. 1. MUDr. Kopecká
Ne 22. 1. MUDr. Mareš
So 28. 1. MUDr. Papoušková
Ne 29. 1. MUDr. Pecinová
So 4. 2. MUDr. Pešková
Ne 5. 2. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 7. 1. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 8. 1. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 14. 1. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 15. 1. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 21. 1. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 22. 1. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 28. 1. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 29. 1. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 4. 2. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 5. 2. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
7.–8. 1. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
14.–15. 1. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
21.–22. 1. MDDr. Stavělová Pavla
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
28.–29. 1. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, t. 461 613 663
4. –5. 2. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402

ROZPIS SLUŽEBVždy, když začíná něco nového, hodnotíme to,
co se v minulosti podařilo, i to, na čem je třeba
odvést ještě kus práce. Ani v Centru sociální po-
moci města Litomyšle (CSP) tomu není jinak.
Otáčíme se za loňským rokem, bilancujeme
a hlavně plánujeme co dál.
Co nám loni udělalo radost? Možná se to jeví

jako drobnosti, ale moc si užíváme přítomnost
Báry. Bára je pes, který navštěvuje naše klienty
v doprovodu své paničky Elišky Švihlové a pů-
sobí zde jako „psí terapeut”, odborně řečeno
probíhá u nás canisterapie. Klienti i pracovníci
se na Báru i Elišku moc těší, jsou vítanou náv-
štěvou a milým zpestřením.
U vchodu máme nový automat na kávu. Pro kli-
enty, jejich blízké, pro naše zaměstnance. Větši-
nou je automat první zastávka návštěvy
a s plnými kelímky horkého nápoje pak stoupá
do vrchních pater.  Je to fajn – chvíli se zastavit,
prohodit pár slov… a k tomu přece kafíčko patří! 
A ještě něco na zub! Proto jsme prodloužili ote-
vírací dobu recepce (a to včetně víkendů), kde je
možné si koupit drobné občerstvení a nemuset
hned běžet do města. 
Fyzicky těžkou práci nám ulehčují další dva zve-
dáky a nové i repasované elektrické postele. 
Předčasný Ježíšek nám už v listopadu nadělil ta-
blety (a nejen je). Ne, nedivte se. Naši klienti se
opravdu učí pracovat s tabletem a za pomoci
pracovníků CSP si rádi prohlížejí různé fotky.
Moc se jim například líbily obrázky z videomap-
pingu, který byl součástí rozsvěcení vánočního
stromu. To byste nevěřili, co vše jsme se o mís-
tech na fotkách z minulosti od klientů dozvěděli. 

A co plánujeme v tomto roce?
Na velkou změnu jsme se připravovali už v prů-
běhu roku minulého. Měníme totiž celou organi-
zační strukturu CSP.  Vzhledem ke zhoršujícímu
se zdravotnímu stavu klientů u nás od ledna
budou působit zdravotničtí pracovníci (s čímž
souvisí i spolupráce se zdravotními pojišťov-
nami) a navyšujeme počet pracovníků v přímé
péči. A protože nám jde o to, aby se u nás oby-
vatelé Domova pod školou a Domova na Skalce
cítili dobře, nabízíme jim nově pestrou škálu vol-
nočasových aktivit pod vedením speciálně vy-
školených pracovníků. Mohou se tak těšit na
tvoření z přírodních materiálů, různé výtvarné
a řemeslné techniky, hraní na hudební nástroje
či práci se speciálními terapeutickými pomůc-
kami.
Ani naši zaměstnanci nepřijdou zkrátka. Dosta-
nou nové slušivé pracovní oděvy. Budou tak
nejen hezky vypadat, ale budou snadno rozpo-
znatelní pro klienty i jejich blízké.
Jak je vidět, změn bylo a bude více než dost. 
A každá změna s sebou nese své úskalí, přinej-
menším to, že je třeba čas, než si na ni člověk
zvykne. Proto bych chtěla poděkovat našim za-
městnancům, klientům i jejich blízkým za trpěli-
vost a toleranci. 
Vedení města Litomyšl, zastupitelům, pracovní-
kům Pardubického kraje, dárcům, podporovate-
lům a všem spolupracujícím děkujeme za přízeň
a podporu v loňském roce a do toho letošního
přejeme nám všem zdraví, štěstí, spokojenost 
a vše dobré.

Alena Fiedlerová, ředitelka CSP

Bilancování Centra sociální péče

Jana Šudomová – Kosmetika Jana
Ing. Irena Kopecká – Masáže a aromaterapie Irenka

Renata Čermáková – Pedikúra
NOVINKA: od 1. 2. 2017 bude otevřeno

Kadeřnictví – Marcela Hegrová

SALON ZDRAVÍ
Smetanovo nám. 81

Od 1. 1. 2017 na nové adrese:
Ropkova 51, Litomyšl

od 1. 1. 2017 na nové adrese:
Havlíčkova 430, Litomyšl

(bývalá CK Skalla) 

PEDIKÚRA PŘÍSTROJOVÁ
Eliška Kopecká

ZMĚNA PROVOZOVNY 

V Litomyšli a okolí je zaváděn nový
model pečovatelské služby 
Komunitní centrum Petrklíč, z.s., realizuje v de-
seti regionech České republiky s podporou Ev-
ropského sociálního fondu sociální inovaci 3S,
která představuje nový model poskytování pe-
čovatelské služby. Území města Litomyšl bylo
do tohoto inovačního programu rovněž zařa-
zeno a zájemci o pečovatelskou službu tak mají
na výběr mezi tradičním a inovativním modelem.
Model Pečovatelská služba 3S byl vyvinut
s ohledem na skutečné potřeby uživatelů služby
a využívá moderní německý model práce s uži-
vatelem. Služba je poskytována ve standardní
kvalitě a je za stejných podmínek dostupná
nejen ve městech, nýbrž i na venkově. Řízení
a organizace služby je zaměřeno na efektivitu ve

vztahu k veřejným rozpočtům, služba má být
pro veřejnou správu výrazně levnější než tra-
diční model. Uživatel přitom hradí stejnou
částku, jako v tradičním modelu a úspor je do-
sahováno přesným plánováním a efektivní orga-
nizací práce. 
O pečovatelskou službu v inovačním modelu 3S
lze požádat na telefonním čísle 605 366 931. Ko-
ordinátor služby si se zájemcem o službu nebo
jeho rodinnými příslušníky sjedná bezplatnou
schůzku přímo v Litomyšli a podrobně vysvětlí
způsob poskytování služby. V případě zájmu pak
bude provedeno bezplatné sociální šetření v do-
mácnosti budoucího uživatele služby. V případě
vzájemné dohody bude následně sepsána

smlouva o poskytování služby a nejpozději do
dvou týdnů bude poskytování služby zahájeno.
Uživatel hradí službu jednou měsíčně na základě
jím potvrzeného výkazu provedené péče. Cena
služby je nastavena v souladu s platnou legisla-
tivou a nepřevyšuje cenu služby poskytované
v tradičním modelu. Město Litomyšl bude mít ze
strany poskytovatele dlouhodobě garantováno,
že dotační spoluúčast města Litomyšl na prove-
dené službě bude o 50% nižší než dotační spo-
luúčast poskytovaná službě v tradičním modelu,
která již na území města Litomyšl působí. Tato
úspora byla v roce 2015 prokázána pilotním pro-
vozem a nezávisle ověřena experty Ministerstva
práce a sociálních věcí České republiky.
Potřebujete pečovatelskou službu? Vyzkoušejte
její moderní model! Zavolejte na 605 366 931
nebo navštivte www.petrklice.cz.
                                              Renata Zahrádková, 

regionální koordinátor, Česká Třebová

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. Přečíst si můžete: Nemocnice Pardu-
bického kraje zřídila Horkou linku výživy • Úžasná
výhra kroužku vaření  ze Základní školy v Janově

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Česko-rakouské hvězdy v Galerii Mi-
roslava Kubíka • Basketbal U17: Dívky • Rozsvícení
vánočního stromu a videomapping na piaristický
chrám • Výstava současných i historických bet-
lémů • Dva roky poté a co dál? • Zámecké skle-
pení v moci pekelné • Poslední tisková konference
roku 2016 • Výstava o Stanislavu Bubeníčkovi•
Unikátní visutá lávka propojila oba břehy Loučné
• Hudba pomáhala i v Litomyšli • Hokejové utkání
Litomyšl – Ledeč nad Sázavou

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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V předchozím vydání jste se na stránkách Lilie
dočetli o lůžkové části interního oddělení 
a v tomto čísle bych vám rád přiblížil, jak to chodí
u nás v interní ambulanci.
V interních ambulancích odborných lékařů jsou
pravidelně sledováni pacienti s ischemickou
chorobou srdeční, srdečními arytmiemi, kompli-
kacemi hypertenze, poruchami krevních tuků,
onemocněním štítné žlázy a dalšími interními
chorobami.
Akutní a příjmová interní ambulance slouží k vy-
šetření akutně odeslaných pacientů, k posou-
zení nutnosti hospitalizace nebo možnosti
ambulantní léčby. V roce 2015 bylo v obou
těchto ambulancích provedeno celkem 6300 vy-
šetření, k tomu bylo navíc zhotoveno 1300 EKG
a pro dalších 3300 pacientů byl vypsán recept
nebo zkontrolována krev v rámci monitorace an-
tikoagulační terapie warfarinem. 
Diabetologická ambulance je určena pro sledo-
vání pacientů s diabetes mellitus. Provádí se zde
kontroly hladiny krevního cukru, stanovení po-
stupu léčby, edukace o životním stylu, diabe-
tické dietě a předpis léčby. V roce 2015 bylo
v diabetologické ambulanci provedeno celkem
9600 vyšetření.
V kardiologické ambulanci jsou dispenzarizováni
pacienti po akutních koronárních příhodách, se
srdečními vadami a provádí se zde ultrazvuková
vyšetření srdce, zátěžové testy, 24hodinová mo-
nitorace krevního tlaku a EKG. Ročně je v kardi-
ologické ambulanci vyšetřeno 3100 pacientů.
V hepatální ambulanci jsou sledováni a léčeni

pacienti s poruchou funkce jater, přičemž ročně
je zde provedeno celkem 1110 vyšetření.
Všechny tyto ambulance jsou umístěny v sute-
rénu interního pavilonu naproti JIP, kde v těchto
dnech probíhá rekonstrukce vnitřních prostor.
V rámci této rekonstrukce bude vybudován sta-
cionář ke krátkodobým terapeuticko-diagnostic-
kým zákrokům a současně bude rozšířeno
i zázemí pro návštěvy pacientů nově zřízenou
návštěvní místností umožňující také duchovní
aktivity.
Mimo budovu interního pavilonu, a to na mono-
bloku v suterénu, je umístěna ambulance ga-
stroenterologická, kde jsou prováděna
endoskopická vyšetření horní a dolní části zaží-
vacího traktu. Za rok 2015 zde bylo provedeno
celkem 700 gastroskopií a 400 koloskopií.

Tomáš Ducháček, foto Jozef Vojtek

Ambulance při interním oddělení

ROZHOVOR
Poslední jednání zastupitelstva v roce 2016 by se
s odstupem času dalo označit za rozlučkové. Ne-
dlouho po Michalu Kortyšovi, který rezignoval na
post místostarosty, se totiž k mikrofonu postavil
dnes již bývalý velitel městské policie KAREL RAJ-
MAN a rovněž přítomným řekl sbohem. Ke konci
listopadu 2016 opustil po více než čtvrt století
řady městské policie, aby se vydal vstříc nové
výzvě – starostování v Morašicích. Vzhledem 
k tomu, že nepřehlédnutelnou vysokou postavu
Karla Rajmana zná asi každý Litomyšlan, jsme se
ho rozhodli vyzpovídat. Při odpovídání na otázky
související s prací strážníků stále ještě používal
zájmeno my a sám uvedl, že se pocitu sounáleži-
tosti s městskou policií jen tak nezbaví.

 Mohl byste zavzpomínat na začátky
u městské policie?
Společně s kolegou jsme nastoupili 1. května 1991
a začali jsme pracovat pro město jako strážníci.
Velkou zásluhu na tom měl tehdejší místostarosta
Miloslav Kohout, který byl jedním z iniciátorů za-
kládání městských a obecních policií. Začátky byly
z dnešního pohledu úsměvné. Chodili jsme v civilu
s páskou přes ruku jako nějaká domobrana. Tehdy
nebyl ještě zákon o městské polici a my nevěděli,
co nás čeká. To ostatně nevěděli ani občané, kteří
se na nás zpočátku dívali s nedůvěrou. Pak byl
schválen zákon o obecní policii, byly nám stano-
veny úkoly, navázali jsme spolupráci s dalšími or-
gány a situace se zlepšila. Od roku 1994 jsem
nastoupil do funkce velitele a toho jsem dělal
městské policii až do konce listopadu loňského
roku.

 Do vaší kariéry vstoupily volby, v nichž jste
paradoxně ani nekandidoval.
Výsledek krajských voleb zahýbal s fungováním
Litomyšle i Morašic. Kvůli úspěchu tady končil
místostarosta Michal Kortyš a u nás v obci zase
rezignovala na post starostky Hana Štěpánová,
která se také stala krajskou radní. Přiznám se, že
jsem se rozhodoval opravdu dlouho a bylo to ob-

tížné. Nicméně jsem byl v obecních volbách zvo-
lený místostarostou, a proto jsem se rozhodl na-
hradit Hanu Štěpánovou.

 Jak byste čtvrtstoletí ve službě městu
zhodnotil? Převažují klady a úspěchy? 
Měl jsem štěstí, že tu byl dobrý kolektiv. Vztahy se
zástupci města jsme měli velice nadstandardní,
také vztahy s ostatními odbory města a organiza-
cemi, se kterými jsme spolupracovali, byly na vy-
soké úrovni. Rád bych vyzdvihl zejména
spolupráci v oblasti bezpečnosti s obvodním od-
dělením Policie ČR, kde jsme byli schopni se vždy
v plnění úkolů doplnit, v případě potřeby i zastou-
pit. A v oblasti pořádku ve městě podobně fungo-
vala spolupráce s Městskými službami Litomyšl,
nemohu nevzpomenout více než dvacetiletou
spolupráci s panem Čejkou, se kterým jsme byli
několikrát denně v kontaktu a snažili se ve městě
urychleně odstraňovat závady a udržovat čistotu.
Menší problémy se pochopitelně objevily, ale do-
kázali jsme je vyřešit a nezkazily nám vztahy. Bo-
hudík jsme nikdy nemuseli řešit nějaký velký
průšvih a jsem rád, jak těch 25 let uplynulo. 

 Jaké jste měl od lidí reakce na činnost měst-
ské policie? Zpočátku se na strážníky, jak jste
sám řekl, dívali s nedůvěrou. Zlepšilo se vní-
mání vaší práce?
Myslím si, že vzhledem k tomu, že je Litomyšl
malé město, jsme postupem času s lidmi splynuli.

Karel Rajman se do Litomyšle bude rád vracet
Tady není taková anonymita jako ve velkých měs-
tech. Doufám, že obyvatelé vnímají přínos měst-
ské policie. Státní je vytížená trestnou činností
a naší prací je pochůzková činnost. Snažil jsem se,
aby strážníci byli co nejvíce v ulicích a řešili tam
problémy. Do jisté míry městská policie plní úlohu
informačního centra, protože se návštěvníci strá-
žníků ptají na cestu k památkám a podobně. Řeší
se i případy zabouchnutých dveří či drobných
úrazů. Strážníci zkrátka dobře znají město a mají
kontakty na další instituce, čehož lidé využívají.
Důležitou součástí práce je také prevence a mys-
lím si, že na tu si lidé zvykli. Hlavně na hlídkování
na přechodech u škol, kde jsou příslušníci měst-
ské policie každý školní den. Nepamatuji si, a tak
trochu doufám, že to je trochu i naše zásluha, že
by se někde ráno u školy stala vážná nehoda, kdy
by auto srazilo chodce. Řidiči si na přítomnost
mužů v uniformách zvykli a jezdí kolem škol opa-
trněji a ohleduplněji. Pozitivně to vnímají samo-
zřejmě i rodiče a ohlasy od nich mi vždy dělaly
radost.

 Na co dalšího jste při prevenci kladl důraz?
Hlídkuje se samozřejmě i na dalších místech,
třeba na autobusovém nádraží, aby tam nechodili
záškoláci na cigaretu a nepopíjeli v parcích pivo.
Samozřejmě se nedá postihnout vše, ale myslím
si, že takováto prevence má rozhodně smysl.

Jak se změnila bezpečnostní situace ve
městě za dobu vaší služby?
Co se týče například krádeží a porušování po-
řádku, tak výskyt bohužel narostl. Zezačátku to
bylo klidnější, ale postupem času přibývala re-
staurační zařízení, změnila se mentalita zejména
mladších lidí a životní styl. Co se týče například
bezdomovců, tak jsme na tom ve srovnání s ne-
dalekými Svitavami dobře. Někteří tu jsou, ale vět-
šinou pobývají v určitých lokalitách, o kterých
strážníci ví. Občas se musí řešit drobné krádeže 
a to, že někde dělají nepořádek, ale nejsou to pří-
pady pravidelné a velkého rozsahu. Vzhledem 
k tomu, že jsme malé město, tak je známe a víme,
jak je usměrnit.

 Chtěl byste něco vzkázat čtenářům?
Děkuji všem spolupracovníkům, institucím a spo-
luobčanům za to, jak jsme spolu to čtvrtstoletí vy-
cházeli. Do Litomyšle se budu vždy rád vracet.
Všem přeji krásný a klidný rok 2017.               -mv-

Regionální muzeum v Litomyšli vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na nové zaměstnance. 
Více na www.rml.cz. 

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844
e-mail: kamenictvi.policka@seznam.cz

Výrobu všech druhů pomníků včetně
příslušenství. Vše z kvalitních materiálů. 

Opravy starých pomníků. Zaměření, 
návrh a cenová kalkulace zdarma.

Dále vyrábíme: levné pečící kameny
panelové hrobky, plotové desky včetně

sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby.

NABÍZÍ

KAMENICTVÍ
POLIČKA
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Památkáři žádají o 250 milionů na „Božský zámek”
Proto by měla být vyrobena z lehčích materiálů
a při tvorbě toho návrhu došlo na konzultace s
Národním divadlem i s těmi, kteří zajišťují před-
stavení Smetanovy Litomyšle. Nová konstrukce
odpovídá požadavkům, které mají organizátoři
akcí z hlediska divadelní techniky. Rovněž se tím
zvýší komfort pro návštěvníky,” dodal Miloš
Kadlec.
Ve třetím nadzemním podlaží se zvažuje vybu-
dování kulturního společenského sálu, kde by
mohly být menší koncerty. V této části zámku
má také vzniknout nová expozice zaměřená na
dochované zámecké divadlo z roku 1797 a na di-
vadelní kulturu v aristokratických sídlech
obecně. Sem bude uložena nejvzácnější zá-
mecká sbírka, kterou je kolekce kulisových scén
autora Josefa Platzera, nejvýznamnějšího tvůrce
kulisových scén pro česká a rakouská divadla 2.
poloviny 18. století. Takto autentický a rozsáhlý
soubor děl není dochován nikde v Evropě
a v současnosti z něj návštěvníci mají možnost
vidět pouze několik fragmentů.        
Za velice obtížnou část projektu „Zámek Lito-
myšl – Božský zámek” považují odborníci z NPÚ
nastavení veřejné zakázky na opravu sgrafit.
Skupinu kolem Olbrama Zoubka, která je obno-
vila v 70. a 80. letech minulého století, musí totiž
nahradit další generace tvůrců.  „Je potřeba, aby
to byli vysoce kvalifikovaní restaurátoři, dále je
nutné nastavení správných technologických po-
stupů a v neposlední řadě jde také o výtvarné
pojetí, které musí mít jednotný ráz. Proto na pří-
pravě podkladů žádosti o dotaci spolupracovali
odborníci z řad restaurátorů a památkového
ústavu,” vysvětlil Miloš Kadlec.
Uzávěrka pro přijímání žádostí o dotaci z IROP
je sice až v březnu 2017, ale správci zámku ji
chtějí podat ideálně již ve druhé polovině ledna
letošního roku. Kdy by mohla veřejnost vědět,
zda zámek dotaci ve výši jednoho celého roč-
ního rozpočtu Litomyšle skutečně získá? 
„Od doby ukončení výzvy v březnu má Minister-
stvo pro místí rozvoj ČR zhruba půl roku až

nou konkurenci i v rámci českých památek za-
psaných do Seznamu světového dědictví
UNESCO,” nechal se slyšet Miloš Kadlec. Opravy
by v případě úspěchu ve výzvě měly být hotové
do roku 2020 a při rekonstrukci by zámek byl jen
částečně uzavřený. Opravená památka by
mohla do Litomyšle přilákat ještě více návštěv-
níků. V roce 2016 se na renesanční skvost přijelo
podívat přes 50 tisíc lidí, v budoucnu by to
mohlo být mezi 70 až 90 tisíci.

Proměna Panského domu
Druhý projekt, jenž se o dotaci bude ucházet od-
děleně, je pojmenovaný „Panský dům v Lito-
myšli – depozit krásných umění”. Jedná se

sedm měsíců na to, aby žádosti vyhodnotilo.
Pokud se řízení nebude protahovat, tak se do-
stáváme k termínu říjen 2017. Když budu opti-
mistický, tak na konci příštího roku budeme mít
informaci, že jsme prošli. Pak budeme čekat na
rozhodnutí o poskytnutí dotace a musí také pro-
běhnout veřejná zakázka na generálního doda-
vatele. Doufám, že na konci příštího roku by se
soutěžilo, pokud nebudou žádná odvolání, tak
by se v druhé polovině roku 2018 mohlo začít.
Domnívám se, že litomyšlský zámek má velkou
šanci uspět, ačkoliv už teď víme, že bude mít sil-

o původně správní budovu, kterou na přelomu
18. a 19. století nechali tehdejší majitelé zámec-
kého areálu Valdštejn-Vartenberkové přestavět
do podoby, jak ji známe dnes. Od roku 1947 ob-
jekt využívá mateřská škola. Ta je v budově
v nájmu a kvůli plánům na opravu bude muset
prostory opustit. Druhá budova u Panského
domu, v níž jsou dvě oddělení, však školce i na-
dále zůstane. „Národní památkový ústav nás na
to v minulosti upozornil a my jsme učinili nutné
přípravy. Jak jsme již v minulosti avizovali, máme
připravený projekt, který I. mateřské škole pro-
story Panského domu nahradí. Dům dětí a mlá-
deže přesuneme do budovy ortoptiky nad
autobusovým nádražím  a uvolněný objekt pře-
budujeme na prostory pro školku, která bude
nově v sousedství vertexové mateřinky. Na tyto
účely máme v rozpočtu vyčleněných 10 milionů
korun a projekt stěhování DDM a školky je naší
prioritou. Zároveň chci veřejnost uklidnit a znovu
vyvrátit fámy, které mezi lidmi v posledních le-
tech kolují. Zámecká mateřská škola sice přijde
o jednu ze dvou budov, ale v žádném případě ji
nebudeme rušit,” prohlásil starosta Radomil Ka-
špar.
Podle vedení NPÚ je Panský dům ve velice špat-
ném technickém stavu a v minulosti v něm mělo
k dojít necitlivým úpravám budovy pro potřeby
mateřské školy – vybudování vývodů plynu,
změna využití odvodňovacích chodeb na chodby
provozní, vybourání kuchyní, zazdění příček 
v přízemí a prostoru dveří mezi místnostmi. Před
budovou také vzniklo asfaltové dopravní hřiště,
zavřel se průchod z města do parku a začala
chátrat vstupní brána. Na opravu Panského
domu je potřeba získat dotaci ve výši 50 až 60
milionů korun. Žádost o tyto peníze chce NPÚ
podat do stejné výzvy jako projekt na opravu
zámku. Bližší informace o plánech NPÚ s Pan-
ským domem se můžete dozvědět v rozhovoru
s ředitelem Milošem Kadlecem na protější
straně.

-red-

Radost ve škole
Zažili jste to také? Když jsme odváděli syna po-
prvé do školky, povzdechli jsme si, že od nyněj-
ška už velkou část jeho světa budeme poznávat
jen z toho, co se nám rozhodne říci on nebo uči-
telka. S nesmírnou radostí jsem si tento názor
opravil.
Předně musím zavzpomínat. Nevím, jestli po-
dobné pocity prožívali moji rodiče, ale nedovedu
si představit, že by mohli vstoupit do mého
světa ve škole. Ne snad proto, že by je tam
někdo nepustil, vedení školy i učitele jsme měli
vstřícné. Ale i kdyby přišli, jejich přítomnost by
změnila chování nás dětí i učitele. Tenhle prob-
lém mimochodem dobře znají i teoretičtí fyzi-
kové – kvantová mechanika nás učí, že
neexistuje pouhý nezávislý pozorovatel. Sám
fakt pozorování ovlivňuje probíhající experi-
ment.
Tak co s tím? Řešení je vlastně docela prosté.
Pokud rodič nemůže být pasivním pozorovate-
lem, udělejme z něj součást programu. Pokud
děti a učitele ruší mimořádnost návštěvy, udě-
lejme z návštěv záležitost pravidelnou. A je to.
Všichni z toho vyjdou vítězně. Učitel dostane
dobrovolnickou pomoc při výuce a pozná rodiče
žáků (což mu může leccos osvětlit). Děti získají
další dospělé, kteří se jim mohou věnovat a od
kterých se můžou učit. A rodič má možnost po-
znat učitele, zažít prostředí, seznámit se spolu-
žáky, zkrátka sdílet svět své ratolesti takový,
jaký opravdu je.

Já jsem tuto možnost měl ve Školamyšli a děkuji
za ni, ale myslím, že místo není podstatné.
Věřím, že vzájemně prospěšnou spolupráci uči-
telů a rodičů při výuce je možné připravit v kte-
rékoli škole. Snad se tak i děje, nemám

dostatečný přehled. Ale určitě je to cesta
k o něco větší spokojenosti pro všechny zúčast-
něné. A spokojenosti se nám často nedostává.

Václav Flaška, rodič

Navzdory básník zpívá…
Navzdory sobě i době, svým pochybnostem, věku
či svému okolí, každý asi zažil okamžik, kdy si přál
své pocity spoutat slovy a svěřit se papíru. 
V listopadu jsme si v knihovně chtěli připome-
nout odkaz velkého básníka K. H. Máchy, který
se stal navzdory kritice a odmítnutí svých sou-
časníků básníkem, jehož verše nesou punc ne-
smrtelnosti. Snad je to tím, že nezáleží, v jaké
době žijete, hodnoty a norma se mění, ale vždy
budeme cítit, milovat, radovat se i trpět jako
zvíře pod tíhou nenaplněných snů.
Děkujeme všem malým i velkým básníkům, kteří
našli odvahu se odhalit a riskovat, že i oni budou
dáni na pranýř vaší kritiky. Někdo tvoří v skrytu
duše, jiný najde v sobě sílu a pošle své dílko do
knihovny. Některé básně odletí do zapomnění,
jiné se vrátí jako vlaštovky na jaře a zahřejí na
srdci. Vážíme si vaší důvěry, s kterou jste nám
svěřili svá dílka políbená Múzou, budou vysta-
vena a oceněna zájmem našich čtenářů i kni-
hovnic. Možná že jednou si koupíte jistou
básnickou sbírku, která svoji cestu začala právě
ve chvíli, kdy si její autor přečetl na dveřích zdejší
knihovny: ,,Hledá se malý – velký básník”. A jen

tak načmáral pár řádků rýmů a poslal je po
větru, zvědavý kam až doletí…
    R.Dubjáková, MěK Litomyšl

Ukázky z tvorby:

Diktát
Když se dozvím, že diktát píšem,
raději bych si šel házet s míčem.
A už to tady je,
diktát se nám diktuje.
Učitelka říká: „Do Litomyšle pojedu…”,
a já už vím, že jedničku mít nebudu.
V diktátu se jede dál,
já už jsem se dvojky vzdal.
A je to tady, odevzdávat mám,
už to tuším, že na čtyřku to nedávám.
Kouknu z okna…přísný je to svět,
najednou učitelka praví: „Haupt za pět”. 
     (R. Haupt)
Víla Amálka
Věneček nosívá
hezky se usmívá
šatečky bílé
patří jen víle… (L. Urbanová)
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Plány na obnovu Panského domu, v němž sídlí 
I. mateřská škola, podrobně představil MILOŠ
KADLEC, ředitel Územní památkové správy na
Sychrově. 

 Národní památkový ústav plánuje opravu
Panského domu, mohl byste čtenářům při-
blížit historii tohoto objektu? Je skutečně
nutné, aby školka opustila tuto budovu?
Panský dům byl stavěný jako správní budova. 
V minulosti plnil nejrůznější funkce a od druhé
poloviny 40. let slouží jako mateřská školka.
Chápu, že budova je spojená v povědomí míst-
ních obyvatel s tím, že tam chodily jejich babičky
a oni tam teď dávají zase své děti. Nicméně ta
budova má určité památkové hodnoty, je sou-
částí areálu zapsaného na seznamu UNESCO
a je potřeba, aby prošla celkovou obnovou, která
bude stát kolem 50 až 60 milionů korun. Po této
opravě musí sloužit účelu, který je popsán v žá-
dosti dotace a který více odpovídá původní
funkci. Z tohoto důvodu tam mateřská škola ne-
bude moci bohužel nadále fungovat.

 Jak by se měl Panský dům změnit a co 
v něm má místo školky sídlit?
V přízemní části by mělo být zázemí pro správu
zámku. Myslím tím dílny nejenom pro údržbáře,
ale především pro restaurátory. Ti sem totiž
často přijíždí, když pracují pro zámek a potřebují
prostory na takzvané čisté dílny, kde dolaďují
detaily. Ve druhém nadzemním podlaží se zva-
žuje zřízení studijních depozitářů. Podle tohoto
záměru se ostatně jmenuje celý projekt – „Pan-
ský dům Litomyšl – depozit krásných umění”.
Zámek se totiž v minulosti dostal do velkého
problému. Při opravách pivovaru a kočárovny
musely být některé předměty přesunuty a ne-
jsou uloženy v ideálních podmínkách. My by-
chom potřebovali to velké množství drobného
mobiliáře někde umístit. Proto je tam plánován
studijní depozitář, jenž by zároveň zjednodušil

činnost správy ve vztahu k badatelům, kterých
je dost. Předměty budou na jednom místě a ne-
bude problém je do badatelny donést a zájemce
si bude moci ty věci v klidu prohlížet a hodnotit.
Ve třetím nadzemním podlaží by měl vzniknout
galerijní prostor, kde by se mohly pořádat nej-
různější výstavy ze sbírek zámku i moderního
umění.

 Co kdyby dotace nevyšla? Zůstala by
školka v budově?
Jak jsem uvedl výše, budova Panského domu je
ve špatném stavu. V případě, že dotace z Inte-
grovaného operačního programu nevyjde, bu-
deme hledat jiné zdroje na celkovou obnovu,
abychom mohli realizovat výše popsaný projekt. 

 Toto rozhodnutí zřejmě rozladí řadu Lito-
myšlanů, řešili jste tyto plány s městem 
v dostatečném předstihu? Je Panský dům
skutečně tak významný?
Panský dům je národní kulturní památkou i pa-
mátkou pod ochranou UNESCO, což je stupeň
nejvyšší ochrany památkových hodnot u nás. Li-
tomyšlský zámek patří do mojí působnosti od
roku 2013 a se zástupci města jsme na toto
téma několikrát hovořili. Původně jsme si my-

sleli, že budeme stíhat první výzvu na podání žá-
dostí do IROP, takže jsme se dohodli na tom, že
nájemní smlouvu s městem coby zřizovatelem
školky bychom ukončili k 31. 12. 2016 (smlouva
byla původně uzavřena do konce roku 2017,
pozn. red). V tomto duchu byl i dopis paní gene-
rální ředitelky NPÚ adresovaný vedení města.
Nicméně tím, že se posouvá termín a my bu-
deme podávat žádost až v roce 2017, není prob-
lém, pokud město bude mít zájem, abychom
smlouvu dodrželi do konce roku 2017. Rádi Lito-
myšli a jejím obyvatelům vyjdeme vstříc, protože
si uvědomujeme palčivost této otázky. Nicméně
ten objekt opravdu potřebuje velký zásah.

 Zaznamenali jste nějaké protesty vůči to-
muto rozhodnutí?
Ano, pan docent Havránek z Univerzity Karlovy
poslal v listopadu e-mail paní generální ředi-
telce, v němž vyjádřil své obavy ze stěhování
školky. V odpovědi mu bylo sděleno to, co jsem
již řekl. Tedy, že je budova v havarijním stavu 
a o záměru NPÚ ji opravit bylo vedení města
včas informováno. 
Upřímně doufám, že se podaří získat finanční
prostředky na realizaci obou projektů, neboť
zámek Litomyšl, památka UNESCO, si zaslouží,
aby se návštěvníkům, ale hlavně občanům Lito-
myšle ukázal v celé své původní kráse. Věřím, že
naplnění projektu pomůže také rozvoji cestov-
ního ruchu v této lokalitě a že konečný výsledek
potěší každého. Jsem si vědom, že stěhování
školky rodiče nepotěší, ale znovu opakuji, Pan-
ský dům je v havarijním stavu a dlouho dopředu
jsme vedení města avizovali plánované ukončení
smlouvy o pronájmu a nutnost najít pro děti jiné,
vyhovující prostory. I v tomto případě věřím, že
konečný výsledek bude ve finále prospěšnější 
a rodiči, dětmi a pracovníky školky vítanější.

-mv-

„Panský dům potřebuje nutně opravit, město jsme 
o tom včas informovali,” říká Miloš Kadlec

Na začátku nového roku nám hlavou prolétne
otázka, jaký asi bude? Následuje ji přání, aby-
chom za 365 dnů mohli říci, že byl fajn.
Jsem kantorka na střední. „Moje školní děti” na
jaře maturují. Přeji jim úspěch. Ovšem štěstí se
musí jít naproti. Na tu cestu  se snažíme naše
studenty pořádně připravit. Jak?
Důraz klademe na jazyky, protože věříme, že
naši absolventi práci snadno seženou, když
budou jazykově zdatní. Zaměstnance s dobrým
všeobecným přehledem v oblasti práva, účetnic-
tví, marketingu si každá firma „dotvaruje” sama
na konkrétní pozici, ale žádná nebude čekat na
to, až se naučí anglicky. 
Jak tu dobrou angličtinu zařídíme? Výukou orga-
nizovanou rodilými mluvčími a spoluprací se za-
hraničními subjekty. Ti „moji” zažili na Trading
Centre spolupráci s Francií a stáž ve Velké Bri-
tánii. 
Ve druhém ročníku se zapojili do projektu E-
Twinning, trénovali svou angličtinu s Francouzi,
a to na tématu vztah, sňatek a založení rodiny
s cizincem. 
Rok 2017 nabízí mladším studentům TC také
možnost procvičit anglický jazyk, a sice s Turky.
Téma? „How different are we actually?” Na konci
června, po skončení E– Twinningu, budou  vědět,
v čem si jsme podobní a v čem se od obyvatel
Turecka lišíme. 

Jako jeden muž vám „Ti moji” řeknou, že praxe
v londýnských firmách byla zatím největší ži-
votní zkouškou jejich dovednosti neztratit se ve

světě. Ač se tehdy báli, dnes jsou hrdí, že obstáli.
Upřímně děkuji všem angličtinářům a rodilým
mluvčím, kteří je připravovali po jazykové
stránce.
Mladší teenageři, kteří na TC ještě alespoň rok
pobudou, dostanou v roce 2017 dokonce dvě pří-
ležitosti vycestovat na čtrnáctidenní stáž do za-
hraničí v rámci projektu Erasmus+. Budou volit
mezi Vídní a Londýnem. Lákavé jsou obě metro-
pole.
Ano, znalost angličtiny je dnes nutná. Proto ve
spolupráci s Evropským vzdělávacím centrem
v Hradci Králové zajišťujeme pro naše studenty
přípravu na jazykové zkoušky Cambridge En-
glish Language Assessment, které představují
mezinárodně nejprestižnější jazykovou kvalifi-
kaci. Složí-li student tuto zkoušku na úrovni B1,
může si usnadnit cestu k maturitnímu vysvěd-
čení, neboť tato zkouška je platnou náhradou za
profilovou maturitní zkoušku z anglického ja-
zyka.
Naše minulost končí v naší budoucnosti. Prosím,
ať je příznivá, ať je fajn. Kéž všichni dokážeme
vnést toto přání i do činů, do každého momentu,
kdy kráčíme po mostě mezi minulostí a budouc-
ností. Přijďte se podívat, jak se nám to daří na
Trading Centre.

Marie Janoušková, foto archiv školy

Jak na Trading Centre tvoříme budoucnost
našich studentů



14

Události ve fotografiích

Poslední vernisáže roku 2016: V pátek 2. prosince byly pro milovníky umění připravené dvě poslední
letošní vernisáže. Do 28. února můžete v městské galerii obdivovat krásy obrazů Vincence Bittnera.
K vidění tam jsou akvarely exotických zvířat i rostlin. V galerii také souběžně probíhá i výstava lito-
myšlské fotografky Jany Kolářové s názvem Andělé. Na instalaci se můžete zajít podívat do 6. ledna.

Mikuláš s družinou se činili: V prosinci čerti pobíhali po celé Litomyšli a hledali zlobivé a neposlušné
děti. Pekelníci nerejdili pouze v zámeckém sklepení, ale i na železničním nádraží, kam v neděli 4. pro-
since dorazil mikulášský vlak. Odvážlivci mohli nasednou a projet se. Parní stroj zaujal i fanoušky
techniky. Mikuláš, anděl a čert (v podání studentek pedagogické školy) dorazili rovněž do I. mateřské
školy, aby se podívali, jak se tam děti chovají. Nakonec do pekla nikdo nemusel.

Připomínka Václava Havla: Při příležitosti 5. vý-
ročí úmrtí prvního českého prezidenta představil
18. prosince známý fotograf Bohdan Holomíček
formou projekce svých snímků Václava Havla
jako člověka, občana, disidenta. Prostor dostala
i část dosud nezveřejněných fotografií ze Se-
tkání sedmi prezidentů v Litomyšli v roce 1994.

Foto: Jana Bisová

Hudba pomohla osmileté Míše: V neděli 11. pro-
since se v zámecké jízdárně odehrál litomyšlský
koncert festivalu Hudba pomáhá. Na léčbu os-
mileté Míši Mikulecké se vybralo přes 36 tisíc
korun. Peníze rodina použije na zaplacení speci-
alizovaného pobytu v lázních Klimkovice, který
dívce umožní, aby mohla dále chodit „po svých”.
Míša se totiž narodila 2,5 měsíce před termínem,
což jí způsobilo zdravotní komplikace – mimo
jiné problémy s chůzí. Více informací o festivalu
najdete na adrese hudbapomaha.cz. V jízdárně
na benefici vystoupila kapela Parkoviště pro vel-
bloudy společně se smyčcovým kvartetem
a zpěváky Anežkou Jiskrovou a Pavlem Horníč-
kem.

Výstavy v kostelech: Betlémy zavítaly hned do
dvou kostelů v Litomyšli. Historické i současné
betlémy, si mohli návštěvníci prohlédnout v Pi-
aristickém chrámu Nalezení sv. Kříže. Papírové
betlémy budou zdobit Husův sbor až do 2. února.

Vánoční aranžmá: O víkendu 17. a 18. prosince
mohli návštěvníci obdivovat vánoční aranžmá
na Střední škole zahradnické a technické v Lito-
myšli. Tradiční Vánoční výstava nabídla krásné
květinové dekorace, které si lidé mohli koupit
a odnést domů. Součástí byly i prohlídky školy
pro zájemce o studium a jejich rodiče.

Výchova demokratického občana: Ve středu 21.
prosince se děti z I. základní školy zúčastnily dílen
s názvem „Jsem občan, co s tím udělám?”, při kte-
rém si školáci vyzkoušeli například založení nezi-
skové organizace. Jedna skupina se založením
neziskovky pokoušela zachránit tygry, druhá
chtěla vytvořit sociální síť, která by pomohla Lito-
myšlanům při shánění informací o městě. „Myslím
si, že se to dětem líbilo. Projektový den, v jehož
rámci dílny jsou, je populární. V předvánoční čas
jsme chtěli dětem trochu zatraktivnit výuku,” řekl
k akci učitel Ondřej Vomočil.

Daniel Hůlka vystoupil se sborem Lilium: V pi-
aristickém chrámu společně s pěveckým sborem
Lilium ze ZUŠ vystoupil 10. prosince zpěvák Da-
niel Hůlka. Výtěžek z koncertu putoval na konto
Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem.

KOSáci křtili CD: Smíšený pěvecký sbor KOS
v úterý 13. prosince vystoupil na slavnostním vá-
nočním koncertu ve Smetanově domě. Tento
večer byl pro sboristy výjimečný, protože s po-
četným publikem oslavili 15. výročí existence
smíšené sestavy KOSu a zároveň pokřtili již 7. CD
s názvem Mozaika vzpomínek. Kmotry desky se
stali Miroslav Brýdl, Michael Šust a Stanislav Le-
níček. Kromě sboru na slavnostním koncertu vy-
stoupili hosté z USA a kapela WxP.



1. 1. Ne 11.00-14.30 Novoroční brunch • Hotel Aplaus **** tel. 461 614 900
2. 1. Po 13.00–16.00 Novoroční zápolení v deskových hrách – hravé odpoledne pro děti od 6 let • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
4. 1. St 17.00 Švýcarsko českýma očima – promítání a vyprávění Reginy Birchner, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
6. 1. Pá 16.00-18.00 Aura kruh žen – společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum tel. 776 101 972

19.30 Ples SPGŠ – IV. C – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 705 
7. 1. So 14.00-18.00 Kurz Reiki 2. stupeň – David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

14.00 Dechová technika – workshop s Petrou Polákovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
9. 1. Po 15.00 Klub astronomů – první schůzka v novém roce • Městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 Domácí lázně a péče o nohy provoněná zázvorem • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.30 Jak zlepšit svou karmu – přednáška Naděždy Iždinské • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

10. 1. Út 9.00 Výklady karet s Naděždou Iždinskou – po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
14.30 Klub deskových her – první schůzka v novém roce • Městská knihovna tel. 461 612 068

11. 1. St 16.00 Hrajeme si na školu – vzdělávací program pro předškolní děti, vstup zdarma • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
18.00 Meditační úplňkové setkání – s Danou Colledge • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

12. 1. Čt 13.30 Paní Zima vypraví – čtení s babičkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
13. 1. Pá 16.00-18.00 Aura kruh žen – společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum tel. 776 101 972

16.00 Stará garda aneb Hostinští sobě – setkání současných i bývalých pracovníků, příznivců i štamgastů • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
19.30 Ples Gymnázia Aloise Jiráska – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 061

14. 1. So 9.30 Zvířátka a květiny z papíru – výtvarná dílna, japonská technika origami • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů tel. 461 614 765
17.00 Kizomba – taneční workshop pro páry • Centrum Spontanea tel. 605 147 812 
19.30 Divadelní společnost Jožina Janouška – divadelní představení • Hostinec U Černého orla – sál tel. 606 750 407

16. 1. Po 17.00 Transsibiřskou magistrálou na Bajkal – cestopisná přednáška pánů J. Antese a V. Dolečka • Městská knihovna tel. 461 612 068
17. 1. Út 16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628

19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 1. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
18. 1. St 17.00 Pravda o syrové stravě – přednáška s Irenou Plačkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19. 1. Čt 17.00 KJČ: První schůzka v novém roce • Městská knihovna tel. 724 024 708

18.00 Židovské svátky • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 2. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

20. 1. Pá 16.00-18.00 Aura kruh žen – společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum tel. 776 101 972
19.00 Loona dance – meditace pro ženy s Jarkou Voleskou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812 
19.30 Ples SZaTŠ Litomyšl – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611

21. 1. So 19.30 Divadelní společnost Jožina Janouška – divadelní představení • Hostinec U Černého orla – sál tel. 606 750 407
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 1. Po 17.00 Sebeléčba pomocí gastroterapie aneb léčba jídlem • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Jak si sestavit rodokmen – přednáška Lubomíra Havrdy • Městská knihovna tel. 461 612 068

24. 1. Út 19.00 J. Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý domov – diashow Jiřího Kolbaby, 190 Kč • Zámecká jízdárna tel. 777 100 897
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 3. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

25. 1. St 17.00 Malta a severozápadní Holandsko – promítání a vyprávění manželů Palichových, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
17.00 Alikvótní zpěv – kurz s Danielem Plecháčkem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812 
18.45 TaRytmika – workshop hry na rámový buben s Danielem Plecháčkem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812 
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Literární kvíz • Na Sklípku tel. 461 614 723

26. 1. Čt 17.00 Falun Gong – ukázka léčivého cvičení s Danielou Asol • Centrum Spontanea tel. 605 147 812 
17.30 Království přírody Vincence Bittnera – komentovaná prohlídka výstavy • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

27. 1. Pá 16.00-18.00 Aura kruh žen – společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum tel. 776 101 972
18.00 Novolunní meditační setkání – s Danou Colledge • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 Ples SŠ Trading centre – maturitní ples • Smetanův dům tel. 734 322 314 

28. 1. So 9.00 Konstelační seminář – s Rudolfem Orságem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812 
19.00 2. ples Kotelny – hraje Pendl, bohatá tombola, fotokoutek, stylová výzdoba, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

30. 1. 17.00 Bubnování a muzikohrátky pro rodiče s dětmi – s Pavlem Jasanským • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
31. 1. Út 15.00 Klub historiků – první schůzka v novém roce • Městská knihovna tel. 461 612 068

19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 5. lekce, 1. prodloužená, reprodukovaná hudba • Smetanův dům tel. 461 613 239
2. 2. Čt 9.00 Astroporadna – Ilona Regina Grimová z TV Vědmy radí, po celý den • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
3. 2. Pá 20.00 Ivan Mládek & Banjo band – koncert, vstupné 250 Kč v předprodeji / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
4. 2. So Česko-slovenský plesový večer – Dancing music Žilina, tan. sk. Rasputin, domácí kuchyně, tombola • Kulturní dům Pohodlí tel. 604 956 405

14.00 Imaginárium v Litomyšli – vernisáž živé výstavy divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • Regionální muzeum tel. 461 615 287
5. 2. Ne 15.00 Království přírody Vincence Bittnera – komentovaná prohlídka výstavy • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů tel. 461 614 765

v Litomyšli v lednu 2017?

Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út  3. 1.  Bezva ženská na krku – film ČR, komedie, 100 min, 100 Kč
St  4. 1.  Tenkrát v ráji – film ČR/SR, drama, 100 min, 100 Kč
Čt  5. 1.  Fantastická zvířátka a kde je najít – film VB/USA, dobrodružný/fantasy, 120 min, titulky, 110 Kč
Pá  6. 1. Fantastická zvířátka a kde je najít ve 3D – film VB/USA, dobrodružný/fantasy, 120 min, titulky, 120 Kč
So  7. 1.  Assassin´s Creed ve 3D – film VB/Francie/Hong Kong/USA, akční/sci-fi, 115 min, titulky, 150 Kč
Ne  8. 1.  Assassin´s Creed – film VB/Francie/Hong Kong/USA, akční/sci-fi, 115 min, titulky, 120 Kč
Út, St 10., 11. 1.  La La Land – film USA, drama/muzikál, 110 Kč, titulky, 130 min
Čt 12. 1.  Všechno nebo nic – film ČR, komedie/romantický, 110 min, 120 Kč
Pá 13. 1.  Collateral Beauty: Druhá šance – film USA, drama, 100 min, 110 Kč
So 14. 1.  Velká čínská zeď ve 3D – film USA/Čína, akční/dobrodružný/fantasy/mysteriózní, 120 min, dabing, 150 Kč
Ne 15. 1.  Velká čínská zeď – film USA/Čína, akční/dobrodružný/fantasy/mysteriózní, 120 min, titulky, 150 Kč
Út 17. 1.        od 19.00  Gaetano Donizetti: Nápoj lásky – opera v kině
St 18. 1.  Inkarnace – film USA, horor/thriller, 90 min, titulky, 110 Kč
Čt, Pá 19., 20. 1.  xXx: Návrat Xandera Cage – film USA, akční/dobrodružný/thriller, 115 min, titulky, 120 Kč
So 21. 1.  Pasažéři ve 3D – film USA, sci-fi/dobdrodružný, 120 min, titulky, 130 Kč
Ne 22. 1.  Pasažéři – film USA, sci-fi/dobdrodružný, 120 min, titulky, 110 Kč
Út, St 24., 25. 1.  Pod rouškou noci – film USA, krimi/drama, 130 min, titulky, 110 Kč
Čt, Pá 26., 27. 1.  Spojenci – film USA, romantický/thriller, 125 min, titulky, 120 Kč
So 28. 1.  Resident Evil: Poslední kapitola ve 3D – film Německo/Kanada/Austrálie, sci-fi/akční/thriller, 120 min, titulky, 140 Kč
Ne 29. 1.  Resident Evil: Poslední kapitola – film Německo/Kanada/Austrálie, sci-fi/akční/thriller, 120 min, titulky, 120 Kč
Út 31. 1.  Rozpolcený – film USA, horor/thriller, 120 min, titulky, 120 Kč
St  1. 2.  Miluji tě modře – film ČR, romantický/komedie, 100 min, 120 Kč
Čt, Pá 2. , 3. 2.  Trainspotting 2 – film Velká Británie, drama/krimi, 120 min, titulky, 130 Kč 

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  7., 8. 1.  Ozzy – film Španělsko/Kanada, animovaný, 90 min, 110 Kč
So 14. 1.  Zpívej ve 3D – film USA, animovaný/muzikál/komedie/rodinný, 90 min, dabing, 140 Kč
Ne 15. 1.  Zpívej – film USA, animovaný/muzikál/komedie/rodinný, 90 min, dabing, 110 Kč
Po 16. 1.          od 9.30  Dvanáct měsíčků – pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min, 30 Kč
So, Ne 21., 22. 1.  Divoké vlny 2 – film USA, animovaný/komedie/rodinný/sportovní, 90 min, dabing, 110 Kč 
So, Ne 28., 29. 1.  Anděl Páně 2 – film ČR, pohádka/komedie/rodinný/fantasy, 100 min, 100 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

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

KAM V OKOLÍ LITOMYŠLE
PLESY V OKOLÍ LITOMYŠLE

7. 1. So 20.00                             Tříkrálový farní ples – hraje Combo 2 • Sokolovna, Dolní Újezd
13. 1. Pá 20.00                             Farní ples – hraje Mix.mini • Kulturní dům, Sebranice
14. 1. So 19.30                              Sokolský ples – hraje Vepřo Knedlo Zelo • Sokolovna, Dolní Újezd
14. 1. So   20.00                             Myslivecký ples – hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
21. 1. So 20.00                             Školní ples – hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům, Budislav
21. 1. So                                        Lidový ples – hraje Combo 2 • KD Skalka, Lubná
27. 1. Pá                                        Myslivecký ples – hraje Mix • KD Rychta, Morašice
28. 1. So                                          Skautský ples – hraje Combo 2 • Sokolovna, Dolní Újezd
3. 2. Pá                                         Hasičský ples – hraje Vepřo Knedlo Zelo • KD Skalka, Lubná
3. 2. Pá                                         Benefiční ples Římskokatolické farnosti Litomyšl • Kulturní dům, Čistá
4. 2. So                                          Hasičský ples – hraje Vepřo Knedlo Zelo • Sokolovna, Sloupnice
11. 2. So 20.00                             Hasičský ples – hraje Vepřo Knedlo Zelo • Kulturní dům, Sebranice
17. 2. Pá  20.00                             13. Obecní ples – hraje Rytmik • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle

24. 2. Pá                                          Divadlení ples – hraje Combo 2 • KD, Němčice
4. 3. So                                           Obecní ples – hraje Qualt • KD Rychta, Morašice

KARNEVALY PRO DĚTI
15. 1. Ne 14.00                             Dětský karneval Mysliveckého spolku Poříčí • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
21. 1. So 16.00                             Dětský ples • Kulturní dům, Sebranice
22. 1. Ne 14.00                             Dětský karneval – hraje Borsalino • Kulturní dům, Budislav
18. 2. So 14.00                             Dětský karneval Mamaklubu Poříčí • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



KAM ZA SPORTEM
4. 1. St 18.30 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Polička – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
7. 1. So 9.00, 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice – OP minižactva U12 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
8. 1. Ne 08.30 Jezdecké soustředění • Jízdárna – Hřebčín Suchá
14. 1. So 9.00, 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Svitavy – OP minižactva U11 • Hala TJ Jiskra
      13.00, 14.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jiskra Hořice – OP minižactva U13 • Hala TJ Jiskra
15. 1. Ne 08.30 Jezdecké soustředění • Jízdárna – Hřebčín Suchá
18. 1. St 18.30 Lední hokej: HC Litomyšl vs. BK Havlíčkův Brod B – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
21. 1. So 9.00, 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jiskra Heřmanův Městec – OP minižactva U13 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
22. 1. Ne 08.30 Jezdecké soustředění • Jízdárna – Hřebčín Suchá
      9.00, 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl B vs. Adfors Basket Litomyšl A – OP minižactva U12 • Hala TJ Jiskra
25. 1. St 18.30 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
29. 1. Ne 08.30 Jezdecké soustředění • Jízdárna – Hřebčín Suchá

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

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

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

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

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

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

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

 Centrum Spontanea, Smetanovo nám. 77, Litomyšl
vchod z průchodu vedle drogerie DM , tel. 605 147 812
Joga s Petrou Polákovou
• Jóga pro seniory – čtvrtek od 9.30-10.30
• Jóga pro ženy – úterý od 16.30-17.30
• Hathajoga – úterý od 18.00-19.30
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002,
www.anahatayoga.cz
Prožitkové kurzy bubnování s Pavlem Jasanským
Každý druhý čtvrtek (16.1., 30.1.)
• 16.00-16.45 rodiče s dětmi (3-5 let) – pouze 1 měsíčně
• 17.00-17.45 děti (6-10 let) 
• 18.00-19.15 začátečníci (11-100 let)
• 19.00-20.30 mírně pokročilí
Další info: Alžběta Jasanská Melkusová, tel. 606 728 504, 
zemezneni.webnode.cz

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

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

 Sokolovna, tel. 775 653 317
Rozpis cvičení do června 2017:
• Po 16.00-17.00  rodiče s dětmi
• Po 17.00-18.00  mladší žactvo
• Po 18.00-19.00  zdravotní cvičení ženy
• St 17.00-18.00  cvičení předškolních dětí
• St 18.00-19.00  gymnastika žákyně

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

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

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

SPORT, CVIČENÍ

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 8. 1 Příroda Litomyšlska – malá výstava rostlin, hub a živočichů • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 22. 1 Patchwork voní barvami – výstava patchworkových dek, dekorací, quiltů, polštářů, hraček • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 31. 1 Johana Pulgretová: Kresby a malby – výstava, autorka se ve své tvorbě zaměřuje na témata figury a portrétu • Kavárna Mandala
do 2. 2 Výstava betlémů • Husův sbor • Út a Čt 8.30-11.30, při bohoslužbách a akcích
do 28. 2 Vincenc Bittner: Království přírody – výstava • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 6. 1 Andělé – vánoční instalace litomyšlské fotografky Jany Kolářové • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 5. 3 Zimní radovánky v muzeu – dětská herna nejen pro malé návštěvníky • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 2. 1 do 31. 1 Zimní čas nám nastal – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 18. 1 do 24. 1 Týden modliteb za jednotu křesťanů – téma týdne společných modliteb bude "Smíření – Kristova láska nás pobízí" • litomyšlské kostely • denně 18.00
od 21. 1 do 22. 1 Zvěřinové hody • Restaurace Veselka • 11.00
do 22. 1 Stanislav Bubeníček: Litomyšlský fotograf, spisovatel a humorista – výstava • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 4. 2 do 5. 2 Biotronika a práce s kyvadlem – víkend s Daliborem Faltou a Iris Lenochovou • Centrum Spontanea 
od 5. 2 do 3. 9 Imaginárium v Litomyšli – živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17

aktuální info o akcích na www.litomysl.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, Eventim a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Aktuálně: Prodej kalendářů 2017, diářů 2017, parkovacích a dálničních známek 2017.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
BYSTRÉ 5. 1. 15.30 PohádkoTour • Městská knihovna 

19. 1. 18.00 S kolem kolem světa 2 – beseda s cestovatelem Petrem Mazalem o zbylých dvou etapách jeho cesty kolem světa, vstupné 20 Kč • Komunitním sál MFD
27. 1. 20.00 Hasičský ples – k tanci a poslechu zahraje skupina Qwalt, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola • Sokolovna

DOLNÍ ÚJEZD 7. 1. 20.00 Tříkrálový farní ples – pořádá farnost Dolní Újezd a KDU – ČSL Dolní a Horní Újezd, hraje Combo 2, vstupné 80 Kč
14. 1. 19.30 Sokolský ples – pořádá Sokol Dolní Újezd, vystoupí nejmladší sportovci, předtančení BAILADORES, hraje Vepřo Knedlo Zelo, vstupné 100 Kč • sokolovna Dolní Újezd

28. 1. Skautský ples – pořádá Junák – český skaut, hraje Combo 2 • středisko Dolní Újezd
LUBNÁ 7. 1. První ples • Skalka Lubná

21. 1.  Ples KDU-ČSL • Skalka Lubná
28. 1.  Ples TJ Sebranice • Skalka Lubná

POLIČKA 7. 1. 19.00 Čechomor – novoroční koncert • Tylův dům
20. 1. 19.00 Studentský ples gymnázia • Tylův dům
21. 1. 20.00 Jazzové setkání – Marco Perfetti– • Divadelní klub Polička

SEBRANICE 7. 1. 9.30–12.30 Seminář Kundalini jógy – Cena 300 Kč, přihlášky a informace: vitkovah@email.cz • kulturní dům
8. 1. 15.00 Tříkrálový koncert – skupina Parkoviště pro velbloudy, výtěžek bude věnován na léčbu pro Klárku Rejmanovou z Dolního Újezdu • kostel sv. Mikuláše v Sebranicích

13. 1. 20.00 Farní ples – hraje skupina MIX.mini
21. 1. 16.00 Dětský ples • kulturní dům

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ 22. 1. DanceFloor Attack – jedna z nejprestižnějších tanečních událostí v ČR, podtitulem akce je Battle • Kongresové centrum Aldis
CHEB 14. 1. 44. Divadelní ples – hraje Koala, zajímavé soutěže, defilé a vyhlášení nejlepší masky • KC Svoboda
JINDŘICHŮV HRADEC 11. – 12. 1. Novoroční taneční akademie Domu dětí a mládeže – od 17 hodin • Kulturní dům Střelnice
KUTNÁ HORA 6. 11. 16 – 12. 3. 17    Ty děti si pořád hrají / dětská tématika v díle bratří Čapků – výstava
POLIČKA 7. 1. Čechomor – novoroční koncert –  od 19.00 hodin • Velký sál Tylova domu
TELČ 8. 1. Rozloučení s vánočním časem – Pěvecký sbore Smetana Telč s jeho hosty, v 15 hodin • v kostele Jména Ježíš 
TŘEBOŇ 26. 1. Klavirní duo – Ivan Klánský, Lukáš Klánský – od 19 hodin • Divadlo J. K. Tyla  

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
SVITAVY 11. 1. 16.00 Večer pod lucernou – beseda s farářem Z. Czendlikem a představení jeho nové knihy Postel hospoda kostel, vstupné 100 Kč • kino Vesmír

28. 1.  19.00 Jaromír Hnilička: Missa Jazz – Big Band Lanškroun, Lanškrounský smíšený sbor, PS Dalibor Svitavy, vstupné 200 Kč • Fabrika
29. 1.  15.00 Damúza Praha: Dešťová víla – pohádka na motivy německého spisovatele Theodora Storma, vstupné 80 Kč • Divadlo Trám

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 6. 1.     19.00 Tříkrálový koncert Kaderus Blues • dvorana muzea
8. 1.    18.00 LiStOVáNí – Kniha Arnošta Lustiga Láska a tělo • dvorana muzea
27. 1.  20.00 Městský bál • dvorana muzea

VYSOKÉ MÝTO 21. 1. 20.00 Mucha & Záviš – jak to dopadne, když femina Mucha a kníže pornofolku Záva zavítají na společné pódium • M-klub
27. 1. 20.00 Elijah Ford & The Bloom (USA) / Andrew Sychra – koncert • M-klub
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Chce se Litomyšl zbavit své paměti?

Vážené dámy, vážení pánové,
od svých kolegů jsem se dozvěděl, že město Li-
tomyšl hodlá k roku 2025, nebo dokonce dříve
ukončit Státnímu okresnímu archivu Svitavy se
sídlem v Litomyšli pronájem zámecké konírny,
v jejíž dvou částech má archiv depozitář. Zá-
mecká konírna byla v letech 1993–1996 po mno-
haletých svízelných jednáních rekonstruována
pro potřeby archivu a zámecké údržbářské dílny.
Stalo se tak z finančních prostředků státu, za-
stoupeného Okresním úřadem Svitavy. Proto až
do roku 2025 užívá archiv v Litomyšli část ob-
jektu s depozitáři bezplatně. Důvodem této re-
konstrukce bylo nejen vyřešení katastrofální
prostorové situace archivu, kdy některé archivní
fondy byly uloženy v různých prozatímních de-
pozitářích (mj. ve zdejším zámeckém sklepení,
kde byla přímo ohrožena fyzická existence pí-
semností), ale i tristní stavební stav konírny, pro
niž se hledalo vhodné využití. Po právní stránce
je vše v pořádku, jiná otázka je, jaké budou dů-
sledky ukončení pronájmu.
Výstavba nové účelové archivní budovy ze stát-
ních prostředků je mimo realitu a rekonstrukce
starších budov na archivní depozitáře jsou velmi
drahé. Navíc detašované depozitáře značně ztě-
žují provoz archivu. Jako nejpravděpodobnější
řešení nastávající situace se jeví, že písemnosti
uložené v zámecké konírně budou odvezeny do
depozitářů mimo Litomyšl, možná do Hradce
Králové, které spravuje Státní oblastní archiv
v Zámrsku, jehož pracovištěm okresní archiv
v Litomyšli je. Je však velmi pravděpodobné, že
z Litomyšle zmizí i archivní fondy uložené v ji-
ných prostorách, a tak zdejší archiv zanikne.
Důsledkem toho bude, že se badatelům velmi
ztíží dostupnost těchto archiválií, téměř zanikne
regionální historické bádání a město a veřejnost
přijdou o služby, které archiv poskytuje. Z nich
je třeba zvláště zmínit pomoc, kterou zde na-
cházejí středoškoláci a vysokoškoláci při zpra-
covávání svých prací, přičemž pro fakultu
restaurování je z pedagogických důvodů velmi
výhodné, že má ve svém sousedství archiv. Ten
mimo svou správní funkci také dosti významně
přispívá k rozvoji kultury města. Jako příklad
z posledních let mohu uvést skutečnost, že do
roku 2015 vydal – někdy s finanční podporou
města Litomyšle – řadu publikací z pera svých
pracovníků. Mimo jiné studie o pečetích lito-
myšlských biskupů a Kostků  z Postupic, Lito-
myšlský hřbitov u kostela sv. Anny, Válečné
pomníky a památníky, vojenské hroby a ná-
hrobky v Litomyšli apod. Vyšlo i 16 svazků sbor-
níku Pomezí Čech, Moravy a Slezska, který
zveřejňoval podstatné studie ze společenských
a přírodních věd. Archiváři pracovali v komisích
města (např. pro regeneraci památek a správu
památných hrobů). S Městskou galerií Litomyšl
a Regionálním muzeem v Litomyšli spolupraco-
vali kupříkladu při přípravě jejich stálých expozic
a jednorázových výstav a podíleli se na vydání
monografií o Václavu Boštíkovi, Bohdanu Ko-
peckém, Josefu Matičkovi, edicí pamětí Anny Ma-
tičkové, Stanislava Bubeníčka a Kopalova Mého
života. Ani kniha Litomyšl 1259–2009, město
kultury a vzdělávání (její druhé vydání se právě
tiskne) by bez vydatné pomoci archivu ne-
vznikla. V tomto výčtu bych mohl dále pokračo-
vat. Kromě toho pravidelně uskutečňovali
přednášky, kupříkladu pro zdejší knihovnu a jiné
instituce. Pokud archiv zanikne, může se Lito-
myšl s podobnými aktivitami rozloučit. 
Důvodem, proč chce město ukončit pronájem
konírny, údajně je, že její dosavadní funkce ne-
odpovídá připravované koncepci využití zámec-
kého návrší. Doslechl jsem se, že se jedná
o „skladiště starého papíru”, tento výraz se po-

chopitelně v oficiálních dokumentech nevysky-
tuje.
Nechce se mi věřit, že by se Litomyšl chtěla zba-
vovat takových pokladů, jako je její archiv, který
začíná rokem 1226 a téměř nepřetržitě pokra-
čuje do současnosti. Jsou v něm středověké lis-
tiny, které byly vyhotoveny pro zdejší klášter
a biskupství, nebo zde přímo vznikaly. V každém
případě byly ve středověku jako poklad uloženy
v katedrále jen několik desítek metrů od místa,
kde jsou dnes. Na to bych byl jako občan města
hrdý. Neumím si představit, že by se město
chtělo zbavit písemností původně piaristického
gymnázia, kde jsou mj. listy sv. Josefa Kalasan-
ského a kde je téměř šest set literárních a vě-
deckých rukopisů. Odpovědně říkám, že je to
zcela unikátní soubor na území České republiky.
Tyto dokumenty vytvářejí organický celek s pi-
aristickou knihovnou, kterou město převzalo
a jíž si právem velice váží. Tato knihovna umož-
ňuje například studium dějin a kultury španělsky
mluvících zemí. Litomyšlské gymnázium a s ní
spojený filozofický ústav výrazně ovlivnily vzdě-
lanost celých východních Čech a průběh národ-
ního obrození. 
Ať si již o vědeckosti historie myslíme cokoli, ne-
můžeme popřít, že historie jako disciplína je
podstatnou součástí kultury. Bylo by parado-
xem, kdyby návštěvníky Litomyšle vítaly velké
billboardy s nápisy jako „Litomyšl, historie a kul-
tura”, a město přitom nemělo svůj archiv, bez
něhož se historie pěstovat nedá.  
Jako příklady neblahého působení hodnotícího
hlediska „to je starý papír” – aniž bych si myslel,
že našim archiváliím hrozí zánik – mohu uvést,
že při rušení klášterů za Josefa II. byly cenné ru-
kopisy, tisky a archiválie rozprodávány za paka-
tel kramářům, kteří pak do nich balili své zboží.
Obdobně se na začátku 50. let 20. století chovali
nadšení mladiství budovatelé světlých zítřků,
kdy na leckterých místech byly nenávratně po-
škozeny cenné klášterní, knižní a archivní fondy.
V 70. letech 19. století odevzdali radní Hradce
Králové značnou část starého archivu do sběru,
a tak dnes historikové musejí starší dějiny to-
hoto krásného města pracně rekonstruovat
z nepřímých pramenů a z opisů dokumentů,
které víceméně namátkově zařadil počátkem 19.
století do svých dějin Hradce Králové amatérský
historik František de Paula Švenda. Také správa
litomyšlského velkostatku poslala na konci 19.
století zámecký archiv a registraturu do sběru.

OTEVŘENÝ DOPIS
Jen díky tomu, že archivář Národního muzea
v Praze Václav Schulz zastavil železniční va-
gony „se starým papírem” na jejich cestě do
papírny a archiválie odkoupil na váhu, dnes
můžeme studovat hospodářské a sociální dě-
jiny litomyšlského panství, které patřilo k nej-
větším v Čechách, a poznáváme život a názory
náboženských blouznivců 18. a počátku 19. sto-
letí. 
Chci věřit, že depozitář v zámecké konírně ne-
bude považován za skladiště starého papíru, ale
za klenotnici, v níž jsou kulturní poklady nevy-
číslitelné hodnoty. Přeji sobě a občanům Lito-
myšle, abyste rozhodli moudře a ku prospěchu
kultury a vzdělanosti města. Věřím, že se svým
vlivem zasadíte, aby se existence archivu stala
součástí koncepce využití zámeckého návrší
a že zde bude archiv zachován.   
S pozdravem a přáním všeho dobrého

Milan Skřivánek, vysloužilý ředitel Státního
okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli 
V Litomyšli, to pondělí před sv. Mikulášem LP 2016 

Odpověď města
Vedení města Litomyšl si uvědomuje historické
reálie a souvislosti, které vedly k rekonstrukci
kdysi zdevastované zámecké konírny, v níž
Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli sídlí.
Nikdo nemůže opomenout zásluhy pracovníků
našeho archivu při rozvoji kulturního života v Li-
tomyšli, stejně tak  jako pomoc, kterou archiváři
poskytují středoškolákům, vysokoškolákům
a dalším badatelům. Ke konci letošního roku se
na společném jednání setkali starosta Radomil
Kašpar a ředitel Státního oblastního archivu
v Zámrsku Ivo Šulc. Na schůzce řešili řadu
témat, přičemž došlo i na budoucnost litomyšl-
ského archivu. Přímé výsledky však dialog ne-
přinesl, a proto je v tuto chvíli předčasné hovořit
o zániku archivu. Vedení města coby zodpo-
vědný hospodář musí v předstihu několika let
zvažovat různé plány, z nichž se nakonec reali-
zují jenom některé a v řadě případů pouze jejich
části. Je tedy možné, nikoliv však nezbytně
nutné, že archivu nebude po uplynutí smluvní
doby, tedy 31. prosince 2023, prodloužena
smlouva a prostory zámecké konírny budou vy-
užívány pro jiné účely. Toto případné rozhodnutí
by však město zavčas konzultovalo se zodpo-
vědnými místy.  -red-
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

K problémům Lidového domu – Ville Trevi
Dne 24. září 1922 Litomyšl přivítala vzácného
hosta. Byl jím apoštolský nuncius Clemente Mi-
cara, který se účastnil s dalšími 20 000 lidmi slav-
nostního otevření Lidového domu. Skutečně
nádherný a nákladný dům byl vystavěn díky hou-
ževnatosti místního kaplana Josefa Durka. Nazval
ho Trevi podle letohrádku v Itálii pojmenovaného
zase podle slavné římské barokní fontány. 
Josefu Durkovi se podařilo stavbu realizovat i přes
odpor tehdejšího královéhradeckého biskupa
Karla Kašpara, který se už v roce 1921 vyjádřil, že
by byl vděčný, kdyby neměl s Durkovým podnikem
nic společného, a na slavnostní otevření budovy
nepřijel. Papežský nuncius však k osobní účasti
jistě důvod měl – sám papež Benedikt XV. na
stavbu věnoval 100 000 lir, které Durkovi osobně
předal. O kolika stavbách v meziválečném Česko-
slovensku se toto dá uvést? Osobně si v podobné
souvislosti vybavuji českou kolej Nepomucenum,
avšak ta je v Římě.
Snad proto lze nalézt střípky příběhu litomyšlské
Trevi i v Tajném vatikánském archivu. Například
stopy Durkovy vytrvalosti. Původně uvažoval
o stavbě na proboštské zahradě (dnešní Klášterní
zahrady) či o využívání hotelu Slezák (na součas-

Maďaři uzavřeli cyklistický rok
Mnoho občanstva možná ani neví, že v Litomyšli
existuje cyklistický odbor Klubu turistů. Říkají si
„Maďaři”. Stěžejní akcí roku bývá totiž cyklistický
zájezd do Maďarska. Zlí jazykové tvrdí, že tenhle
výlet nemá s pravou cyklistikou mnoho společ-
ného. Že se po zemi našich bývalých sousedů
jezdí od hospody k hospodě a za nimi se plouží
sběrný autobus. Není tomu tak. Mezi účastníky
zájezdu bývají i příslušnice něžného pohlaví. A ty
by přece nelhaly. Klub pořádá i řadu dalších akcí,
má svou vývěsní skříňku nahoře na náměstí
a schází se ke schůzím pravidelně každý druhý
čtvrtek v měsíci. Personál restaurace Slunce by
mohl vyprávět. Mimochodem – hrozilo, že

Slunce rozšíří plejádu zavřených litomyšlských
hospod a že prostory obsadí jakási banka. Tento
„šlechetný” úmysl naštěstí pominul. 
Prosincový sraz se nesl jako každým rokem ve
slavnostnějším duchu. Muselo se sice nejprve
čekat, až v salonku skončí schůze včelařů (chyba
v organizaci), ale pak se vše rozjelo, jak velí tra-
dice. Velmi krátce se zhodnotil uplynulý rok
a nastalo očekávané předávání značně reces-
ních darů. Ten poslední z nich, hlásnou troubu,
obdržel předseda spolku pan Jiří Háněl. Navíc byl
zvolen na další období už nikoli obyčejným před-
sedou, ale spolkovým prezidentem. Jak říkával
Švejk – „sranda musí bejt”.        Zdeněk Vandas  

ném Smetanově náměstí). Nakonec zakoupil po-
zemek a postavil Lidový dům. Jeho záměrem bylo
vybudovat prostor se sálem a jevištěm, ve kterém
by mohla zejména lidová strana pořádat vše, čeho
život spolkový vyžaduje, místo pro cvičiště a pro
koncerty a podobné spolkové zábavné podniky.
Měl sloužit hlavně mládeži.
Nuncius Micara dokonce napsal do Vatikánu
zvláštní zprávu o své účasti na otevření Lidového
domu ve městě, které bylo svého času biskup-
ským sídlem a které je nyní nejdůležitějším cen-
trem katolických sociálních organizací
v královéhradecké diecézi, státnímu sekretáři Sva-
tého stolce Pietru Gasparrimu – jednomu z hlav-
ních tvůrců současného Vatikánského státu.
Pravda je, že finanční problémy byly s Lidovým
domem spojeny od počátku. Papežův dar všechny
náklady nepokryl a již v roce 1924 biskup Kašpar
kriticky psal o několika milionech korun dluhu
a hrozícím nebezpečí, že vše skončí fiaskem a dílo
bude zabaveno. Josef Durek odcestoval téměř na
rok do USA, kde se snažil sehnat peníze, a jak
uvádí litomyšlská farní kronika, aby dům něco vy-
získal, zřídil velebný pán v domě biograf, kde se
o nedělích při vyprodaném sálu, někdy i ve středu

mezi týdnem za menší účasti hrává.
Nevím, jestli ve vatikánských archivech někdy
objevím i další dokumenty související s Lidovým
domem Trevi. Avšak po přečtení posledních čísel
Lilie mám pocit, že historie se opakuje… Budova
sloužila svému plánovanému účelu, i když s pře-
stávkami, téměř sto let. Zdědila do svého bu-
doucího osudu houževnatost svých zakladatelů,
nebo nastal smutný čas, kdy má být její smysl
odsouzen k zániku? To už není otázka pro histo-
rika, nýbrž spíše pro ty, kteří mají její osud ve
svých rukou.
Pozn.: Kurzívou jsou označeny citace z dobo-
vých dokumentů publikovaných v Pomezí Čech,
Moravy a Slezska 14 (Litomyšl 2013).

Pavel Helan, historik, Univerzita Karlova

Reakce na prosincový koncert
Daniela Hůlky a sboru Lilium
Vážení  spoluobčané,
dovolte mi vyjádřit svůj názor na benefiční ad-
ventní koncert Daniela Hůlky s dětským pěvec-
kým sborem Lilium, který se konal v sobotu 10.
12. v chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. 
Nejdříve bych rád poděkoval dětskému sboru Li-
lium, který odvedl naprosto profesionální výkon
pod vedením p. Hany Vanišové a Markéty He-
grové. 
Velkým zklamáním, nejenom pro mne jako po-
řadatele, však bylo vystoupení hlavního hosta.
Nedovolím si na tomto místě hodnotit jeho zpěv,
ale jako pořadatel se cítím zodpovědný za ko-
nečný výsledek koncertu. Při výběru interpreta
pro adventní koncert jsem nepočítal s takovou

mírou neprofesionality a nepřipravenosti ze
strany managementu p. Hůlky. Další obtíž, která
nás potkala, souvisela s ozvučením koncertu.
Ani v této věci nebyly dodržené předem dojed-
nané podmínky.
Je mi velmi líto, že se koncert nevydařil dle před-
stav a chtěl bych se touto cestou omluvit vám
návštěvníkům, kteří jste z koncertu odcházeli
zklamaní. I přes výše uvedené těžkosti se ale po-
dařila dobrá věc – podpořit Klub dívek a žen 
s Turnerovým syndromem, za což vám patří
velké díky.
Přeji Vám všem krásné Vánoce, šťastný 
a úspěšný rok 2017.

Rudolf Kosina

Vážení organizátoři benefičního adventního
koncertu, v sobotu 10. 12. jsem si se svými dce-
rami a přáteli přišla poslechnout pěvecký sbor Li-
lium a zpěváka Daniela Hůlku, ale žádný kulturní
zážitek se nedostavil. Každý z nás ví, že je velmi
obtížné v chrámu Nalezení sv. Kříže zajistit kvalitní
ozvučení, ale na tomto koncertu ozvučení bylo ve-
lice špatné. Úvodní slovo nebylo slyšet vůbec, dě-
tičky zpívaly krásně, bylo jich hodně, a tak aspoň
trošku jejich písně bylo slyšet, o mluveném slovu

a zpěvu Daniela Hůlky jsme se mohli jen domní-
vat. Jak jsme se na koncert těšili, tak jsme z něho
odcházeli zklamaní a podle ohlasu dalších účast-
níků jsme nebyli sami. Nelitujeme investovaných
peněz, protože výtěžek jde na dobrou věc, bude
věnován Klubu dívek a žen s Turnerovým syndro-
mem, ale při příštím organizování koncertů dopo-
ručuji zajistit kvalitní ozvučení. 
S pozdravem a přáním hodně zdraví v roce 2017 

Ludmila Kratochvílová

Benefiční adventní koncert 

Socha Zdeňka
Nejedlého před
základní školou
Milí spoluobčané a čtenáři Lilie,
úvodem Vám chci sdělit, že do Lilie vkládám pří-
spěvek poprvé, ale rád bych přispěl svým názo-
rem do diskuze týkající se umístění sochy Zdeňka
Nejedlého před základní školou v Litomyšli.
Nejsem si jistý, že všichni vědí, jak to fungovalo
v 50. letech, v dobách komunistické totality. Tato
doba je mnohými zlehčována a komunistické
zločiny jsou omlouvány se slovy: „Taková byla
doba…” Ale teprve v nejtěžších dobách se ukáží
pravé charaktery. A jaký charakter prokázal sou-
druh Nejedlý? Podporoval odsouzení rektora
Stříteského i litomyšlských studentů ve vykon-
struovaném procesu, žádal pro ně tvrdé tresty.
Na to se v dnešní době zapomíná. Na to, jak po-
křivené byly „charaktery” určitých osobností, by
se ale zapomínat nemělo.
Jednou z akcí, které přispěly k tomu, aby se ne-
zapomínalo, bylo i uvedení divadelní rekon-
strukce monstrprocesu s rektorem Stříteským
a litomyšlskými studenty ve Smetanově domě.
Toto představení jsem měl možnost vidět už
v únoru tohoto roku v Soudní síni na Pankráci
v Praze. Připomnělo mi to dobu, kdy jsem v této
soudní síni byl naposledy, tedy v roce 1952, kdy
mi byly necelé tři roky. Tehdy v podobně „sou-
družsky vyrobeném” procesu byl odsouzen můj
táta Josef Strnad z Českých Heřmanic (nar.
r. 1914). Byl  uznán vinným  trestným činem
účastenství na zločinu velezrady podle § 1/1c,
z. č. 231/48 Sb. a protiprávně odsouzen k trestu
odnětí svobody v trvání 10 let, konfiskaci celého
jmění, peněžitému trestu 10 000,- Kč, ztrátě
čestných práv občanských a trestu propadnutí
věcí. Trest si odpykával v uranových dolech v Já-
chymově, „na Svornosti.”  Ještě se mi dost
přesně vybavují vzpomínky na to, jak to tam vy-
padalo, když jsme tátu mohli asi jednou za půl
roku navštívit.  
Přemýšlím o tom, proč nikomu v dnešní době
nevadí, že lidem, kteří se na takových nespra-
vedlnostech podíleli, stavíme sochy. Divím se, že
ani zastupitelům města, ani učitelům 1. ZŠ Zá-
mecká nevadí, že děti každý den při příchodu do
školy vítá soudruh Nejedlý. 
Když jdu kolem školy se svým sedmiletým vnu-
kem a míjíme tuto sochu, vysvětluji mu, jak to
byl zlý člověk, že se nezastal mladých studentů,
když je zavírali jako jeho pradědu, že souhlasil
s popravou doktorky Milady Horákové, atd.  Na-
konec se mě zvídavý prvňák zeptá: „A proč tady
ten pán vlastně stojí?” 
A ptám se také i Vás: „Proč tady ještě stojí?!” 

Josef Strnad
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V prosincovém Kalendáriu Lilie mne velmi za-
ujalo zařazení pátého výročí úmrtí sólisty opery
Národního divadla Václava Zítka. Tento umělec
zpíval na Smetanově Litomyšli sice „jen” še-
stkrát (zejména Přemysl, Petr Vok), stejný počet
vystoupení však měl na koncertech ve Smeta-
nově domě. V paměti posluchačů tam zůstane
hlavně v titulní roli Mozartova Dona Giovanniho
v koncertním provedení opery. Pěveckou kariéru
musel v 58 letech předčasně ukončit, když byl
stižen těžkým záchvatem mozkové mrtvice. Po-
dobně jako jeho slavný strýc, basista Vilém
Zítek. Považuji si za čest, že jsem mohl udržovat
s Václavem Zítkem až do jeho úmrtí dlouhodobý
kontakt.                                          Zdeněk Vandas

Václav Zítek 
a Litomyšl

Čerti ve sklepení neměli chybu
Rádi bychom se s vámi, milí čtenáři Lilie, podělili
o krásný dopis, který jsme obdrželi. Zároveň by-
chom chtěli nejen pisatelkám, ale i vám všem,
kteří jste od 2. do 5. prosince dorazili do pekel-
ného království v zámeckém sklepení, velice po-
děkovat.

Jana Bisová, Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Dobrý den,
s velkou úctou Vám posílám poděkování za
skvěle připravený program pro děti s čerty a Mi-
kulášem. Nakonec jsme se dostali do skupinky
ještě dříve, než jsme byli objednaní, což se uká-
zalo jako skvělý krok, neboť moje již tak zelená
dcera neměla čas se rozmýšlet, kam že to jdeme
a co tam bude. Pak mi sice z prstů dělala strou-
hanku, jak mě pevně tiskla, ale s příchodem Mi-
kuláše se zklidnil i její srdeční tep a tváře
zrůžověly, takže pohotovosti nebylo třeba.
Smekám před úžasnými výkony. Děti v kleci byly
tak věrohodné, že jsem si chvilku myslela, že jste
musely odchytnout kolemjdoucí děti, ty slzičky
vypadaly opravdu věrohodně... No a čerti, ti ne-
měli chybu. Jsem jim i odpustila slámu vhozenou
do kapuce mé bundy. Mikuláš svým příchodem

rozbláznil mé slzné kanálky, tak jsem se nevyh-
nula lehkému dojetí.
Vím, kam pojedeme příští rok na čerty a co se
asi stane naší tradicí. 
Pochvalte za nás všechny účinkující a ty, co s tak
skvělým nápadem přišli.
Přejeme Vám krásný advent a hodně zdraví
a štěstí v r. 2017

Jana Hovádková, Lenka Křivohlávková
a jejich polepšené děti

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Reakce na článek Současný
stav inkluze ORP v Litomyšli
I v adventním čase mi nedalo nereagovat na
prosincový článek Současný stav inkluze v ORP
Litomyšl od paní (slečny?) Petry Bulvové, zcela
jistě dobře zaplacené manažerky publicity
a osvěty. Samozřejmě „Koho chleba jíš, toho
píseň zpíváš”. Několik faktů – projekt za 73 mili-
ónů, na 3 roky a konečně máme další koordiná-
tory, mentory, školní asistenty, od 1. října máme
individuální konzultanty, ale hlavně konečně
máme proinkluzivní školy, které nám zajistí ráj
na zemi v podobě rovných příležitostí všech dětí,
protože doposud to přece bylo nerovné a navíc
nekvalitní – myslím to vzdělání. Musel jsem se
pousmát nad větou „zajistit dostatek kvalitních
odborníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a zvyšovat jejich kompetence a odbornost pro
práci s dětmi vyžadujícími speciální přístup”.
Učitelé nemají kompetence, vzdělání a odbor-
nost – a kdo tedy? Mentoři a koordinátoři. Na
snůšku demagogie, iluze, nesmyslného utrácení
peněz a balamucení veřejnosti se soudný člověk
nemůže v klidu dívat.
Jen ve stručnosti – rovné příležitosti v životě ani
ve vzdělání neexistují. Pracuji ve speciálním
školství 26 let a o těchto věcech bych mohl zcela
konkrétně hodně dlouho hovořit. Mám velkou

nedůvěru k projektům tohoto typu a mám s nimi
jisté zkušenosti. Co bude dál? Pak skončí školní
asistenti a proinkluzivní školy?! Kdo bude zod-
povědný za utracené peníze? Koordinátor? Do-
cela by mne zajímalo jméno kaskadéra, který se
pod tento projekt podepsal.  Jsem velmi skep-
tický k mediálním prezentacím nazvaným Cesta
vzájemného porozumění…
České základní školství nepotřebuje tyto pro-
jekty. Potřebuje seriózní analýzu stavu, jasnou
a srozumitelnou koncepci a systémové kroky,
které začínají tím, že peníze půjdou přímo do
škol a ne na tyto projekty. Mohou pokračovat
debatou třeba o tom, co od základního školství
očekávají rodiče, co společnost, nebo o posta-
vení učitele v současném školství, či jak zefek-
tivnit systém výuky nebo jakým způsobem
podpoříme a smysluplně pomůžeme žákům řek-
něme se speciálními vzdělávacími potřebami
a tak podobně.
Po 1. 9. 2016 registrujeme při budování inkluziv-
ních škol chaos v školském poradenském sy-
stému, narůstající administrativu a otrávenost
řady pedagogů a také třeba diskriminaci speci-
álních škol, které se do většiny projektů nemo-
hou zapojit, protože jsou „segregační”.  Na
druhou stranu nemůžeme vyhovět řadě rodičů,
kteří by k nám rádi své dítě dali, ale ono tzv. „ne-
vyšlo” a musí se vzdělávat v hlavním vzděláva-
cím proudu, kde mu bude prý lépe.  V souvislosti
s tím začínají narůstat počty soukromých škol,
které si rodiče a sponzoři zakládají, a bude na
nich, jakou bude toto vzdělání mít úroveň –
předpokládám, že proinkluzivní.
A to jsem při debatách o inkluzi slyšel názor
o totálním torpédování kvality vzdělání, a že toto
vše je na objednávku, protože vládnoucí elity si
nepřejí vzdělaného a kriticky myslícího občana.
„Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly,”
řekl jakýsi moudrý člověk. Proti Petře Bulvové
osobně nic nemám, ale současné kroky a ně-
které projekty v základním školství mi připomí-
nají zakládání jednotných zemědělských
družstev v padesátých letech u nás za vlády ko-
munistů. Je ovšem pravda, že termín inkluze ne-
znali… Jan Janypka,

ředitel Speciální základní školy Litomyšl

NOVÁ SÍDLA (okr. SY) – prodej venkovského stavení
se zahradou 836 m2. Topení lokální v kombinaci na
tuhá paliva nebo plyn. Dům je napojen na el. energii
a veřejný vodovod. PENB G.
Č. 1308. Cena:  890.000,- Kč
LITOMYŠL – Prodej provozního areálu bývalé spo-
lečnosti PLS při výjezdu z města směrem na Mora-
šice. Zpevněné plochy, parkoviště, dvoupodlaž.
Admin. budova s podkrovím, lakovna, zámečnická
dílna, truhlárna, sklady, ocelokolna. Napojení možné
na veškeré sítě, včetně internetu a pevné linky (nyní
odpojeno). Spolupráce s GAVLAS s.r.o., PENB G
Č. 1286. Cena: informace v RK
LITOMYŠL – pronájem zrekonstruovaných obchod-
ních prostor o výměře 14,7 m2vhodných pro pro-
dejnu či kancelář v přízemí měšťanského domu na
Smetanově náměstí v Litomyšli.
Č. 1304. Cena: 7.900,- Kč/měs.
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 51 m2
s výlohou v přízemí zděného domu v ulici vedoucí
k hlavnímu náměstí. Vhodné pro obchod nebo
služby. PENB G. Č.1257. Cena: dohodou
LITOMYŠL – prodej udržovaného rodinného domu
s dispozicí 3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra
města s garáží a zahradou a klenutými prostory v su-
terénu. Pozemky celkem 785 m2. PENB G.
Č.1189. Cena: 2 410 000 Kč
ČESKÁ TŘEBOVÁ – prodej panelového bytu v druž-
stevním vlastnictví o dispozici 4+1 ve IV. NP s výta-
hem. Byt se nachází v okrajové části sídliště s velmi
dobrou občanskou vybaveností pro rodinný život.
Převod do vlastnictví možný. PENB D/129
Č. 1298. Cena: 1.590.000,- Kč
Strakov u Litomyšle – prodej udržované chaty se
zahradou k rekreaci i dennímu užívání. Chata je na-
pojena na elektrickou energii a veřejný vodovod.
Slunné a klidné místo. Dojezd do Litomyšle (ca. 5 km).
Č. 1292. Cena: 450.000,- Kč
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej venkovského stavení
se zahradou na okraji obce. Dům je vyklizený
a vhodný k rekonstrukci. Topení el. přímotopy, vodo-
vod veřejný, odpady možno napojit na kanalizaci.
PENB G. Č. 1293. Cena: 950.000,- Kč

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

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

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů 
• Čištění komínů
• Prohlídky NV č. 91/2010 sb. 
• Vložkování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
www.kominictvi-litomysl.cz
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Ač je to pro nás neuvěřitelné, i my jsme se do-
vedly v prosinci na chvíli zastavit a podívat se za
sebe, než zazní startovní výstřel roku 2017. Pře-
mýšlíme o akcích, které jsme podnikly, a lidech,
kteří s námi spolupracovali, pomáhali nám, pod-
porovali nás a drželi palce. Všechny je vyjmeno-
vat ani nelze, ale oni vědí, o kom je řeč… Moc
vám děkujeme, vážíme si toho, že jsme v tom
nebyly samy.
Jaký pro nás rok 2016 byl? Rychlý, naplněný
a neuvěřitelný. V únoru jsme si poprvé zkusily
uspořádat závody – Valentýnskou desítku a ono
to vyšlo! Běžcům se akce líbila, město jí bylo na-
kloněno, spolupráce se Zámeckým návrším byla
vzorná, Restaurace Veselka byla po závodě
útulná a sponzoři štědří. Ještě jednou všem dě-
kujeme.
Další „závod” Běháme srdcem běželi opravdu
jen ti největší srdcaři, protože lilo jako z konve
a možná by v tu chvíli bylo lepší utkat se v pla-
vání. Přesto jsme společně se Společností pro
podporu lidí s mentálním postižením Litomyšl
a DDM vytvořili příjemnou běžeckou atmosféru
a i pár korun na startovném, které šlo osobám
s mentálním postižením, vybrali.
Na podzim jsme si jako tým RůžOFFky společně

„střihly” Beskydskou sedmičku a zjistily, čeho
všeho je lidské tělo schopno. 90 km s převýše-
ním 5000 m, víc než 40 hodin bez spánku, 26
hodin běhu/pochodu…. Unavené a šťastné jsme
se dostaly do cíle s tím, že přes to všechno, co
nás bolí, to bylo super. K čemu pro nás byla B7
také dobrá? Stihly jsme naplánovat další bě-
žecké a sportovní aktivity. Inu, měly jsme na to
dost času…
A protože běh není zahrádka, která v zimě spí,
proběhl v prosinci Andělský běh Naděje, jehož
výtěžek (krásných téměř 6000) putoval dětem
z Naděje Litomyšl.
Do toho jsme každé pondělí pravidelně pořádaly
veřejné běžecké tréninky. Nikdy se nestalo, že
bychom běžely samy. Tímto před všemi „našimi”
běžci smekáme  a gratulujeme k jejich discipli-
novanosti.
Teď už stojíme na startovní čáře roku 2017. Vě-
říme, že i ten bude úspěšný. Rády bychom i na-
dále pořádaly sportovní běžecké akce pro
veřejnost. Letos už, k naší radosti, pod hlavičkou
Cyklo Stratílek sport klubu. Můžete se tak těšit
i na doprovodné závodní aktivity – například
možnost otestovat si značkové sportovní boty –
pro začátek víme o značce Salomon.

A na co konkrétně vás zveme? Od půlky ledna
opět po vánoční pauze začínáme s veřejnými
tréninky pro dospělé. Jsou zdarma, vybíháme
v 18 hod. od Domu sportu Stratílek na náměstí
a dělíme se vždy na skupinky – rychlejší a poma-
lejší. Nikdo se tedy nemusí bát, že nebude stíhat.
Kdo si dal novoroční předsevzetí s během začít,
je vítán.
Od března začnou i tréninky pro děti, pro které
by sport měl být především zábavou, nikoli tla-
kem na výkon. Takto budou tréninky také pojaté. 
11. února se na vás těšíme na druhém ročníku
Valentýnského běhu, na Velikonoce se děti
budou moct proběhnout za Velikonočním zajíč-
kem, počítáme i s dalším ročníkem Běháme srd-
cem. Na podzim nás čeká Svatováclavský
litomyšlský maraton a půlmaraton, kde bude
každá ruka dobrá. Pokud by vás zajímala orga-
nizace velké běžecké akce, bereme vás jako
dobrovolníky všemi deseti. A v závěru roku opět
Andělský běh.
Není toho málo, že? Tak co, na které akci se
s vámi potkáme?
RůžOFFky v běhu – Ája a Ola

Olga Radimecká

Nová forma předvánočních setkání rodičů a dětí
v 1. mateřské škole v Litomyšli slavila mimořádný úspěch
Jako matka, babička a letos i jako prababička
jsem se vždy ráda zúčastňovala tzv. vánočních
besídek ve školkách, při nichž paní učitelka před-
vedla s dětmi nacvičený program, po kterém se
ale spěchalo domů, kde maminky čekala další
práce („druhá směna”).
V „zámecké” školce se ale v pondělí 6. prosince
rozhodli zorganizovat letos předvánoční setkání
úplně jinak. Nabídli rodičům a dětem všechny
prostory v obou budovách k akční prohlídce.
Paní učitelky připravily pro návštěvníky čtyři tvo-
řivé výtvarné dílny – výrobu svícnů, psaníček,
lampiček a vánočních ozdob na stromek, které
si děti mohly odnést domů. Do práce se zapojili
i rodiče. Paní učitelky zasvěceně radily, pomá-
haly, chválily. Všude bylo cítit dětskou zvídavost
a radost z tvoření. Bylo výborné, že se v jednot-
livých „dílnách” mohli střídat rodiče i děti z růz-
ných oddělení, kteří by se běžně míjeli. Všichni
vypadali spokojeně, navíc bylo připraveno
i skvělé občerstvení v místní „cukrárně”, kde

vládla veselá paní kuchařka. Nikdo nespěchal
domů a paní učitelky spokojené s dobrou ode-
zvou dětí i rodičů s námi zůstaly až do šesti
hodin. Bylo to pro mě pohlazení na duši.
Po několika dnech jsem měla možnost si po-
tvrdit, že ochota udělat dětem radost, je v této

školce běžná. Ve čtvrtek 13. prosince jsme byli
pozváni opět – tentokrát do školní zahrady na
zpívání koled. Společně se sborem LILIUM lito-
myšlské ZUŠ si děti mohly zazpívat a potom
opět něco vyrábět – tentokrát za pomoci stu-
dentek místní zahradnické školy zdobená ja-
blíčka a svícny. Paní kuchařka opět vesele lákala
všechny děti na čaj a rodiče na svařené víno. Za-
palovaly se prskavky, pouštěly lodičky, strome-
ček svítil do tmy a dětem zářily oči. Opět jsme
odcházeli večer domů s úsměvem. 
Při pohledu na vstřícnost, ochotu a trpělivost ce-
lého kolektivu zámecké mateřské školy mě na-
padlo, že takováto laskavá a milá atmosféra tu
vládla už před mnoha lety pod vedením paní ře-
ditelky Marie Strakové. Jako by její optimismus
a zájem stále v těchto prostorách zůstával. Budu
moc ráda, když podobnou pohodu zde budou
moci zažívat i další generace dětí a rodičů. Já
bych chtěla za sebe, svou dceru, vnučku i prav-
nučku velmi poděkovat! Alena Martinková

Malé ohlédnutí RůžOFFek dozadu a start vpřed!

Sázková kancelář a sportbar Tip&Cash,
Havlíčkova 439 Litomyšl,

PŘIJME
BARMANA/BARMANKU.

Více informací na provozovně,
či na tel.: 602 181 800

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

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

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

tel:  773 637 697. Eva Černá Menclová 
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Nakopněte svoji školu!
vztahy ve škole? – vstřícná atmosféra a bezpečí
jako základní předpoklady pro učení se každého
žáka a výkon povolání každého učitele a Jak vést
školu pro všechny? – o strategiích směřujících ke
škole pro všechny z pohledu managementu škol.
Festival je určen pedagogům, asistentům, ve-
doucím pracovníkům, rodičům  – nejen v domá-
cím vzdělávání, studentům pedagogických
fakult i široké veřejnosti. Účastníkům nabízí
možnost získat osvědčení v rámci akreditova-
ného programu Rozvoj gramotnosti v české
škole. Dvoudenní akce zahrnující všechny před-
nášky a workshopy, dva obědy, coffee breaky,
večerní raut a vstup do piaristického kostela
s vyhlídkou bude stát účastníky 700 Kč. Kdo se
nebude moci zúčastnit celého festivalu, bude
mít přesto možnost nasát inspirativní atmosféru
a to při veřejné přednášce Ondřeje Šteffla, která
se uskuteční 20. 2. 2017 od 17:30 hod. v zámecké
jízdárně. Vstup na tuto akci je zdarma – místo
v sále doporučují pořadatelé předem rezervovat,
a to na webu festivalu www.nakopnetesvoji-
skolu.cz, kde naleznete také registrační formulář
a podrobné anotace jednotlivých přednášek
a workshopů. Neváhejte a rezervujte již nyní,
festival je kapacitně omezen.
Přijměte pozvání na Nakopněte svoji školu a při-
jďte si společně užít intenzivní dva dny, plné sdí-
lení, skvělých nápadů a zkušeností.
Těšíme se na setkání.           Za pořadatelský tým

Helena Marie Hendrych

Ojedinělá vzdělávací příležitost se naskytne pe-
dagogům, rodičům i široké veřejnosti. V pro-
středí Zámeckého návrší se ve dnech 20. – 21. 2.
2016 uskuteční první ročník festivalu vzdělávání
Nakopněte svoji školu s podtitulem Škola pro
všechny – jak na to? Název napovídá, že půjde
o to, jak reagovat na současné trendy, na potřeby
žáků a rodičů, na požadavky odborníků a pře-
kážky, kterým musí pedagogičtí pracovníci čelit.
Festival si klade za cíl usnadnit školám zavádění
postupů podporujících inkluzi, čtenářskou i ma-
tematickou gramotnost, zdravé sociální prostředí
školy a kritické myšlení. Vedle odborných před-
nášek přinese škálu praktických workshopů, sdí-
lení zkušeností a příkladů dobré praxe.
V přednáškových a praktických blocích se před-
staví přední čeští odborníci v oblasti vzdělávání:
Ondřej Šteffl (ředitel společnosti Scio), Silvie Pý-
chová (iniciativa Úspěch pro každého žáka a ře-
ditelka SKAV, z.s.) Ondřej Hausenblas (certifikátor
programu Čtením a psaním ke kritickému myš-
lení) Hana Košťálová (programová ředitelka pro-
jektu Pomáháme školám k úspěchu) Jitka
Michnová (spoluautorka učebnic Hejného mate-
matiky pro 1 stupeň ZŠ) a mnoho dalších. 
Akce festivalu budou rozděleny do čtyř tematic-
kých sekcí: Jak na čtenářskou gramotnost? – pod-
pora kritického myšlení, dovedností pracovat
s texty a informacemi, Jak na matematickou gra-
motnost? – Hejného matematika, která respek-
tuje, že každé dítě má jiný potenciál, Jak na dobré

Vlastimil 2017
V letošním roce Vlastimil oslaví 155 let od svého
založení. V tomto duchu bude i první koncert,
který se uskuteční 15. března. Jako hosta jsme si
pozvali gospelovou zpěvačku paní Zuzanu Stír-
skou a její děti. Paní Stírská je pravnučkou os-
mého dirigenta Vlastimilu – p. Emanuela
Stírského. Dalším hostem tohoto koncertu bude,
v Litomyšli rovněž populární, Big band Chrudim.
K tomuto, zřejmě nejdůležitějšímu koncertu se-
zony, ještě přidáme naše „stálice”:
účast na Lázních ducha, zpívání na svatbách
a předpokládá se i několikadenní návštěva part-
nerské Levoče. V druhé polovině roku to bude
Hubertská mše v Libčanech, soustředění, ad-
ventní koncert v Němčicích a k tomu přibudou,
tak jako každý rok, další koncerty v předvánoč-
ním čase.
Zpíváte rádi(y), přidejte se k nám. Zkoušíme
každé úterý v Tunelu od 19.00 hod.
Závěrem bych chtěla popřát všem členům i je-
jich blízkým pevné zdraví, klidný rok plný hudby
a také štěstí.    Hana Černá, předsedkyně sboru

Týden modliteb za jednotu
křesťanů v Litomyšli
V celém křesťanském světě se v lednu koná
Týden modliteb za jednotu křesťanů. Letos to
bude od 18. do 25. ledna a jeho hlavním téma-
tem i v souvislosti s 500. výročím světové refor-
mace, které připadá na rok 2017, bude „Smíření
– Kristova láska nás pobízí”. Protože světová re-
formace začala v Německu, i program letošního
Týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili
němečtí křesťané. Smysl tohoto týdne společ-
ných modliteb vysvětlují ve svém dopise Daniel
Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v ČR,
a František Radkovský za Českou biskupskou

konferenci takto: „Modlitba není jen niternou,
osobní záležitostí, je také předivem, které utváří
a buduje společenství víry. Skrze modlitbu vchá-
zíme do společenství s Bohem a s těmi, kteří se
s námi modlí, a to napříč denominacemi.”
Kdo to chcete zakusit i u nás v Litomyšli, jste sr-
dečně zváni k setkáním, která se budou konat
vždy večer od 18.00 hod., na těchto místech:
ve středu 18. 1. v evangelickém kostele v Tomíč-
kově ulici s promluvou Zdeňka Macha,
ve čtvrtek 19. 1. v Husově sboru na Toulovcově
náměstí s promluvou Václava Hurta,
v pátek 20. 1. v Novém kostele v Moravské ulici
s promluvou Čestmíra Šťovíčka,
v pondělí 23. 1. v kapli sv. Markéty na proboštství
s promluvou Štěpána Kláska
a v úterý 24. 1. v Husově sboru (hostitelským
společenstvím bude Církev adventistů sedmého
dne) s promluvou Daniela Kvasničky. 
za duchovní všech církví působících v Litomyšli

Štěpán Klásek

Kroužek Jihočechů
v Litomyšli
Kroužek Jihočechů vstupuje do 32. sezóny své
činnosti a je otevřen všem, kteří mají  jižní Čechy
zapsány ve svém srdci a chtějí se o jeho krásách,
památkách a osobnostech něco zajímavého do-
zvědět. Scházíme se jedenkrát za měsíc v sa-
lonku restaurace U Slunce a pokaždé si
vyslechneme kratší přednášku. V té se zaměřu-
jeme především na  Jihočeský kraj, ale připomí-
náme si i různá historická výročí, významné
události  nebo  osobnosti, týkající se  Litomyšle
a regionu východních Čech. I přes vyšší věkový
průměr členů našeho kroužku se na jaře a ob-
vykle i na podzim vydáváme na společný jedno-
denní zájezd.  Každý rok zakončíme slavnostní
schůzkou a společnou večeří. Pokud jste až
dosud váhali s členstvím v kroužku s odůvodně-
ním, že nepocházíte z nejjižnějšího kraje naší re-
publiky, a dočetli jste můj krátký článek až sem,
už víte, že to není na překážku. Chce to jen chuť
scházet se s lidmi  podobných zájmů a dozvídat
se stále nové věci.  
Těšíme se na vás třeba už na první schůzce
v roce 2017. Ta se uskuteční 19. ledna od 17 hodin
mimořádně v sálku městské knihovny.
J. Kroulíková, předsedkyně Kroužku Jihočechů

AURA systém těla
je vědomá cesta
zdraví
Budujeme svobodnou osobu bez tlaků okolí. Po-
bavení v kruhu přátel, otevřená aura je nekoneč-
nou možností se rozvíjet. Vědomé přijetí
osobního přání. Tělo je ochrannou logiky. Pod
naším stylem oblékání jsou ukryta mnohá ta-
jemství. Co barvy sladit tak, aby léčily.
Nový směr vědomé ženy má čtyři setkání. Pátky
v lednu od 16 do 18 hodin v Aura Centru na Sme-
tanově náměstí 72 (vedle IC) pro ženy. Setkání
v kruhu přijetím, otevřenou myslí, laskavou ná-
ručí a posílením imunity. Léčíme se a přijímáme
cesty radosti. Barvy a naše smysly. Léčíme or-
ganismus pro povzbuzení. Život je krásný.
Těší se na setkávání Blažena Kovářová Jiru-
šková, zakladatelka AURA Systému ČR.
Šťastná žena je darem pro nás. Vstup ženám,
maminkám, dcerám, babičkám …. ZDARMA
Volejte, pište, nahlížejte – 776 101 972,
aurasys@outlook.com, www.aurasys.cz

Nabízíme k pronájmu byt 3+1
na sídlišti Dukelská v Litomyšli. 

Byt je po celkové rekonstrukci,
volný dle dohody. Tel. 602 844 946 
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Dům dětí a mládeže zve...
Výlet do Labyrintu a Tonga 
V pátek 3. února o pololetních prázdninách se
uskuteční oblíbený výlet  do rodinného zábav-
ního parku Tongo, ke kterému letos přidáváme
návštěvu Labyrintu divadla DRAK v Hradci Krá-
lové, kde pro nás bude připravena komentovaná
prohlídka muzea loutek a návštěva multimedi-
ální herny. 
Odjezd je v 7.30 hod. od DDM, příjezd okolo 16.30
hod. tamtéž.  Akce se mohou zúčastnit všichni
bez omezení věku, ale děti z MŠ pouze v dopro-
vodu dospělé osoby. Cena výletu je 300 Kč, do-
spělý doprovod 200 Kč. Pro přihlášení je nutné
do 27. ledna 2017 odevzdat vyplněnou přihlášku
a zaplatit výše uvedenou částku. 
Více informací a přihláška ke stažení jsou na
www.litomysl.cz/ddm.                         Petr Janda

Neseď doma
V neděli 19. února se v městské sportovní hale
uskuteční  zábavná skákací akce pro děti a mlá-
dež, která byla v Litomyšli poprvé v listopadu
2015 a setkala se s velkým zájmem. Letos,
vzhledem ke kapacitě haly a atrakcí, rozdělu-
jeme odpoledne na dva termíny. První skupina
bude skákat v čase od 13 – 15.30 hod., účastníci
druhé skupiny od 16 – 18.30 hod.  Těšit se mů-
žete na  velké nafukovací atrakce: bláznivé
koule – Wipeout, zápasnická aréna a novinky –
výlez a sjezd po skluzavce U-slide, překážková
dráha Man Track, multifunkční prolézačka Tsu-
nami, překážková dráha Vojna, hrad Jumping
castle a atrakce menšího typu – koníci, banán.
Upozorňujeme návštěvníky na omezenou kapa-

Dva cestopisné pořady v Husově sboru
I v novém roce pokračujeme v Husově sboru
v Litomyšli v cestopisných pořadech a již během
ledna vás zveme k prvním dvěma letošním se-
tkáním. 
Ve středu 4. ledna v 17.00 hod. bude naším hos-
tem Regina Bircher, žijící již léta ve Švýcarsku.
V pořadu „Švýcarsko českýma očima” s podtitu-
lem „Není všechno zlato, co se třpytí” nám slo-
vem i obrazem přiblíží nejen krásy tamější
přírody a kultury, ale i méně známou a nám
mnohdy skrytou tvář této země.
Dalšími našimi lednovými hosty pak budou man-

želé Zbyněk a Dana Palichovi. Ve středu 25.
ledna v 18.00 hod. se můžeme těšit na jejich
promítání a vyprávění o dvou zajímavých mís-
tech, která nedávno navštívili: jedním je ostrov
Malta, u něhož kdysi ztroskotala loď vezoucí
apoštola Pavla do Říma, a druhým severozá-
padní Holandsko, odkud vyrazíme na cestu po
moři a na závod historických plachetnic.
Vstupné na tyto pořady je dobrovolné a všechny
zájemce srdečně zve 
Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli

Štěpán Klásek, farář

Večery s galerií aneb Přijďte a nechte
se opíjet uměním …plnými doušky

Městská galerie připravila na rok 2017 opět nový
projekt. Vedle tradice prvního čtvrtka v měsíci,
kdy můžete přijít do galerie zdarma, získává
novou roli i poslední čtvrtek. Galerie vám otevře
dveře v čase, kdy je jinak všude zavřeno, a navíc
nabídne možnost zažít ještě něco více než ob-
vykle. V netradičním čase, tj. mezi 17.00 – 20.00

hod., kdy město pomalu usíná, v mezičase, ve
kterém člověk svou cestu ještě nechce směřovat
domů, obchody i galerie jsou zavřené, ale kino
či divadlo ještě nezačalo, se můžete zastavit
u nás – ve Vaší galerii v domě U Rytířů. Ta pro
vás zůstává otevřená! …a pokaždé připraví něco
speciálního. Podvečery budou protkány dopro-
vodnými programy často i hudebního zaměření
(začátek vždy v 17.30 hod.). Nic vám ale nebrání
v tom, jen tak si „plout” mezi obrazy a čas si uží-
vat dle vaší vlastní představy. Třeba povídáním,
nasloucháním, prostě bytím… s přáteli, i bez
nich, neformálním pokračováním pracovní
schůzky, během které se můžete zaposlouchat
do příjemné hudby, zapojit se do programu
k probíhající výstavě nebo jen ochutnat drobné
občerstvení i se sklenkou vína. V prostorách ga-
lerie či na jejím dvorečku tak můžete vnímat
umění všemi svými smysly. Program můžete
sledovat na webových stránkách galerie, na Fa-
cebooku nebo v tištěné podobě přímo v galerii. 

Tereza Jiroušková

Na Vyšehradě 1094, Polička  

hledá pracovníky 
na následující pozice:

Pracovník (operátor) ve výrobě
• práce ve výrobě elektroniky

(zakázková výroba)
• požadavek na manuální zručnost,

pracovitost
• orientace v jednoduché výrobní 

dokumentaci
• obsluha jednoúčelových strojů
• jednosměnný provoz

Technik ve výrobě
• SŠ nebo VŠ vzdělání elektrotechnické
• návrh a realizace zakázkové výroby
• ŘP skupiny B
• jednosměnný provoz

Konstruktér (strojař)
• vzdělání SŠ, nebo VŠ strojní
• výborná znalost práce na PC

(3D modelování)
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• jednosměnný provoz

Projektový Manager 
• SŠ, nebo VŠ vzdělání technického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• vedení projektů
• jednosměnný provoz

Nástup možný ihned
Zajímavé finanční ohodnocení
Firemní benefity

Strukturovaný životopis zašlete na:
info@kmtronic.cz 
popř. volejte 468 008 927 p. Merglová

SMETANOVA LITOMYŠL
DOPLŇUJE TÝM!
Pro pořádání 59. ročníku festivalu

hledáme uvaděčky, 
uvaděče, řidiče osobních 
vozů a autobusu 
Požadujeme:
•věk minimálně 18 let
•aktivní znalost anglického jazyka,

další jazyk výhodou
•příjemné vystupování, znalosti

společenského chování,
všeobecný rozhled

•orientace na zámeckém návrší
a ve městě Litomyšli

•konfekční velikost
(z důvodu jednotného oblečení)

•u řidičů řidičské oprávnění skupiny 
B s praxí, orientace v Praze

•u řidiče autobusu předepsaná 
oprávnění včetně profesní karty 

V případě zájmu zašlete přihlášku 
do 31. ledna 2017 na adresu:
moravcova@smetanovalitomysl.cz
nebo 
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

Pohovory proběhnou nejpozději 
do konce měsíce února.

citu akce a zároveň na nutnost vstupovat na plo-
chu haly pouze po přezutí do obuvi se světlou
podrážkou nebo při použití návleků. K dispozici
budou šatny na odložení věcí. Vstupenky lze za-
koupit od 23. ledna 2017 v Informačním centru Li-
tomyšl nebo v DDM. Cena v předprodeji pro děti
a mládež na atrakcích 100 Kč, na místě 130 Kč.
Dospělý doprovod a veřejnost 70 Kč. Cena je vždy
za 2,5 hodiny na osobu. Děti do 3 let mají na akci
vstup zdarma. Akci organizuje DDM Litomyšl a
Aquazorbing.cz. Přijďte si vyzkoušet atrakce z vel-
kých zábavních rodinných parků, z nichž většina
bude mít v Litomyšli premiéru. Josef Štefl

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a po-
máhají nám rozvíjet naše aktivity. Přejeme všem
našim dětem i dospělým, vedoucím kroužků,
dobrovolníkům, přátelům a partnerům  klidný
a úspěšný rok 2017.      Za tým DDM Josef Štefl
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Taneční 2017: Zápis prodloužen
do 13. ledna!
Zápis do Kurzu tance a společenské výchovy
2017 je prodloužen do pátku 13. ledna. Zapsat se
můžete v Informačním centru Litomyšl na Sme-
tanově náměstí, tel. 461 612 161.
Kurz zahrnuje 13 lekcí včetně dvou prodlouže-
ných a Věnečku. Probíhat bude od 17. ledna do
2. března 2017 ve Smetanově domě Litomyšl
a vévodit mu budou rytmy Latinské Ameriky,
stranou však nezůstanou ani standardní tance
a další „specialitky”.
Výuku tance povedou profesionální taneční in-
struktoři – manželé Martina a Aleš Novákovi,
kteří od roku 1991 velmi úspěšně vedou Taneční
školu Besta v Chrudimi.
Cena kurzovného 1300 Kč.
Prodej gardenek bude probíhat v Informačním

centru Litomyšl v termínu od 10. 1. do 16. 1. 2017,
od 17. 1. 2017 pak pouze v pokladně Smetanova
domu, a to vždy 1 hodinu před začátkem taneč-
ního kursu.
Cena gardenky činí 400,- Kč a je přenosná.
Jedná se o místo na balkóně s dobrým výhledem
na taneční parket. Gardenka platí pro všechny
běžné taneční lekce a prodloužené.
Vstupné na jednotlivé taneční lekce:
Běžná lekce 40,- Kč / 1. prodloužená 60 Kč,- / 2.
prodloužená 80,- Kč / Věneček 140,- Kč velký
sál, 120,- Kč malý sál, 100,- Kč k stání.
Vstupenky v prodeji pouze v pokladně Smeta-
nova domu nejdříve hodinu před akcí.
Více informací na tel. 461 613 239.

Prokop Souček, Smetanův dům

Divadelní soubor Jožina Janouška se ve dnech 14.
a 21. ledna a později i 11. a 18. února vrátí na di-
vadelní prkna do sálu hostince U Černého orla.
Během těchto večerů bude na programu hra Vi-
zionář, několik estrádních scének a populární
písničkový koktejl. Lístky si můžete zamluvit na
telefonním čísle 606 750 407. Na fotografii vidíte
první uvedení hry Vizionář z roku 1986.

Josef Janoušek, foto archiv

Nenechte si ujít
hudební večer! 
Krásný hudební večer je pohlazením na duši.
Zvláště ten, který se uskuteční 10. března 2017
od 17.00 hodin v Panském domě v Chocni. Nád-
herné písničky z lidové i taneční tvorby nabídnou
hvězdy Česko-slovenské televize Šlágr – domácí
Kapesní kapela Kapka s Petrem Šimáčkem
a Danou Sokolovou. Spolu s Kapkou se představí
stejně populární »šlágrováci« Renata a Josef
Pospíšilovi, harmonikáři z Plzně. Přijďte se spo-
lečně pobavit a zazpívat! 
Předprodej vstupenek od ledna 2017 na IC
v Chocni.                                          Petr Šimáček

Židovské svátky
V Hotelu Zlatá Hvězda proběhne další předná-
ška z cyklu Mgr. Karla Hrdličky nyní na téma „Ži-
dovské svátky a zvyky”. Kdy: 19. ledna 2017 od
18 hodin v salonku Hotel Zlatá Hvězda.

Barbora Šudomová

Stará garda
opět ve Hvězdě
V pátek 13. ledna 2017 zveme opět „Starou
gardu” a její příznivce na každoroční setkání. Při-
jďte si popovídat a zavzpomínat zase vy všichni,
kteří jste se podíleli nebo i ještě podílíte na tom,
aby vaši hosté měli plné žaludky a netrpěli žízní.
„Hostinští sobě” opět v salonku Hotelu Zlatá
Hvězda od 16 hodin.             Barbora Šudomová

Přijďte se 4. 4.2017 (úterý) podívat do Smeta-
nova domu na Dívčí válku! Začátek představení
je od 19:00 hodin. Předprodej vstupenek je v In-
formačním centru Litomyšl.
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze
všech divadelních her v České republice. Jeho
atraktivnost se skrývá především v lehkosti
žánru, nadsázce, využitých tématech a také
v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem
psal – tak říkajíc – českému národu „na míru”,
jde především o jemu blízký styl humoru a ob-
lasti, kterých se dotýká ( erotika, politika ). Navíc
jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme
hodokvas těch nejkrásnějších žen, 
kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy
s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje
svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekono-
mice. 
O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po
celé naší republice”.
Děj naší historické komedie začíná na veselohru
dosti neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše.
Vzhledem k technickým těžkostem s realizací
smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento
mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná
rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivo-
jem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, ko-
lísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy
a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává
terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty,
která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na
veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch

a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při
svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení
svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Pře-
mysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou
v nový svazek manželský a jeho erotickoeste-
tická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi,
Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila
svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem
a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná,
leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma je-
dinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se na-
konec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma
skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ
ke klasické manželské nevěře, přežívající až do
našich dnů. Hra přináší hluboký a analyzující po-
hled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto
nového zorného úhlu a moje práce s charaktery
postav strhne diváka svojí vroucností a upřím-
nou realitou. Tento rentgenový pohled je ještě
navíc umocněn vysvětlením historického pře-
chodu od starého k novému způsobu pohřbí-
vání. Během tohoto velikého válečného konfliktu
mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslo-
vanského pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůr-
čím zápase o naši vlastní, slovanskou Pop
music. Do těchto dramatických událostí mísí se
láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy
válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do
života této milenecké dvojice.  
Hrají: Sandra Pogodová, F.R.Čech, Mojmír Madě-
rič, Jiří Štědroň, Oldřich Navrátil, Roman Ska-
mene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen
Hájek, Bedřich Maruštík.           Barbora Boctor

Dívčí válka zamíří do Smetanova domu

Divadelníci se na vás
těší i v letošním roce

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

Kurz orientálního
tance
Opět od ledna zahajuji kurz orientálního tance.
Přesné datum zahájení najdete na těchto strán-
kách: www.amor-orient.com.
Orientální tance jsou ze zdravotních důvodů
vhodné pro ženy a dívky. Nejsou omezené
věkem, postavou ani zkušeností. Jsou doporučo-
vány gynekology, ortopedy a neurology. Vez-
měte si s sebou volnější sukni (či legíny), tričko,
cvičky nebo ponožky a nějaký šátek kolem boků.
A hlavně dobrou náladu a chtít pro své zdraví
něco udělat.  Bližší informace a přihlášky na mob.
728 684 634. Adriena Morávková

Česko-Slovenský
plesový večer
Zveme vás na Česko-slovenský plesový večer,
který se koná 4. února 2017 v Kulturním domě
Pohodlí. Na akci zahraje Dancing music Žilina
a vystoupí taneční skupina Rasputin z Kolína.
Vstupenky za 130 Kč jsou v předprodeji. Rezer-
vace a bližší informace – J. Křivka tel. 604 956
405 nebo J. Zindulka tel. 731 589 366. Můžete se
těšit na domácí kuchyni, tombolu a prima zá-
bavu. Hlavní cena bude skútr pitbike.     J. Křivka
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Pro své klienty hledáme
ke koupi byt 3+1 v Litomyšli.

Tel. 734 255 150

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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• Čerstvá důchodkyně s malým pejskem a vzdě-
láním i praxí v sociálních službách hledá podná-
jem v Litomyšli v domě se zahradou. Na
přechodnou dobu od února. Výpomoc v za-
hradě, nebo s nákupy dle dohody. Děkuji za na-
bídku. Nejsem z RK. Tel. 737 915 592 
• Nabídněte do sbírky starou panenku či různé
doplňky či staré brože, pudřenky či kabelky,
štrasové, gobelinové, korálkové, alpakové. Za
rozumnou cenu koupím malý skleník či pro-
sklenou knihovničku z dob našich babiček. Tel.
739 307 646

Inzerce

Milulášská nadílka
Také v tomto malém městečku se stále najdou
dobré duše, co rády dělají dobré skutky. A právě
jeden takový se udál na zimním stadionu v Lito-
myšli dne 4. prosince. 
Několik lidí se rozhodlo na Mikuláše rozradostnit
jednu malou hokejovou dušičku.
Vše začalo věrností a láskou k hokeji malého
chlapce Adama Novotného (11 let). Je to bystrý
a chytrý chlapec, vychovávaný jenom milující
babičkou. Je velkým příkladem pro věrné fanou-
šky, nevynechá jeden jediný zápas. Podporuje
kluky nejen u ledu, ale i v kabině, kde si vytvořil
velice přátelské vztahy. O hokeji toho ví mnohdy
více než mnoho starších lidí u ledu. Nevěnuje se
hokeji jen myslí, ale i srdcem.  A proto se členové
fanklubu HC Litomyšl rozhodli, že mu připraví na
Mikuláše malé překvapení. Malý chlapec do po-
slední chvíle nic netušil. Přišel na hokej jako
vždy, aby podpořil litomyšlské borce v těžkém
zápase proti Hlinsku. Vše probíhalo standardním
způsobem, když najednou při nástupu začali
hlásit jméno našeho nejmenšího a nejvěrnějšího
fanouška. Adama pozvání na led šokovalo a od-
mítal vstoupit. Nakonec přemohl obavu a na
pokyn loňského kapitána (Ondra Dvořák) se pus-
til do dobrodružství. Na ledě mu byl předán dres
zástupci  fanklubu. Poté se s dresem hrdě prošel
po ledě a pogratuloval si s každým hráčem. Sa-

mozřejmě nechyběl ani potlesk všech hráčů
a zúčastněných zápasu. Ale tím to zdaleka ne-
končilo, dostal také příležitost slavnostně vhodit
buly. A toho se velice skvěle ujal. Vhodil buly
jako opravdový profesionál a získal i puk na pa-
mátku. Potleskem začal krásný, vyrovnaný
zápas, u kterého domácím ale bohužel nepřálo
štěstí. I tak odcházela většina lidí domů se spo-
kojeným pocitem z dobrého skutku. A nejvíce
nejspíše Adam, soudě podle rozzářeného výrazu
ve tváři, který mu nemohla vymazat ani prohra
4:1. Jeho úsměv a radost tak všem zvedala ná-
ladu i po neradostném konci boje na ledě. 
Fanklub by tímto chtěl  poděkovat všem zúčast-
něným za atmosféru a podporu. Hlavně klubu
a hráčům Litomyšle a Hlinska, kteří umožnili
průběh této akce a přispěli k dětské radosti. Ale
nesmíme zapomenout ani na rozhodčí, kteří rov-
něž ochotně souhlasili a trpělivě vyčkávali po
celý ceremoniál a umocnili tak atmosféru. Ba
naopak velice příznivě ji podpořili. Děkujeme!
Těšíme se na další podobné dobré skutky. Do-
ufáme, že se dalších zúčastní více lidí, zvednou
tak atmosféru a oživí náš krásný zimní stadion. 

Šárka Zítková, Foto: Petr Šilar

Zimní koupání na Starce

Letošnímu zimnímu koupání, které se uskuteč-
nilo v sobotu 17. 12. 2016, počasí opravdu přálo.
Po dopoledním sluníčku, které lákalo k vodě, se
nad rybník Stará plovka snesla mlha. Teploměr

na vzduchu ukazoval -2 stupně a po rozbití ledu
byla naměřena teplota vody +2 stupně. Minulý
rok byly teploty vzduch/voda +12/+4 stupně.
Možná proto se letos do vody odvážili pouze ti
praví otužilci, kteří si prostor na koupání přes za-
mrzlou hladinu rybníka skutečně prolamovali
vlastními těly a hráběmi. 
Organizátoři opět vytvořili zázemí pro převlékání
a po celou dobu akce zajišťovali podávání tep-
lých i studených nápojů. Každý návštěvník měl
možnost upéct si buřty a ohřát se u několika
„finských svící”. 
Poděkování patří organizátorům Zdeňku Hutá-
kovi a Jiřímu Jakubcovi, všem příchozím a v ne-
poslední řadě i sponzoru na nákup občerstvení
firmě Interio.
Těšíme se na další setkání, o kterém vás bu-
deme opět informovat prostřednictvím Lilie.

Daniel Vaňák, Foto: Jana Hutáková.

Potraviny KASAL s.r.o. 
PŘIJME PRODAVAČKU 

do obchodu na Smetanově náměstí

Informace na tel. 724 308 531
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Systém odpadového hospodářství
města 2017 – I. část
Smluvní oprávněnou organizací města v rámci
provozu odpadového systému je LIKO SVITAVY
a.s., sídlo v Litomyšli – sběrný dvůr ul. Mařákova,
odpovědná osoba tel. 605 246 545.
Na www.litomysl.cz je v plném znění zveřejněna
platná vyhláška města „O systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů včetně jejich
biologické složky a nakládaní se stavebním od-
padem”.

Jak ještě vylepšit současnou úroveň systému?
Kontejnery na separovaný sběr využívejte pouze
k oddělenému odkládání předepsaných vytřídě-
ných komodit. Jednotlivé složky jsou v současné
době často smíchány a navíc se v kontejnerech
nacházejí odpady, které vůbec nepatří do třídě-
ného sběru. Hlavně s plastovými odpady dále
pracují lidé na třídící lince. Proto odkládejte tyto
odpady jednotlivě a zbavené zbytků předchozího
obsahu. Plasty odložené v igelitových pytlích jsou
třídící linkou špatně zpracovatelné a mohly by
končit na skládce.  • Stanoviště kontejnerů na tří-
děný odpad nevyužívejte k odkládání odpadu,
který nepatří nebo se nevejde do kontejnerů. Sta-
noviště se tak stávají smetištěm.  V případě za-
plnění kontejnerů na tříděný sběr neodkládejte
vytříděné složky mimo nádoby. Přestože město
objednává a ze svého rozpočtu platí vícenásobné
svozy vytříděných složek, není schopno stopro-
centně zajistit možnost odložení na všech stano-
vištích. Jistě i v takovémto případě naleznete
v dosahu stanoviště jiné, kde bude možno odpad
uložit do nádob. Pokud některý z podnikatelů má
tříděného odpadu větší množství, je možno do-
hodnout se společností LIKO jeho odvoz v pře-
dem stanovených termínech přímo z provozovny.
Veškeré vytříděné složky ukládané do kontejnerů
upravte tak, abyste zmenšili jejich objem (sešláp-
něte). Tak nejsnáze docílíme toho, že na všech
stanovištích vždy budou volné kontejnery.

Zásady pro používání nádob (kontejnerů) pro
odkládání vytříděných složek komunálního
odpadu na veřejných prostranstvích města.
Do modrých kontejnerů určených pro sběr
papíru patří: noviny, časopisy, prospekty, knihy,
katalogy, dopisy, balicí papír, kartony, vlnitá le-
penka, krabice, papírové obaly od pracích prášků.
Nepatří: papírové obaly potažené umělou hmo-
tou, zamaštěný papír nebo papír znečištěný bar-
vami, kopírovací papír, alobalové fólie, asfaltové
a dehtové papíry a lepenky, brusné papíry, na-
pouštěné papíry, papír-textilní dutinky lakované
a tvrzené, vazby knih, celofán, lepicí pásky, hygi-
enický papír, pytle od krmiva, cementu apod.
Do žlutých kontejnerů určených pro sběr
plastů patří: plastové obaly, sáčky od mléka,
plastové kelímky od jogurtů a ostatních mléč-
ných výrobků (před uložením vypláchnout), PET
lahve (před uložením sešlápnout), plastové
obaly od spotřebního zboží, hračky, plastikové
květináče, podnosy, misky, nápojové kartony –
„tetrapaky” (na třídící lince LIKO se odseparují).
Nepatří: linolea, odpadové trubky z PVC (novo-
dur), molitan, textilie z plastových materiálů, ka-
bely, plastové tapety, videokazety, plasty
s kovovými, skleněnými a porcelánovými části-
cemi, plasty znečištěné příměsemi (písku, ze-
miny), pytle od agrochemikálií, obalový materiál
znečištěný organickými zbytky, olejem nebo
barvou.
Do zelených kontejnerů určených pro sběr
barevného skla patří: barevné lahvové sklo,
barevné skleněné nádoby, jiné barevné duté
skleněné nádoby. Nepatří: znečištěné láhve,
porcelán a keramika, zrcadla, zářivky, žárovky,
netříštivé sklo, sklo s výstuží, drátosklo, láhve
s kovovými kroužky a víčky, bílé sklo

Do bílých kontejnerů určených pro sběr bí-
lého skla patří: bílé a bezbarvé lahvové sklo,
bílé a bezbarvé zavařovací sklenice, jiné bílé
a bezbarvé duté skleněné nádoby.  Nepatří:
znečištěné láhve, porcelán a keramika, zrcadla,
zářivky, žárovky, netříštivé sklo, sklo s výstuží,
drátosklo, láhve s kovovými kroužky a víčky, ba-
revné sklo
Do kontejnerů na použité elektrozařízení fy
ASEKOL  umístěných v lokalitách ul. 17. Lis-
topadu, ul. Nová a ul. Z. Kopala patří: zařízení
informačních technologií a telekomunikačních
zařízení, spotřebitelská zařízení z domácností,
elektronické hračky,  přístroje pro monitorování
a kontrolu, baterie.
Pro uplatnění zpětného odběru je nutné dodržet
podmínku kompletnosti celého spotřebiče. Při do-
držení této podmínky je odpadový systém města
dotován finančními příjmy z kolektivních systémů
a snižuje se tím výše poplatku pro občany.
Do kontejnerů firmy Textil Eco a.s. umístě-
ných v lokalitách: ul. Na Lánech, ul. Nová, ul.
17. listopadu, Komenského nám., sběrný
dvůr ul. Mařákova patří: čisté a dále použitelné
ošacení, obuv a hračky
Kontejnery na biologický odpad rostlinného
původu 
V ulici Mařákova v blízkosti městské kompos-
tárny byl v roce 2016 umístěn volně a trvale pří-
stupný kontejner na biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu. Rozmísťování hně-
dých kontejnerů a zavádění odděleného odvozu
biologického odpadu z domácností se pro rok
2017 na území města nepředpokládá.

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

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

Dne 3. 12. se v podvečerních hodinách na Sme-
tanově náměstí sešli i přes mrazivé počasí malí
a velcí sportovci. Proběhl zde první ročník An-
dělského běhu noční Litomyšlí.
Na startu se během tří závodů vystřídalo 97
běžců. Hlavní pětikilometrový závod odstartoval
pan starosta. Za nápadem a organizací akce
stály Olga Radimecká a Andrea Stejskalová,
dámy říkající si RůžOFFky v běhu. 
Akce v předvánočním čase měla vedle sportov-
ního i charitativní záměr. Díky dobrovolnému
startovnému byla předána dětem a mládeži z li-
tomyšlské pobočky NADĚJE částka ve výši 5
771Kč. Výše daru předčila všechna očekávání,
a tak díky výtěžku z akce budou dětem v prů-
běhu ledna předány nové psychomotorické po-
můcky vybavující tělocvičnu služby. 
Uznání za sportovní výkony a poděkování patří
všem běžcům a organizátorkám akce. 

Martina Kupková 

Andělský běh při-
nesl dětem radost

v provozu 01/2006, dva majitelé, najeto skutečných 
235 tis. km, pravidelný servis, nehavarované,

vše původní kromě oprav laku na dveřích, tmavá šedá 
metalíza, alu kola, motor 2,0 TDI diesel 103 kW, 

automatická převodovka DSG, klimatizace, elektricky 
ovládaná okna a zrcátka, mlhovky, palubní počítač, 

anatomická vyhřívaná přední sedadla.
Jindřich Pich, tel. 777 341 883

Prodám ŠKODA OCTAVIA II, TDI, DSG
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Vrchol hokejové sezony je tady
K zimě patří nejen sníh, který je vidět v Litomyšli
spíše sporadicky, ale hlavně hokej. Začátek roku
pak jednoznačně bojům o play off. Do těchto
soubojů vstupují mladí hokejisté i mužstvo
A týmu. Co však malí hokejisté i ostřílení mazáci
potřebují, je podpora publika. Sluší se poděkovat
všem fanouškům, kteří prozatím na zimní sta-
dion dorazili. Určitě však nebude na škodu, když
jich pár desítek či stovek přibyde.
Každý zápas nejsou hokejové hody, ale napří-
klad poslední zápas „áčka” na domácím ledě při-
nesl gólové žně. Tým bude bojovat v nejbližších
dnech o postup mezi osm nejlepších a vše na-
svědčuje tomu, že pokud se nikdo nezraní, tak
by mohl pomýšlet na mety nejvyšší. Svou kvalitu
rozhodně má. „Tým se stabilizoval, a tak bych
chtěl všechny příznivce hokeje pozvat na dobrý
hokej. Naše přání je postoupit do play off a pak
překvapit. Budeme se rvát. Chceme postoupit co
nejdál,” prozradil plány kapitán áčka Michal Bu-
dina. A protože je jasné, že při postupu bude
soupeřem Litomyšle jeden z vedoucích celků
celé soutěže, tak si kapitán jednoho vybral.
„Máme přání hrát proti České Třebové a vyřadit
ji,” dodal Michal Budina.

Ať už bude soupeřem Litomyšle kdokoliv, tak se
bude hrát mnoho zajímavých utkání. Přejme
tedy našim mužstvům, aby jejich setrvání v sou-
těžích bylo co nejdelší. Pro bližší informace
o dění na zimním stadionu sledujte stránky
klubu www.hclitomysl.cz, sociální sítě a plaká-
tovací plochy. V Litomyšli se sice nehraje NHL,
ale bojovnost se hráčům s lilií na prsou upřít
nedá. A to přeci stojí za to sledovat. „Tak ur-
čitě...”       Petr Fila, předseda hokejového oddílu

foto: Petr Šilar

Basketbalistky 
v TOP 6
ligy kadetek 
Na další úspěšnou sezonu mají zaděláno ka-
detky basketbalového klubu ADFORS Basket Li-
tomyšl. Kalendářní rok dívky zakončily dvěma
domácími výhrami a dvě kola před koncem zá-
kladní části ligové skupiny B mají na svém kontě
9 vítězství z 12 odehraných zápasů. Jinak řečeno,
už nyní nemohou skončit na horším než druhém
místě. Právě dva nejlepší celky z každé ze tří
skupin postupují do finálové fáze TOP 6. V té se
v jarní části soutěže týmy utkají systémem
každý s každým o extraligovou baráž. 
Krátce se ještě vrátíme k domácím utkáním ze
17. a 18. prosince, která definitivně rozhodla
o našem postupu, a tím o posunutí nejlepšího
umístění zase o kousek výše. 

ADFORS Basket Litomyšl –
BK Brandýs nad Labem 64:40 
V sobotu jsme nastupovali proti třetímu týmu
tabulky, který na nás ztrácel pouhý bod, a tak se
očekával vyrovnaný souboj. Oba týmy nastupo-
valy ve více či méně oslabených sestavách
a lépe se s tímto faktem vypořádaly naše hráčky,
které od úvodních minut měly navrch. Nicméně
dlouho se nám nedařilo získat si větší náskok
a před poslední čtvrtinou jsme vedli „jen” o 12
bodů. Tuto periodu jsme však začali šňůrou 9:0,
a tím jsme utkání definitivně zlomili v náš pro-
spěch. 

ADFORS Basket Litomyšl – 
USK Praha B 83:42
S vědomím dalších výsledků ve skupině jsme do
utkání nastupovali s tím, že pokud vyhrajeme,
získáme jistotu druhého postupového místa. Od
první minuty jsme byli důraznějším týmem a šli
si za výhrou. V poločase jsme vedli o 16 bodů
a do druhé půle jsme vlétli s celoplošnou obra-
nou, díky které se naše vedení začalo velmi
rychle navyšovat. Navíc se nám dařila i střelba
z dlouhé vzdálenosti, když jsme proměnili 11 tří-
bodových pokusů. Naše hra byla velmi po-
hledná, míč rychle putoval z ruky a všem
divákům se naše útočné kombinace jistě musely
líbit. 
Gratulujeme děvčatům k postupu mezi nejlepší
ligové týmy, přejeme jim do dalších soubojů
hodně úspěchů a věříme, že bychom se v Lito-
myšli mohli dočkat snad i baráže o extraligu. 

Martin Šorf, předseda klubu

Polovina soutěže je za námi
Hráči starší fotbalové přípravky (ročníky 2006
a ml.) odehráli v podzimní části okresní soutěže
celkem 20 zápasů. V osmi turnajích jsme se vždy
dvakrát postupně střetli s následujícími soupeři:
Březová, Bystré, Čistá, H. Újezd / Morašice, Je-
víčko, Kunčina, Svitavy B, M. Trnávka, M. Třebová
B, Sebranice.
V některých zápasech jsme podali velmi kvalitní
a zodpovědný výkon, a i když nešlo vždy o zá-
pasy vítězné, s předvedenou hrou a zápalem
hráčů můžeme být spokojeni. Do těchto utkání
již tradičně patří souboje s týmem Sebranic. 
Na druhou stranu některá utkání nás nezastihla
v ideálním rozpoložení a mnoho fotbalového
jsme v nich nepředvedli. Právě tyto zápasy jsou

naší motivací k dalšímu zlepšení, kdy se s našimi
soupeři opět poměříme v jarní části soutěže.
Velkým pozitivem je, že se nám do týmu daří za-
pracovat nové hráče a kluci fungují jako správná
fotbalová parta.
Na závěr bychom chtěli poděkovat níže uvede-
ným hráčům za předvedené podzimní výkony
a do nového roku popřát všem příznivcům ko-
pané mnoho nejen sportovních úspěchů.
Naše sestava: Roman Beníšek, Vít Cabicar,
Adam Ceral, Václav Coufal, Tonda Hloušek, Da-
niel Pleskot, Ondřej Stodola, Štěpán Syrotek, Se-
bastian Šalda, Václav Tmej, Lukáš Vomáčka.
Více o fungování ml. a st. přípravky se dozvíte
na našich stránkách www.mp-litomysl.web-
node.cz Trenéři A. Hloušek, J. Lebruška

Foto: D. Hloušková

Všichni malí fotbalisté zúčastnění alespoň něko-
lika minutovými vystoupeními v celkem 21
mistrovských utkáních a 3 přípravných zaslouží
pochvalu. Potěšitelné bylo, že v průběhu sou-
těže se kádr hráčů podařilo rozšířit. Podzimní
část soutěže jsme zakončili 17 výhrami, 3 remí-
zami a jednou prohrou, celkovým skóre 70:27.
Na závěr děkujeme všem – městu, sponzorům,
vedení oddílu a rodičům, kteří se podíleli, podílejí
a podílet, doufáme, budou na takových podmín-
kách, abychom s dětmi mohli sportovat jako
dosud. Zvláštní dík patří rodičům za osobní
účast a pochopení za sportovní zaujetí dětí. Pře-
jeme hezké prožití svátků vánočních a hodně
zdraví do nového roku.

L. Knap, J. Lebrušková

Mladší přípravka –
hodnocení podzimu

Pochvala mladým
hokejistům
Litomyšlští elévové, ročník 2007, odehráli v ne-
děli 11. prosince turnaj s týmy Česká Třebová,
Choceň a Pardubice. Jejich výkon na ledě byl
skvělý! Mladí hráči potvrdili svou kvalitu a vyhráli
všechna tři utkání. 
Chtěli bychom poděkovat všem hráčům, kteří do
utkání nastoupili – jmenovitě: Štěpán Košnar,
Zdeněk Kasal, Max Doseděl, Mikuláš Pakosta,
Dimitro Pohorylij, Jakub Meloun, Vojtěch Paťava,
Tomáš Javůrek, Robin Kilb, Štěpán Zachař. V ne-
poslední řadě patří velký dík „náhradním trené-
rům” Jiřímu Dosedělovi a Pavlovi Javůrkovi, kteří
v ten den dokázali z dětí dostat maximum. Máte
všichni jedničku s hvězdičkou, jen tak dál!

Za rodiče hráčů Věra Javůrková

GAMA Group a.s.,
Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice,
závod Litomyšl, T.G.Masaryka 588

Přijmeme pracovníka na pozici:

seřizovač
vysokofrekvenčních
svařovacích strojů,
na hlavní pracovní poměr.

Požadujeme: vyučení v oboru,
praxe 5 let v oboru.
Nabízíme: hrubá mzda 18.000,-
až 20.000,- Kč / měsíc + zaměstnanecké výhody,
pracovní doba 7,5 hod., dvousměnný provoz.

Kontakt: Ing. Ivana Morávková,
tel. 461 613 321

Životopisy zasílejte na e-mail:
stybnarova.lit@gama.cz.
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Informace k seriálu MČR 2017 v motoskijöringu
Na schůzce organizátorů seriálu MČR v motoski-
jöringu „Orion Shiva KTM Cup 2017” se v Leto-
hradě sešli zástupci pořadatelů společně
s vedením MČR. Výsledkem byl následující ka-
lendář, který obsahuje celkem 6 závodů a pojede
se na následujících tratích:
15. 1. 2017 Letohrad
28.1. 2017 Horní Město (u Rýmařova)
29. 1. 2017 Klášterec nad Orlicí
5. 2. 2017 Chotčiny (u Chýnova)
11. 2. 2017 Rudník
12. 2. 2017 Dobřany v Orlických horách
Pokud bude zima motoskijöringovým závodům
přát, seriál MČR 2017 začne na trati u koupaliště
v Letohradě. Jezdci si zde mají možnost krásně
zajezdit na rychlé trati a jejich výkony by mělo
zhlédnout i hodně diváků.
Druhý závod je připravován moravskými pořa-
dateli. V Horním Městě u Rýmařova jezdci opět
najdou dlouhou trať, přátelské prostředí i bohaté
občerstvení. Trať bude připravena ve sportovním
areálu nedaleko mateřské školky.
Hned další den se pojede na jedné z nejznáměj-
ších tratí v Klášterci nad Orlicí. Tam měl
mistrovský motoskijöring svoji premiéru 7. 2.
1998 a od té doby se zde jelo kromě sezón 2008
a 2016 pokaždé. Trať „Klášterecké břehy” je
prakticky v obci nedaleko fotbalového hřiště.
První únorovou neděli budou jezdci závodit v již-
ních Čechách. Pojede se v Chotčinách u Chýnova
– tedy na trati, kde se jel v roce 2016 jediný
závod, který určil motoskijöringové mistry. I tam
se dá očekávat velká divácká účast.
Předposlední závod se pojede v Krkonoších (na
zbrusu nové trati v Rudníku). Zdejší agilní pořa-
datel je v poslední době známý pořádáním hez-
kých motokrosových i country závodů. Závodit
se bude  v prostorách „Rudnické rokle”. 
Seriál závodů MČR v motoskijöringu vyvrcholí fi-

nálovým závodem v Dobřanech v Orlických ho-
rách. Na autokrosovém a motoskijöringovém
závodišti „U Hradu” budou po závodě na rychlé
a atraktivní trati dekorování i mistři republiky
2017.
Pořadatelé opět vypisují kategorii MX2, ve které
pojedou mladí jezdci do 21 let o mistrovský titul
na dvoutaktních strojích 125 ccm a čtyřtaktech
250 ccm. 
Závody MČR se pojedou stejným systémem,
který se osvědčil v posledních sezónách,   tzn.
s kvalifikačními jízdami, které vyvrcholí hlavní fi-
nálovou jízdou, ve které pojede 10 nejlepších
dvojic. I nadále budou jezdci získávat mistrovské
body za první 3 místa v kvalifikaci. Pro lepší pře-
hlednost budou startovní čísla vydávána od 1 do
20 (Open) a od 21 do 30 (MX2). Nejúspěšnější
jezdci ze sezóny 2016 mají pochopitelně star-
tovní číslo podle celkového umístění v seriálu.
Závodů se mohou účastnit jezdci a lyžaři, kteří
jsou držiteli platné licence pro motokros nebo
enduro všech stupňů (mezinárodní licence, ná-
rodní licence A, B, C nebo licence pro motoski-
jöring vydané prostřednictvím AČR nebo jiných

FMN v rámci FIM). Lyžař může také startovat s li-
cencí „L”. Mistrovský titul budou obhajovat
mistři z roku 2016 Josef Mňuk s Filipem Lange-
rem. Ale určitě jim nic nedarují bratři Šrolerové,
Mohaupt s Hotovým i další závodníci. Motoski-
jöring je sport vyrovnaný a o titul se může uchá-
zet řada dalších kvalitních dvojic.
Diváci nebudou ochuzeni ani o start hobby
jezdců bez licencí, kteří pojedou kromě Chotčin
na všech dalších tratí MČR seriál „Orlického po-
háru”.  Seriál bude vyhlášen společně s MČR po
závěrečném závodu v Dobřanech v Orlických
horách. Hobby jezdci nebudou ochuzeni ani
o start v Chotčinách, kde pro ně pořadatelé
uspořádají jednorázový závod.
Doufáme, že nám zima bude konečně přát
a budou takové sněhové podmínky, které dovolí
uspořádat kvalitní závody. O veškerém dění bu-
deme pravidelně informovat.

Josef Vašíček, foto: archiv

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
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Stříbrné medaile z Junior NBA
pro mladé basketbalisty 
Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci
prvního stupně ZŠ Zámecká, kteří vy-
bojovali v premiérovém ročníku pro-
jektu Junior NBA League stříbrné
medaile. V listopadové Lilii jsme vás
informovali o tomto basketbalovém
turnaji, který letos zavítal do České
republiky, a ve kterém byl jedním ze
třiceti účastníků také tým z Lito-
myšle. Družstvo tvořené výhradně
hráči a hráčkami basketbalového
klubu ADFORS Basket Litomyšl bez
porážky postoupilo z východočeské
divize do konferenčního finále, které
se konalo v brněnské ligové hale Rosnička. V os-
mifinálovém duelu nastoupili litomyšlští hráči
hájící barvy Milwaukee Bucks proti New Yorku
Knicks (ZŠ Otická Opava) a i přes počáteční ner-
vozitu zvítězili 34:14. Ve čtvrtfinále si pak po vý-
borném výkonu poradili s Atlantou Hawks (ZŠ
Svornosti Brno) 64:10 a postoupili do velkého
pražského finále, kterého se 14. prosince zúčast-
nily 4 nejlepší týmy z celé ČR. ZŠ Zámecká pro-
kázala v semifinále se Sacramentem Kings (ZŠ
Nový Porg Praha) větší kvalitu klíčových hráčů
a po výhře 59:38 se mohla radovat z postupu do
finále. V něm se proti Milwaukee postavil favorit
celého turnaje, doposud neporažený tým

Memphis Grizzlies (ZŠ J. K. Tyla Písek), který měl
ve svém středu nejdominantnějšího hráče tur-
naje, jenž nad ostatní vyčníval nejenom svojí
výškou. A právě jeho výkon byl klíčový pro finá-
lový souboj, ve kterém Písečtí potvrdili papírové
předpoklady a zvítězili 83:42. Druhé místo a zisk
stříbrných medailí je však pro litomyšlské děti
velkým úspěchem, ke kterému jim za celý ba-
sketbalový klub gratulujeme. Co se nepovedlo
na ploše, to se Litomyšli povedlo v hledišti, kde
početná výprava fanoušků byla určitě tím nej-
hlasitějším a nejlepším fanklubem. Za tuto pod-
poru patří všem velký dík. 

Martin Šorf, předseda klubu
Foto: Leoš Tupec

Atletické okénko
Tradiční členská schůze atletiky zhodnotila le-
tošní rok a plánovala do roku 2017. Dohodnuti
byli vedoucí jednotlivých družstev a podařilo se
obsadit  důležité posty pro trénink mládeže.
Nebyl vyhlášen nejlepší atlet, ale pětice nejpil-
nějších v tréninku a s nejlepší výkonností: Pavel
Baar, Tomáš a Vojtěch Kozákovi, David Bartůněk
a Matouš Valenta. Družstvo mužů bude soutěžit
v II. lize, soutěž byla od nového roku reorgani-
zována a v Čechách budou existovat 3 skupiny
po 8 účastnících, na konečné rozdělení do sku-
pin a přidělení kol stále ještě čekáme. Do kraj-
ských soutěží jsme přihlásili jako loni
dorostence, žákyně, mladší žáky a žákyně a pří-
pravku. Kromě tradičních závodů usilujeme letos
o pořádání mistrovství republiky ve víceboji ve-
teránů.
Patrně poslední závody v roce 2016 absolvovaly
v hale v Jablonci nad Nisou mladší žákyně J. Brý-
dlová a A. Novotná, když úspěšně reprezento-
valy Pardubický kraj na víceutkání 5 krajů
(Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Středoče-
ský). Justýna skočila do dálky 472 cm a do výšky
145 cm, Aneta do dálky 449 a 60 m překážek
11,32.                                                      Petr Jonáš

Sezona 2016 vyšla hned čtyřem litomyšlským
jezdcům mezinárodních závodů automobilů do
vrchu Maverick rescue Euro Cup na výbornou.
Ve třídě formulových monopostů nastoupili do
seriálu Karel Berger a Tomáš Berger. Jejich spo-
lečným vozem byla Formule Konig ve vlastní
úpravě na speciál pro závody do vrchu. 
Mladší Tomáš nemohl absolvovat kompletní sérii,
ale i tak se umístil na 5. místě ve třídě. Kolizi ka-
lendáře se soutěží Roborave ve městě Albuquer-
que v USA si vynahradil 3. místem na světě!
Jeho otec Karel Berger vyhrál vše, co vůbec šlo.
Ale nebylo to jednoduché. Kalendář 17 závodů,
mezi kterými byly i takové legendární tratě jako
Ústecká 21 nebo Ecce Homo ve Šternberku, byl
nesmírně náročný. Konkurence ve třídě i v ab-
solutním pořadí byla velmi kvalitní a klidu nepři-
daly dvě havárie, naštěstí s dobrým koncem.
Konečné zúčtování proměnil v první místo ve
třídě E2C, první místo v absolutním pořadí Euro
Cupu a první místo Top10 ze 160 závodníků! 
František Grüner prožil letos nejúspěšnější zá-

vodní sezónu. Již několikátým rokem startuje
v Maverick Rescue Euro Cupu se svým BMW
327i. Závodní auto vlastní konstrukce je posta-
veno pro sk. E1+2000, která je určena speciálům
s maximálními povolenými úpravami. Za velké
podpory firmy MAYDAY Sped bylo odjeto celkem
11 závodů. Vrcholem sezóny byl domácí závod
v Ústí nad Orlicí, tzv. „Ústecká 21”, kam přijel
podpořit Františka Grünera i početný fan klub.
I přes drobné komplikace se podařilo po oba dva
dny zvítězit. Během celé sezóny získal 10 vítěz-
ství a 1 druhé místo, čímž s velkým náskokem
vyhrál celkové pořadí ve třídě E1+2000/2WD
Tím čtvrtým byl ve třídě historických závodních
speciálů Josef Uličný. Spider MTX v průběhu se-
zóny vyměnil za současnou formuli ve třídě
E2C/1600.
Všichni čtyři, kteří jsou i mimo závodní dráhu
velkými přáteli, již spřádají další plány pro ročník
2017. Jisté je, že do kalendáře přidají i některé zá-
vody Mistrovství Evropy závodů automobilů do
vrchu.                           Karel Berger, foto: archiv

Maximální úspěch
litomyšlských závodníků

Kolotoč Českého poháru 2016/2017 ve Stiga ho-
keji měl svou 4. zastávku v Praze – Satalicích,
kde se představilo 66 hráčů třinácti klubů Česka
a Slovenska. Klub Stiga HC Benátky reprezento-
valo 7 hráčů, kteří si v základních skupinách
chtěli vybojovat postup do co nejvyšších pater
soutěže. Mezi elitu se však podařilo proniknout
jen Tomáši Buckovi, který k tomu navíc potřebo-
val veliké štěstí – měl totiž nejlepší vzájemné zá-
pasy z trojice hráčů se stejným bodovým
ziskem. V Áčku pak skončil na předposledním
23. místě, čímž vyrovnal své novodobé maxi-
mum z Chebu. Další hráči se snažili v Béčku: Ro-
bert Jež si vybojoval postup do vyřazovacích
bojů ze 7. příčky, takže narazil na Jana Sládka
(THC Stiga Elites), kterému po vyrovnané sérii
podlehl 2:3 na zápasy, a obsadil 31. místo, po-
slední body pro 8. klub turnaje přidal 34. Zdeněk
Lopaur a 41. skončil Tomáš Halama. Totální zmar
v základní skupině, kde s lepšími hráči uhrál jen
2 remízy a 4x prohrál o gól, poslal našeho že-
bříčkově nejlepšího hráče Michala Boštíka až do
Céčka, kde svedl úspěšný boj o vítězství a 45.
místo s Davidem Cibulkou (THC Třinec). Poslední
ve skupině skončil 56. David Hejnoch, který
z turnaje odcházel se skóre 61:175. V D-skupině
naše barvy hájil 64. Milan Zeman. Litomyšlský
Patrik Petr (THC Stiga Elites) týden po 12. místě
na turnaji SuperSeries „Riga Open” (221 účast-
níků) vyhrál svou základní skupinu i Áčko, v play-
off vyřadil Vladimíra Krause (Absolut
Desperation) 3:1, Jana Dryáka (Big Band) 3:0, ale
v semifinále mu Lukáš Turoň (THC Třinec) oplatil
porážku 2:3 z Litomyšle (opět v prodloužení 5.
zápasu!), a tak si odvezl „jen” pohár a koláč Ø
47 cm za 3. místo. Ve finále si Turoň poradil
i s domácím Zdeňkem Matouškem ml. (HCS
Žabka Praha). Průběžné pořadí ČP 2016/2017: 1.
Turoň, 2. Matoušek, 3. Dryák, 12. P. Petr, 16. Boš-
tík, 19. Jež (8. veterán), 20. Bucek, 22. Lopaur, 44.
Halama, Benátky drží 6. místo. Další turnaj se
uskuteční 21. 1. 2017 v Brně, kde čekáme tradičně
vysokou účast.                                 Jindřich Petr

Stiga hokej


