
Léčebna dlouhodobě nemocných 
funguje v nových prostorech

Smetanova Litomyšl odtajní letošní
program na konci ledna
Milý dárek dostali mecenáši
Smetanovy Litomyšle. Ta pro
ně 12. prosince připravila se-
tkání, jehož součástí byl
nejen koncert harfistky Jany
Bouškové a houslisty Josefa
Špačka, ale také představení předběžné verze
programu 61. ročníku festivalu, tzv. „dramatur-
gova výběru“. Mecenáši jsou tedy první, kteří
mají o programu 2019 nejvíce informací. Ofici-
álně bude prezentován až koncem ledna
v pražském Rudolfinu. 

Mecenáši mají své výhody
Mecenášská základna Smetanovy Litomyšle
se každým rokem krůček po krůčku rozrůstá.

Do festivalového rozpočtu tak
díky dárcům vloni přišlo přes
1milion 600 tisíc. „Mecenáše
zveme na speciální akce,
zvláště na společenské set-
kání při příležitosti předsta-

vení programu následujícího ročníku či na
setkání mecenášů v rámci festivalu,“ upřesňuje
ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna. Barbora
Krejčí, která o mecenáše pečuje, pak dodává:
„Členům mecenášského klubu nabízíme mož-
nost přednostního nákupu vstupenek, umož-
ňujeme jim pozvat i své přátele na společenská
setkání s hosty festivalu do VIP prostor a řadu
dalších drobných výhod.“

strana 7 >

K přesunu pacientů došlo v prvním prosinco-
vém týdnu a přecházela mu pečlivá příprava.
„Nejdříve bylo nutné vybudovat vhodné pro-
story. V budově v areálu nemocnice se nachá-
zelo interní oddělení a dříve i kožní oddělení.
Rekonstrukce probíhala postupně, kromě vněj-
šího pláště budovy se proměnily i vnitřní pro-
story. Pacienti interního oddělení a léčebny

dlouhodobě nemocných zde najdou komfortní
zázemí s novým vybavením pokojů, nábytkem
a sociálním zařízením. Bylo vybudováno nové
zázemí pro personál a výměnou musela projít
i část rozvodů. Kromě vyššího komfortu je pře-
sun léčebny dlouhodobě nemocných pro paci-
enty efektivnější z hlediska poskytované péče,“
uvedla ke stěhování Alena Františková z oddě-

lení komunikace a marketingu Nemocnice
Pardubického kraje. Zatímco dříve bylo nutné
pacienty k vyšetřením a zákrokům převážet do
nemocnice a pak zpět, nyní je všechna do-
stupná péče vzdálena jen pár metrů. Kromě
času nové umístění šetří i finance.

Co s Klárou?
Po přestěhování LDN zůstává vila Klára
prázdná. O historicky cennou budovu, jež patří
Pardubickému kraji, má město zájem. Chtělo
by v ní ponechat nabídku sociálních služeb.
„Ze stěhování LDN mám kvůli klientům a jejich
rodinám velkou radost, v areálu nemocnice na
ně čekají lepší a nově vybavené prostory. Co
se týče osudu historické vily Klára, tak o ni
město stojí, nicméně vzhledem k jejímu stavu
a nutným opravám preferujeme možnost, aby
ji Pardubický kraj prodal městu například za
jednu korunu. My bychom následně, třeba i ve
spolupráci se soukromým sektorem, budovu
opravili. Chceme, aby Litomyšlané našli i v bu-
doucnu ve vile Klára sociální služby. Po městě
jdou různé fámy, například o luxusním hotelu
a podobně – za město toto mohu vyvrátit, nic-
méně v současné době jde o majetek Pardu-
bického kraje, který bude o osudu vily do
budoucna rozhodovat,“ říká k tomuto tématu
starosta Daniel Brýdl. -mv-

Kalendář akcí
2019
Už víte, kam letos zavítáte ve městě za kul-
turou a zábavou? Pokud ne, můžete načer-
pat inspiraci z našeho krátkého přehledu
plánovaných akcí pro příští měsíce.
I letos se máme v Litomyšli na co těšit, če-
kají nás koncerty, divadelní představení, ve-
letrhy, benefice, výstavy i slavnosti. Každý
by si tak měl přijít na své.
V lednu na nás čeká například oblíbený
Svatební veletrh, v únoru festival vzdělá-
vání Nakopněte svoji školu, o měsíc později
se můžeme těšit na koncerty Mandrage 
i Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.
Tím nabídka lákadel nekončí, nýbrž začíná.
Podrobný seznam plánovaných akcí na-
jdete každý měsíc uprostřed Lilie. Infor-
mace k nim také najdete v oblíbeném
letáku Kalendář akcí.
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Zpravodaj města Litomyšle

3. ledna 2019
Ročník XXIX.1

Kácení a sázení stromů 
na Černé hoře

Programové prohlášení
zastupitelstva 1753 Jízdní řád 

MHD Litomyšl

Senioři z léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) mají od prosince lepší podmínky pro
život i snazší přístup k odborné péči. Na sklonku minulého roku došlo k přestěhování
celého oddělení z vily Klára do budovy interny v areálu Litomyšlské nemocnice.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení zastupitelstva
ZaM na základě předloženého návrhu roz-

počtu na rok 2019:
1) Schvaluje rozpočet města Litomyšl na rok
2019 s těmito souhrnnými údaji (v tis. Kč):
Příjmy rozpočtu roku 2019 ............... 279.451,00
Běžné výdaje ..................................... 245.495,00
Kapitálové výdaje ................................. 24.921,00
Splátky úvěrů .......................................... 7.978,00
Financování rozpočtu r. 2019 ............... 1.057,00
Celkové výdaje ...................…......…...... 279.451,00
Rozpočet je sestaven jako přebytkový 
a přebytek ve výši 1.057 tis. Kč se ponechá na
účtu města.

ZaM souhlasí s poskytnutím odměny trené-
rům za 4. čtvrtletí roku 2017 a 1., 2. a 3.
čtvrtletí roku 2018. Odměna bude vyplacena
v hotovosti na odboru školství a sociální péče.

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku

města Litomyšle č. 03/2018, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.

ZaM souhlasí s darováním 11 ks postelí CSP
Litomyšl.

ZaM schvaluje Programové prohlášení za-
stupitelstva města na volební období 2018 –
2022.

ZaM zvolilo pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M.
členem správní rady Nadačního fondu pro roz-
voj zdravotnictví Litomyšlska.

ZaM navrhuje ve smyslu ust. § 84 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve
znění pozdějších předpisů, jmenování Rado-
mila Kašpara novým členem dozorčí rady ob-
chodní společnosti Městské služby Litomyšl
s.r.o. Více na www.litomysl.cz

Z prosincového jednání 
zastupitelstva
Poslední jednání zastupi-
telů v loňském roce se
uskutečnilo 13. prosince
2018 v zámeckém pivovaru.
Účast byla stoprocentní,
takže o jednotlivých bo-
dech hlasovalo všech 23
zástupců veřejnosti. Na za-
čátku složil svůj slib Miro-
slav Bárta (ODS) a po
procedurálních záležitos-
tech se politici věnovali ma-
jetkoprávním záležitostem.
Po nich přišly na řadu městské finance. Zastu-
pitel a předseda finančního výboru Vítězslav
Hanzl (KSČM) seznámil přítomné se stanovi-
skem výboru k návrhu rozpočtu města na rok
2019, který všech sedm členů doporučilo
schválit v předloženém znění. Dále předseda
finančního výboru informoval o plánu práce
tohoto poradního orgánu na letošní rok. Za-
stupitelé pak jednomyslně schválili návrh roz-
počtu města pro rok 2019, který je ve výši 279
milionů korun. V příštích měsících se však
pravděpodobně změní kvůli přebytkům z loň-
ského rozpočtu.
Po finančních záležitostech se řešil například
sport, zastupitelé schválili vyplacení finančních
odměn pro sportovní trenéry mládeže. Na pro-

Usnesení rady města
RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši

10 000 Kč společnosti Regionální sdružení
sportů Svitavy na podporu akce „Sportovec
roku“.

RaM schvaluje přijetí daru pro CSP Litomyšl
– elektrický pohonný systém k manuálnímu
vozíku v hodnotě 27 000 Kč od firmy Slevo-
mat.cz.

RaM bere na vědomí zápis z jednání komise
pro vyhodnocení výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Zá-
mecké návrší ze dne 30. listopadu 2018 a jme-
nuje s účinností od 01.02.2019 do 31.01.2025
Ing. Davida Zandlera na pracovní místo ředi-
tele příspěvkové organizace Zámecké návrší.

RaM schvaluje a doporučuje ZaM vydat
obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle
č. 03/2018, o místním poplatku za provoz sy-
stému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

RaM jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. (2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů Lukáše Kubíčka čle-
nem Komise pro sport a tělovýchovu.

RaM jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. (2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů Ing. Jiřího Havla čle-
nem Komise pro oblast stavební.

Více na www.litomysl.cz

Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi na
témata, která vás zajímají? Své podněty mů-
žete sdělit redakci Lilie  na adresy uvedené v ti-
ráži na poslední straně tohoto vydání.
Pokud chcete na své otázky znát přímo odpo-
vědi starosty Daniela Brýdla, můžete se na něj
obrátit prostřednictvím Starostovy odpovědny.
V minulých týdnech se jej občané ptali napří-
klad na:

Oživení hřiště na Wembley
Určitě se chceme hřištěm na Wembley zabý-
vat, ale jak jsem za pár dní ve funkci starosty
zjistil, nejdou věci tak rychle, jak bych si před-
stavoval. Budeme muset nejdříve vybrat ně-
koho na zpracování studie, poté projektu,
poté kolečko s povolováním stavby a nakonec
zajistit dostatek financí. Takže reálně se ba-
víme spíše o letech než měsících. Nicméně
zkusím ještě prověřit, zda by se třeba nějak
„zrychleně" daly umístit na Wembley třeba
prvky pro menší děti a také se spojíme s Na-
dací Proměny, zda by mohl nějaký prvek být
dodatečně umístěn i u Loučné.

Co se děje s delfínem před osmipatrákem
a co tam bude?
Sochy z prostoru na křížení ulic Dukelská a 17.
listopadu budou opraveny a vráceny zpět na
své místo. Vodní prvek vrácen nebude z dů-
vodu technické náročnosti, ale bude realizo-
vána výsadba zeleně do plochy původního
bazénu, což je dle našeho názoru nejlepší ře-
šení – a celoročně funkční.

Máte nějaký plán oprav a rekonstrukcí
dětských hřišť v Litomyšli?
V podstatě je to jednoduché pravidlo, že se
každý rok do vybudování nebo oprav hřišť in-
vestuje částka kolem 300 000 Kč a jinak prů-
běžně celoročně se o všechna starají městské
služby. Možná vás to překvapí, že dokonce
evidujeme požadavky na odstranění dětských
hřišť, popřípadě se občané staví proti budo-
vání dětských hřišť, pokud je to blízko jejich
domu, protože mají obavu z hluku. Za mě
osobně vás mohu ujistit, že v dosavadní praxi
alespoň dvou nových/kompletně opravených
hřišť každý rok budeme pokračovat.

Máte v plánu do města pustit nějaký
další obchodní řetězec? Například Lidl?
Já osobně bych Lidl v Litomyšli také přivítal,
ale zároveň jsem proti tomu, aby v našem
městě vzniklo celé nové obchodní centrum –
tedy více obchodů a velké parkoviště na okraji
města, protože by to vedlo k postupnému vy-
lidňování náměstí, které chceme zachovat
jako hlavní obchodní centrum města. Tedy
pokud Lidl projeví zájem zde stavět, nalezne
odpovídající pozemek a vše bude odpovídat
územnímu plánu, tak nevidím žádný důvod,
proč by zde nemohl Lidl nebo jiný řetězec
jednu prodejnu postavit.

Daniel Brýdl, starosta

Uvedené příspěvky ze Starostovy odpovědny
byly redakčně upraveny a zkráceny. Všechny
příspěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formulář
na vkládání nových dotazů. -mv-

sincovém jednání byla také přijata nová vyhlá-
ška o komunálním odpadu, která zdražila pop-
latek na 636 korun za rok (více informací
o tomto tématu najdete na str. 3). V závěru
první části schůze politici odsouhlasili změnu
územního plánu, potvrdili členství občanů in-
tegrovaných obcí v osadních výborech a jedno-
hlasně přijali Programové prohlášení
Zastupitelstva města Litomyšle na toto volební
období (celé znění dokumentu najdete na str. 5).
V následné diskuzi se na podnět radního Jo-
sefa Černého (Nestraníci) zastupitelé zabývali
stavem Zahájské ulice. Dopravní situaci tam
zklidní úsekové měření a město v současné
době jedná o stavebních úpravách této loka-
lity (více v článku na str. 3). -mv-

Starosta 
odpovídá
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Všimli jste si?
Zvětšili jsme písmo

Informace ke kácení a sázení
stromů na Černé hoře
V Lilii 11/2018 jsme informovali veřejnost o kácení stromů na Černé hoře a v Nedošínském
háji, které bylo naplánováno na konec minulého roku. Na Černé hoře káceli lesníci v listopadu
a prosinci usychající smrky a listnáče kvůli obavám o bezpečnost lidí, kteří do této lokality
chodí sportovat či na procházky. Činnost těžební firmy v této lokalitě vyvolala u veřejnosti
řadu otázek, a proto se v lednovém vydání ke kácení vracíme. 

„Veřejnost z toho neměla radost, což napro-
sto chápu, a ani já jsem z kácení neměl dobrý
pocit. Bohužel se tam potkalo několik faktorů
najednou. Les na Černé hoře vznikl postup-
ným zalesňováním zemědělských pozemků,
které začalo na úplném počátku 20. století,
tedy před více jak 110 lety. K zalesnění byly
použity především sazenice smrku, jasanu,
lípy a v některých částech topolu. Smrk je na
těchto bohatých stanovištích masivně poško-
zen hnilobou a společně s topolem a břízou
je na hranici své životnosti,“ vysvětluje jednu
z příčin kácení stromů na Černé hoře Petr
Novák, vedoucí Městských lesů Litomyšl,
a dodává další: „V posledních letech dochází
v celé republice též k odumírání jasanu, které
je způsobeno napadením těchto stromů hou-
bovými patogeny a následně podkorním
hmyzem. To všechno vede společně s ex-
trémním suchem a napadením smrků kůrovci
k tomu, že se les na Černé hoře začal v po-
sledních letech plošně rozpadat. Našim
hlavním úkolem je zajištění bezpečnosti náv-

Zastupitelé na jednání ve čtvrtek 13. prosince
2018 schválili vydání obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Schvále-
ním tohoto dokumentu došlo ke zvýšení po-
platku za komunální odpad na částku 636
korun, v minulých letech to bylo 576 korun.
Svozová společnost LIKO Svitavy po několik let
nezvyšovala ceny. Kvůli narůstajícím nákladům
na provoz a mzdy zaměstnanců proto nyní do-
chází ke zdražení o 60 korun na kalendářní rok.
Poplatky za svoz odpadu v minulém roce pře-
sáhly pět milionů korun. Rodina o čtyřech oso-
bách nově za celkovou likvidaci odpadu zaplatí
zhruba o pět korun za týden více. -mv-

Od ledna si Lilii můžete přečíst komfortněji. Na
žádost starších spoluobčanů jsme zvětšili ve-
likost používaného písma. Tato změna se ne-
týká Kalendáře akcí, protože v něm by po
zvětšení písma výrazně ubylo místa. Doufáme,
že nová velikost bude pro naše spoluobčany
dostatečná.
Další novinkou jsou QR kódy na některých mís-
tech v Lilii, které vás s pomocí chytrého tele-
fonu mohou rychle a snadno odkázat na
reportáže kabelové televize TV CMS. Do bu-
doucna by mohly odkazovat i na další weby
a instituce. Dejte nám vědět, jak jste s novin-
kami spokojení. -red-

Na konci minulého roku se začalo s výstavbou
chodníku Na Lánech. Důvodem pro jeho vybu-
dování je zvýšení bezpečnosti a komfortu oby-
vatel. Lokalitou projíždí řada aut a přes ulici si
často zkracují cestu řidiči, kteří nechtějí čekat
v kolonách na průtahu městem. V prosinci
práce na budování chodníku přerušily mrazy,
dělníci se do díla dají na jaře. Chodník o délce
zhruba 650 metrů bude v pravé části ulice ve
směru z centra Litomyšle. U Terozu se počítá
s vybudováním místa pro přecházení vozovky.
Za nový chodník město zaplatí 7,5 milionu
korun, hotový by měl být do srpna letošního
roku. Dá se však předpokládat, že jej dodava-
telská firma za příznivých podmínek zvládne
dokončit rychleji. -az-

Stavba chodníku
Na Lánech

Zvýšení poplatku
za svoz odpadu

Dopravu na Zahájské ulici
má zklidnit úsekové měření
Na prosincovém jednání zastupitelstva se ře-
šila dopravní situace na Zahájské ulici. Obyva-
tele tam ohrožují řidiči automobilů navzdory
snížení maximální povolené rychlosti na 30 ki-
lometrů v hodině a častým kontrolám Městské
policie Litomyšl. Vedení města proto chce v le-
tošním roce v této ulici vybudovat úsekové mě-
ření rychlosti, které známe například z ulic T. G.
Masaryka, J. E. Purkyně a Moravská. Projíždějící
motoristy se tímto opatřením podařilo donutit,
aby dali nohu z plynu a dodržovali platné rych-
lostní limity. „To očekáváme i zde, v radě města
jsme diskutovali, zda při spuštění úsekového
měření ponechat třicítku nebo padesátku.
Nebyl na to jednotný názor, proto požádáme
členy dopravní komise o odborné stanovisko.
Nicméně platí, že na Zahájské úsekové měření
chceme pro zvýšení bezpečnosti vybudovat.
U škol, nemocnice a na hlavním tahu na Svitavy
se to podařilo,“ vysvětluje současný stav místo-
starosta Radomil Kašpar.
Při zvyšování bezpečnosti v této lokalitě se
však radnice nechce spoléhat pouze na radary,
proto úředníci jednají s distributorem elektřiny

a plynu ČEZ. Město se snaží o to, aby pláno-
vané rekonstrukce elektrického vedení ČEZ re-
alizoval dříve. V současnosti se s nimi počítá na
rok 2023. Jejich dřívější dokončení by městu
umožnilo rekonstrukci vozovky a předělání
chodníků. „Stále tam však narážíme na to, že
část pozemků, kudy by měl vést nový chodník,
nejsou v majetku města. Proto chceme znovu
jednat i s majiteli a ve spolupráci s ČEZem si-
tuaci konečně vyřešit,“ dodává místostarosta.

-mv-

Uzavření psince
Od nového roku bude Městská policie Litomyšl
umisťovat nalezené a zaběhnuté psy do útulku
ve Vendolí. Až doposud je strážníci převáželi
do psince na Pohodlí, ten však bude kvůli špat-
nému technickému stavu od ledna zrušen. Na
konci minulého roku bylo na Pohodlí umístěno
pět psů, odhadované náklady na nutnou re-
konstrukci kotců, vybavení a prostorů pro
správce se odhadovaly na dva až tři miliony
korun. V psinci ve Vendolí na zaběhnuté do-
mácí mazlíčky čekají lepší podmínky. Do bu-
doucna bude město hledat možnosti
financování kompletní opravy psince na Po-
hodlí ve spolupráci s obcemi regionu, aby bylo
možné zařízení znovu otevřít. -mv-

štěvníků tohoto lesa a řidičů projíždějících po
přilehlé komunikaci.“
Snížit riziko zranění vzniklé pádem větví
a stromů na návštěvníky Černé hory je podle
názoru odborníků možné pouze pokácením
odumírajících a nebezpečných stromů. V těžbě
dřeva v této lokalitě budou lesníci pokračovat
až do konce února, kdy by měli skončit s káce-
ním napadených a dožívajících stromů mezi
kempem a cestou na Vlkov. V letošním roce
budou Městské lesy Litomyšl realizovat projekt
„Posílení rekreační funkce lesa na Černé hoře“,
jehož součástí je i zpevnění dosud měkkých
pěšin. Některé z nich byly při odklízení kmenů
v prosinci poškozeny a záhy opraveny.

Desetitisíce vysazených stromů ročně
Kácením však péče o zdejší flóru zdaleka ne-
končí. Pracovníci Městských lesů Litomyšl na
Černé hoře vysadí vhodnější dřeviny, přede-
vším dub a jedli, které by měly do budoucna
vytvořit podstatně stabilnější porosty než ty
současné.
K podobnému zásahu došlo minulý rok i v Ne-
došínském háji, kam po vykácení nemocných
stromů zasadili lesní dělníci přes 3 800 saze-
nic. V roce 2018 při obnově pokácených po-
rostů nechaly Městské lesy Litomyšl vysadit
přes 40 000 sazenic, z toho 6500 listnáčů
právě na Černé hoře. A v „zazeleňování“ ne-
jenom této oblíbené lokality hodlají v bu-
doucnu pokračovat. Pro rok 2019 se počítá
s obnovou porostů v městském majetku,
v přírodě vysadí přes 7 000 smrků, 7 500 jedlí,
téměř 4  000 borovic, 250 modřínů, 400 dou-
glasek, přes 9 000 buků a téměř 21 000 dubů.
    -mv-, ilustrační foto: archiv
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Nestraníci
Vážení spoluobčané,
přejeme vám klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2019. 
Děkujeme vám za přízeň a důvěru, kterou jste
našemu Hnutí Nestraníci poskytli při podzim-
ních volbách do obecního zastupitelstva.

V roce 2019 se budeme při naší práci aktivně
podílet na správě města a přispívat svým dílem
a zkušenostmi k řešení témat, která veřejnost
pálí. Mezi naše priority, které jsme před volbami
uvedli v našem programovém prohlášení, patří
zejména: parkování, investice do nových po-

zemků pro výstavbu rodinných domů, budování
sociálního bydlení, výstavba nového domova
důchodců a promyšlené investice do oprav
a údržby stávajícího městského majetku.

Za hnutí Nestraníci Josef Černý

Generace 89
Dáváte si novoroční předsevzetí? My v Gene-
raci jsme si je dali už loni před volbami a sepsali
je do předvolebního programu. Určitě jste ales-
poň některá četli. Teď už nás čeká ta těžší část:
pracovat na jejich uskutečňování. 
Díky vašim hlasům se šest našich členů stalo
zastupiteli. Máme tedy daleko lepší možnosti
přinášet nové podněty a projekty a pracovat
na nich. Znovu se zapojujeme v litomyšlských
komisích. 
Chceme podporovat starostu a město v řešení

dopravní a parkovací situace. Velkou výzvou pro
tento rok je pro nás problém sucha a hospoda-
ření s vodou, jak zchladit město během horkého
léta, jak se starat zodpovědně o krajinu kolem
Litomyšle...
Chceme podporovat stejně tak vás a vaše ná-
pady. Rádi bychom prosadili zavedení partici-
pativního rozpočtu, studentského parlamentu
a dalších "chytrých tipů", které už fungují v ji-
ných českých městech.  
Přece jen ale máme do nového roku jedno nové

předsevzetí a přání. Rádi bychom získali pro
práci v Litomyšli právě vás! Potřebujeme čer-
stvé nápady, zkušenosti z různých oborů, re-
alistický pohled na věc právě z vašeho úhlu,
vaší profese a vaší městské čtvrti. 
Pokud máte chuť, přidejte se k nám! Scházíme
se každé první pondělí v měsíci ve vinárně
U Mydláře v osm večer. Dejte si letos taky
předsevzetí a pojďte do toho s námi. Těšíme
se na vás!

Eva Beňová

V Litomyšli by se v budoucnu mohla objevit do-
bíjecí stanice pro elektromobily. Vedení města
v současné době jedná s několika firmami,
které se specializují na jejich budování. Kromě
ceny a poskytovaných služeb se řeší i umístění.
„Zatím je to pouze na papíře, ale pokud to ne-
bude moc drahé a snadno realizovatelné, tak si
jednu dobíjecí stanici jako město určitě mů-
žeme dovolit. Elektromobily jsou na vzestupu
a jezdí v nich čím dál více lidí, tudíž i logicky
roste potřeba dobíjení těchto zařízení v pro-
vozu,“ říká k tomuto tématu starosta Daniel
Brýdl. -az-

V letošním roce by mělo dojít ke kompletní re-
konstrukci strojovny zimního stadionu a ná-
kupu nového technologického vybavení do ní.
Rada města v prosinci schválila vypsání výbě-
rového  řízení  na  dodavatele.  Cílem  nutné
rekonstrukce je hlavně snížení množství amo-
niaku, který se v provozu používá jako chladivo.
Kromě nákupu a instalace nového chladícího
zařízení dojde také k drobným stavebním úpra-
vám budovy strojovny. Dělníci tam například

vymění okna, elektrorozvody a vybudují nové
dvoukřídlé dveře. V rámci projektu dojde k od-
stranění veškerého zastaralého vybavení.
Výkon nového chladícího zařízení bude 450
kW. Město v předběžných propočtech počítá
s investicí ve výši 16 milionů korun, výslednou
cenu však může ovlivnit výběrové řízení. Státní
fond životního prostředí poskytne na projekt
dotaci ve výši 3,14 milionu korun. 

-az-

Město na sklonku minulého roku jednalo
s představiteli Pardubického kraje a Nemoc-
nice Pardubického kraje o zvýšení počtu par-
kovacích míst v areálu nemocnice. V letošním
roce by mohlo dojít ke stavebním úpravám,
které přinesou 70 nových parkovacích míst
přímo v nemocnici. Tím by se  výrazně ulevilo
celé ulici J. E. Purkyně, kam motoristé mířící do
nemocnice často umisťují své vozy. V sou-
časné době se řeší rozpočet akce.

Co se týče parkování, tak se ve městě do bu-
doucna chystá drobná změna, která by měla
pomoci přírodě. Na budování nových parkova-
cích míst, kde to bude technicky možné, se
bude používat jiný druh dlažby než doposud.
Klasickou zámkovou dlažbu nahradí nový typ,
který umožní lepší vsakování vody do půdy.
Ve spárách bude moci růst tráva, takže parko-
viště budou vypadat lépe a půda bude lépe za-
držovat vodu. Nové řešení nebude náročné
z hlediska údržby ani financí. -mv-

Bude mít zimní stadion nové chlazení?

Jednání o nových parkovacích 
místech v nemocnici

Dobíjecí stanice
pro elektromobily

18. prosince Litomyšl hos-
tila vzácnou návštěvu. Na
koncert Smíšeného pěvec-
kého sboru KOS se přijel
podívat japonský velvysla-
nec v ČR Kaoru Shimazaki
s chotí. Nebyla to náhoda,
protože sbor KOS v listo-
padu minulého roku repre-
zentoval Litomyšl, Pardu-
bický kraj a celou Českou
republiku právě v zemi vy-
cházejícího slunce.

Na večeři se ambasador Shimazaki nejprve se-
tkal s hejtmanem Martinem Netolickým, sená-
torem Michalem Kortyšem, starostou Danielem
Brýdlem, místostarostou Radomilem Kašpa-
rem a ředitelem pedagogické školy Stanisla-
vem Leníčkem. Poté se delegace vydala pěšky
do Smetanova domu, kde před zcela zaplně-
ným publikem KOSáci odehráli svůj večerní vá-
noční koncert. Zazněly na něm i písně, které
sbor předvedl na svém nedávném turné po Ja-
ponsku. Obecenstvo vystoupení ocenilo bouř-
livým a dlouhotrvajícím potleskem. -az-

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

Litomyšl navštívil japonský velvyslanec

Na konci listopadu se povedlo obnovit výsadbu
stromů u Alberta. Celkem bylo vysazeno 11
stromů. Těšit se můžeme na 10 muchovníků
a jeden platan. Při volbě druhů byl brán ohled
na extrémní stanovištní podmínky, které u Al-
berta panují. Abychom podpořili jejich ujmutí,
zajistili jsme pro stromy tříletou odbornou ná-
slednou péči. Barbora Čadová

Více stromů
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V následujících čtyřech letech budeme
navrhovat a demokraticky projedná-
vat řešení, která zabezpečí další rozvoj
Litomyšle a integrovaných obcí. Naším
společným cílem je spokojený život
občanů a prosperující město, které
předáme dalším generacím. Zájmy ob-
čanů jsou pro nás nadřazené potřebám poli-
tických stran a zájmových skupin. Proto
slibujeme, že budeme ve shodě prosazovat
následující program a sporná témata budeme
řešit v otevřené, věcné a demokratické diskuzi.

Občané nás ve svobodných volbách vybrali
jako své zastupitele a zvolili do funkce. Proto
je pro nás důležitá otevřená komunikace,
díky níž se občané snadno, přehledně a včas
dozví, co vedení města dělá a plánuje usku-
tečnit. Zmodernizujeme městský web, zvý-
šíme informovanost veřejnosti o důležitých
tématech v městském zpravodaji Lilie a obča-
nům nabídneme větší zapojení do správy
města. 

Důležitým prvkem demokracie pro nás je
přímá participace veřejnosti na správě věcí
veřejných. Občané mají právo stav věcí měnit
častěji než jednou za čtyři roky u voleb. Proto
chceme veřejnosti dát do rukou nástroje, které
jim to umožní. Zapojíme veřejnost i studenty
do spolurozhodování. Do pracovních skupin
a komisí nebudeme nominovat pouze politické
reprezentanty, ale dáme v nich prostor ze-
jména odborníkům a aktivním občanům, kteří
se chtějí zapojit do dění ve městě.

Pro další rozvoj Litomyšle je nutné řešit
otázku bydlení. Podpoříme výstavbu starto-
vacích bytů pro mladé rodiny a novou vý-
stavbu bytů a domů všeobecně, realizovanou
městem i developery. Budeme pokračovat
v přípravě inženýrských sítí pro individuální
i nájemní výstavbu a hledat možné dotační
programy, které nám pomohou s financová-
ním. Naší prioritou je, aby lidé neodcházeli
z Litomyšle a mohli zde bydlet a spokojeně žít.

V dalších letech budeme pokračovat 
v podpoře podnikání. Průmyslová zóna je
téměř plná, město však i nadále musí podpo-
rovat menší firmy a drobné podnikání. 
I nadále budeme občanům, podnikatelům
a firmám pomáhat formou seminářů a posky-
tovat jim informace o možnostech čerpání fi-
nančních prostředků z dotačních výzev.
Chceme zachovat Smetanovo náměstí jako
hlavní obchodní centrum města.

Nezapomeneme na seniory a hendikepo-
vané. Město podpoří péči o tyto skupiny oby-
vatel. Budeme pravidelně komunikovat
s poskytovateli sociálních služeb a v rámci fi-
nančních možností města reagovat na jejich
potřeby a požadavky. Naší prioritou je zajištění
nového domova pro seniory a k tomu chceme
využít všech možností k získání finančního pří-
spěvku od státu nebo Evropské unie.

Litomyšl má majetek v hodnotě více než dvě
miliardy korun. V oblasti investic proto bude

naší prioritou zejména oprava
a údržba majetku města. U nových
stavebních projektů budeme i nadále
usilovat o sdružené financování ze
zdrojů Evropské unie, státu, Pardubic-
kého kraje a rozpočtu města. 

Litomyšl je městem kultury a vzdělanosti.
Proto podpoříme občanské a spolkové akti-
vity, a to nejenom tradiční a osvědčené akce
jako je například Smetanova Litomyšl, ale
i novinky, o které mají občané zájem. 
V oblasti školství budeme pokračovat v náku-
pech nového vybavení tříd a modernizaci na-
šich škol a školek, zájem máme i na moderní
přípravě našich dětí pro současný a budoucí
život. Chceme, aby naše děti našly ve třídách
příjemné prostředí a pedagogové měli pro
svou práci vhodné podmínky. Podpoříme další
vzdělávání učitelů a aktivitu studentů a mla-
dých lidí.

K našemu městu patří sport. V Litomyšli
máme úspěšné týmy i jednotlivce v různých
disciplínách a my budeme sportovce podpo-
rovat formou přímých dotací na jejich činnost,
nezapomeneme ani na nepřímou podporu
sportu, tedy údržbu a modernizaci našich
sportovišť. Plánujeme výstavbu cyklostezek
a naší prioritou zůstává podpora sportu a vol-
nočasového vyžití dětí a mládeže.

Povinností nové koalice je péče o životní pro-
středí. V příštích letech chceme realizovat
opatření pro zadržování vody v krajině a její
hospodárnější využívání. Budeme pokračovat
v péči o městskou zeleň a připravíme projekt
na výsadbu a údržbu alejí. I nadále chceme
formou veřejné osvěty podporovat třídění
a občanům nabídnout další motivaci k tomu,
aby odpad třídili. Litomyšl je v této oblasti
špičkou v celé České republice, ale domní-
váme se, že ještě máme možnost se zlepšit.

S přibývajícími počty aut je nutné se inten-
zivně zabývat parkováním. Podpoříme vý-
stavbu nových parkovacích míst, a pokud to
bude v ekonomických možnostech města, ne-
cháme vybudovat parkovací dům v blízkosti
centra města. Na parkování ve městě se
chceme podívat ze systémového hlediska.
Kromě toho chceme přesvědčovat naše spo-
luobčany, že Litomyšl je dostatečně malá na

zanechání aut v garážích a využívání pěší
chůze.

V oblasti dopravy je naší prioritou bezpečnost
chodců a řidičů. Pomocí úsekového měření
dále zvýšíme respektování pravidel silničního
provozu na světelné křižovatce. Podpoříme in-
iciativy státu a kraje na opravu přetížených
komunikací ve městě a okolí. Podporujeme
výstavbu dálnice D35 v současně projedná-
vané variantě, s úpravami co nejlepšími pro
Litomyšl a její občany.

Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty
budeme i nadále podporovat čilý turistický
ruch ve městě.

S pomocí občanů a osadních výborů budeme
podporovat rozvoj našich integrovaných obcí
a tamního spolkového a kulturního života.
Z městského rozpočtu uvolníme finance na
potřebné opravy a rekonstrukce majetku obcí.

V oblasti zdravotnictví budeme usilovat 
o další rozvoj nemocnice v Litomyšli nejen po-
mocí nadačního fondu, ale i nabídkou bydlení
pro lékaře a zdravotnický personál.

Z rozpočtu města podpoříme projekty na zvý-
šení bezpečnosti občanů a budeme 
i nadále podporovat spolupráci Policie České
republiky, Městské policie Litomyšl a dalších
složek integrovaného záchranného systému.
Podpoříme projekty pro to, aby se zde občané
cítili bezpečně.

Nebudeme město a generace, které přijdou
po nás, zbytečně zadlužovat. Investiční pro-
jekty budeme, pokud to bude možné, realizo-
vat s podporou dotací. Budeme dbát na to,
aby výdaje nepřevyšovaly příjmy.

Pro tyto naše cíle hodláme v Zastupitelstvu
města Litomyšle hledat shodu napříč politic-
kými stranami, protože jsme přesvědčeni
o tom, že všem zastupitelům jde v první řadě
o rozvoj Litomyšle a spokojený život občanů.
Přejeme si, aby Litomyšl nebyla městem,
v němž se zastavil čas. I následující čtyři roky
uděláme vše pro to, aby čas, který v Litomyšli
prožijeme, byl ten nejlepší.

Zastupitelé města Litomyšle

Programové prohlášení Zastupitelstva města
Litomyšle pro roky 2018–2022
Na posledním jednání roku 2018 litomyšlští zastupitelé jednomyslně schválili konečné znění programového prohlášení, kterým se budou
v následujících čtyřech letech řídit. Co je prioritou nového vedení města? Na co se chtějí zastupitelé v příštích čtyřech letech zaměřit? Kde se
podle nich dá život ve městě zlepšit? To se můžete dočíst níže.

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

strážník/strážnice (čekatel/čekatelka)
Městské policie Litomyšl
Bližší informace o nabídkách se dozvíte na webu
www.litomysl.cz v sekcích O městě/ Občan,
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Rádek, velitel městské policie, tel. 720 071 075,
e-mail: tomas.radek@mp.litomysl.cz

Město Litomyšl
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ZAMYŠLENÍ

Duchovní slovo
Milí přátelé,
vstupujeme do další etapy běhu našich dějin.
Co nám tento rok přinese a co v něm proži-
jeme? To můžeme jen odhadovat. Doufáme, že
to budou chvíle dobré, krásné, radostné i pov-
znášející, ale víme také, že se jen těžko vy-
hneme i okamžikům zlým, ošklivým, bolestným
i skličujícím. Rádi bychom se těm negativním
vyhnuli. Je to však možné? A tak nám přichází
na mysl, proč je zde na světě zlo, bolest, smu-
tek, trápení … Má to nějakou příčinu? Proč není
vše jen dobré, když se snažíme žít dobře? 
Tyto otázky si v Bibli klade také Jób. Muž bez-
úhonný a přímý, spravedlivý, dokonce i boha-
bojný, v jehož životě se znenadání vše, o co
usiloval, hroutí. Přichází o svůj velký majetek,
pod troskami domu hynou všechny jeho děti,
přátelé se staví proti němu, dokonce i jeho
žena a podněcuje ho, aby zlořečil Bohu. V této
situaci se cítí bezmocný a bezradný. Přemýšlí,
zda si to nezpůsobil sám něčím, co udělal
špatně, nějakým svým hříchem. Bible nám v Jó-
bově příběhu představuje utrpení jako zkoušku,
kterou Bůh dopouští na základě Satanova ob-
vinění, že je bezúhonný jen proto, že se o něj
Bůh stará. Podle Satana by se jistě od Boha od-
vrátil, kdyby od něj svou přízeň odňal. Přesto
všechno však Jób dospívá k hlubokému vnitř-
nímu postoji, v němž zakouší pravou svobodu
a pronáší tento výrok: „Hospodin dal, Hospodin
vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“
Podobně i my lidé jednadvacátého století za-
koušíme dopad zla a ptáme se: Existuje vůbec

Bůh, když se toto děje? Proč zlu nezabrání,
když je dobrý? 
V některých situacích dobře poznáváme příčiny
zla v našem životě, ve světě. Často je to sobec-
tví, pýcha, povýšenost atd. V jiných je nenachá-
zíme a nevíme, proč se projevuje. Přesto však
by bylo zbabělostí vzdát se, nechat se zlem
ovládat, nechat ho zvítězit. Proto se lidé dobré
vůle dávají do boje se zlem v různých formách
a je to úžasné. Je ale také třeba se snažit po-
znávat to nejpravdivější dobro, které není zá-
vislé na našich osobních představách či
touhách. Je to dobro, které překračuje všechna
lidská omezení, všechny hranice. Jde o zdroj
všeho dobra. Pro nás křesťany je dokonce oso-
bou, kterou nazýváme Bůh. On dává pravé a tr-
valé, ne zdánlivé a časné dobro.
Jób přes všechny zkoušky zůstává Bohu věrný,
je schopen sloužit mu z čisté lásky a úcty a na-
konec je za to od Boha odměněn několikaná-
sobkem toho, co ztratil, a dlouhým a šťastným
životem. Zakusil, že i nedostatek dobra se
může stát hodnotnou školou života a otevření
se ještě radostnějšímu, krásnějšímu a lepšímu
životu. 
Nechme se povzbudit i my, abychom nedosta-
tek dobra, utrpení, těžkosti aj. dokázali nejen
snášet, ale postavit se jim společně s ostatními
a především s Tím, který nad každým zlem bez-
pečně zvítězí. 
Ze srdce Vám všem v roce 2019 přeji mnoho
dobrého a hodně odvahy v zápase se zlem.

Zdeněk Mach

Poděkování, blahopřání, vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Člověk má rozum, aby
rozeznával, a vůli, aby volil, cokoli je kde
dobrého a zlého.                J. A. Komenský

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Miroslav Kopecký, Jan Slabý,
Zdenka Jirmásková, Jitka Víchová - Nová
Ves, Marie Lenochová - Pohodlí
85 let – Vlastimil Stránský, Ladislav Sitař,
Marie Zahradníková
91 let – Marie Štursová Pohodlí, 
Růžena Burdiaková
92 let – Vlasta Stratílková, 
Marie Faltysová
94 let – Anežka Hendrychová
95 let – Marie Vopátková
97 let – Božena Vomočilová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jan Zerzán, Dolní Újezd – Hanna Ivanivna
Šynher, Ukrajina • Roman Stibůrek, Čistá
– Soňa Pospíšilová, Čistá • Jan Jiráček,
Adamov – Romana Rapáčová, Syrovice •
Tomáš Luňáček, Kukle – Veronika Maix-
nerová, Chmelík • Jaroslav Simon, Svi-
tavy – Zdeňka Švancarová, Svitavy
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
manželé Jarmila a Bohumil Jakubcovi.
Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Jiřinou Kovaříkovou (73 let)
Marií Černou (89 let)
Milanem Gutveisem (60 let)
Josefem Bubnem (79 let)
Boženou Kubešovou (75 let)
Vzpomínáme.         Věra Kučerová, KPOZ

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

V prosinci jsme přivítali následující 
miminka:
František Metoděj Šeda, Matyáš Dlouhý,
Martin Brýdl, Isabela Pokorná, Martin
Jindra

Dne 23. 12. tomu bude 70 let, kdy si své ano
řekli Josef a Božena Pršalovi. Moc gratulujeme
ke krásnému dlouholetému manželství. Pře-
jeme do dalších společných let hodně zdraví
a pohody.                      Sýkorovi a Pršalovi

Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům
III. mateřské školy v Litomyšli příjemné prožití
adventních svátků a hodně štěstí, zdraví a po-
hody v roce 2019. Budeme se těšit na další spo-
lečné akce a zážitky, které s námi sdílíte:)
Děkujeme. Vítězslava Volštátová, ředitelka

Děkujeme všem, kteří svými dary pomohli
psímu útulku na Pohodlí.
    Tomáš Rádek, velitel MP Litomyšl

Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnanců
I. MŠ (zámecká), kteří se starají o spokojenost
našich dětí. Paní učitelky zde průběžně připra-
vují pestré aktivity. I předvánoční  čas si děti
velmi užily: s Čertovskou pohádkou, návštěvou
Mikuláše s doprovodem a nadílkou.  Děti také
navštívily vánoční program na pedagogické
škole. Rodiče se setkali na tvořivých dílničkách
s připraveným programem, kde děti předvedly,
co se naučily. „Zpěváčci“ (sboreček MŠ) zahájili
svým vystoupením 1. Andělskou adventní neděli
na zámeckém návrší, navštívili s programem se-
niory v Jindrově vile a v místním domově dů-
chodců. V příjemné atmosféře proběhlo
ukončení roku společným zpíváním  koled a při-
pomenutím tradičních zvyků na zahradě MŠ.
    Rodiče Světlanky a Emičky – Lněničkovi

Mikulášská besídka v Bohuňovicích 1. 12.
2018. Chtěla bych se touto cestou podělit
o moc pěkné zážitky, které připravili pořadatelé
této akce pro děti a jejich rodiny. Děti byly nad-
šené, obzvlášť když přišel Mikuláš, Anděl i čert.
Byly obdarovány balíčkem s dobrotami a krás-

ným obrázkem se zlatou rybkou. V dílničkách,
si děti za pomoci pořadatelek vyrobily různé
drobnosti pro radost svou i rodičů. Bylo zajiš-
těno občerstvení pro všechny. Děkuji všem, kdo
se podíleli na uskutečnění této besídky a udě-
lali si čas v této uspěchané době na naše děti
a vnoučata. Jindra Jiroušková

Dne 5. ledna 2019 uplyne už čtvrtý smutný
rok ode dne, kdy nás navždy opustil pan Jin-
dřich Šauer ze Suché.
    S láskou vzpomínáme celá rodina

V lednu 2019 by se dožil můj taťka Jan Drbal
100 let. Bohužel měsíc leden je každý rok
i smutným výročím, kdy mně zesnuli oba la-
skaví rodiče, moje mamka Marie Drbalová před
dvěma roky. Kdo jste je znali, prosím o tichou
vzpomínku, děkuji. S láskou a vděčností na dny
prožité s nimi  v krásné Litomyšli vzpomíná syn
Pavel a vnoučata

Děkujeme dětem ze ZŠ Zámecká pod vede-
ním Mgr. Jany Chadimové za vánoční přání
s dárky, které z vlastní iniciativy a bez očeká-
vání odměny vytvořily pro seniory využívající
služeb Farní Charity Litomyšl. Děti možná ani
netuší, jakou radost přáním udělaly, a za to jim
ze srdce patří velký dík. Děkujeme Vám a pře-
jeme Vám požehnaný rok 2019.
Za Farní Charitu Litomyšl Ludmila Matoušová
a Martina Hanusová

Dne 24. ledna uplynou již tři smutné roky,
kdy nás bohužel navždy opustila milovaná ma-
minka a manželka Lenka Holomková z Nedo-
šína. S láskou a velkou bolestí na ni stále
vzpomínáme. Kdo jste naši Leničku znali a měli
rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkujeme.
manžel Mirek a děti Ivanka a Pavlík
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140 let – 21. 1. 1879 se narodil Theodor Novák,
syn spisovatelky Terézy Novákové, přírodopisec.
V letech 1889 – 1895 studoval v Litomyšli, autor
četných časopiseckých článků a několika studií.
Ve dvaadvaceti letech utonul v Labi při bota-
nické výpravě.
135 let – 1. 1. 1884 se narodil Josef Tomek, malíř
amatér, namaloval dekorace pro litomyšlské
ochotnické spolky i pro Lidový dům v Litomyšli.
Maloval obrazy – krajiny a portréty, v Městské
galerii Litomyšl je portrét faráře Dubka z Trstě-
nice, který byl také starostou samosprávního
okresu Litomyšl. 
100 let – 11. 1. 1919 zemřel Karel Emanuel Welz,
fotograf, duchovní osady města Litomyšle. Byl
jedním z prvních fotografů v Litomyšli, sám si
zhotovil fotografický aparát, kolem roku 1850
měl ateliér ve vilovém domě „Ráj“.
90 let – 31. 1. 1929 zemřel Jan Karafiát, evan-
gelický duchovní, spisovatel, studoval gymná-
zium v Litomyšli v letech 1858–1862. Působil
jako duchovní a učitel na různých místech v Če-
chách (Čáslav) i v cizině (Kolín nad Rýnem, Edin-
burgh). Proslulost Jana Karafiáta je spojena
především s dnes už klasickou knížkou pro děti
Broučci: pro malé i veliké děti (1876). Stylisticky
a jazykově vynikající vyprávění o rodině svato-
jánských broučků je alegorickým obrázkem, jak
by měl vypadat život lidí žijících podle božích
přikázání v evangelickém pojetí. Poetičnost
knihy inspirovala filmaře i výtvarníky.
80 let – 4. 1. 1939 zemřel František Mimra,
kněz a spisovatel. Na kněze byl vysvěcen v roce
1886. Působil 15 let jako katolický kněz
v Krouně, 5 let v Českých Heřmanicích a v le-
tech 1915–1939 v Litomyšli jako probošt. Vydal
povídkový soubor Obrázky ze smíšené osady.
75 let – 7. 1. 1944 zahynul při autonehodě v Lon-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

leden 2019

Toulovcovo náměstí 
Malebné Toulovcovo náměstí, zvané „Špitálek“,
bylo pravděpodobně nejstarším osídleným
místem Litomyšle pod někdejším hradem. Od
14. století tu stál špitál, útulek pro zchudlé
a staré měšťany, v roce 1407 učinil Vavřinec
Toulovec, litomyšlský měšťan, nadaci, zajišťující
špitálu existenci. Krátce po založení špitálu
nejspíš vznikla špitální kaple, dnes kostel Ro-
zeslání sv. Apoštolů. Kostelík několikrát vyho-
řel, mnohokrát byl poničen, byl několikrát
upravován, takže objekt ztratil svůj gotický
charakter. Velká romantická úprava a dostavba
kruchty a věže do dnešní podoby proběhla v le-
tech 1838–1842; tehdy byl také zrušen špitál
i s nedaleko stojícím špýcharem. Kostel spojo-
vala se středověkou budovou špitálu chodba,
která byla odstraněna, také ve 2. polovině 20.

století byly odstraněny další objekty (např. tzv.
Masné krámy, které stávaly na západní části
náměstí). Na Toulovcově náměstí a v přilehlých
uličkách proběhla v letech 1996–2005 rekon-
strukce dlažby a osazení nového městského
mobiliáře. Své místo v životě města si v posled-
ních letech získaly Toulovcovy prázdninové
pátky, při kterých se u koncertů a divadelních
představení scházejí stovky dětí i dospělých. 
    Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

dýně MUDr. Miroslav Novák, litomyšlský rodák. 
Za 2. světové války zastával  pozici šéflékaře
v několika československých zahraničních vo-
jenských jednotkách. Mimo armádu pracoval
i pro Československý červený kříž, po druhé
světové válce byl povýšen do hodnosti  podplu-
kovníka in memoriam. Na sklonku války se do-
stalo tehdy již majorovi zdravotní služby
MUDr. Miroslavu Novákovi mimořádného
uznání, když byl jeho portrét spolu s dalšími po-
dobiznami sedmi československých vojáků vy-
brán do tzv. londýnské emise československých
poštovních známek.
40 let – 16. 1. 1979 byl při stavbě silničního prů-
tahu městem I/35 nalezen pracovníky závodu
Silnice Litomyšl středověký poklad. Tvořilo jej
29 stříbrných pražských grošů z doby Václava
IV. (1378–1419) a 5 zlatých uherských dukátů
jeho bratra Zikmunda Lucemburského (1387–
1437). Za tyto peníze bylo tehdy možno koupit
polovinu domu se zahradou na předměstí Lito-
myšle.
60 let –  roce 1959 byl z křižovatky u Smutného
mostu pod vlakovým nádražím přemístěn pom-
ník padlým v první a druhé světové válce.
Před vstupem do Havlíčkovy ulice byl od roku
1930. Důvodem přemístění byly dopravní dů-
vody a vhodnější umístění.
70 let – v roce 1949 vyšla v Augustově tiskárně
v Litomyšli publikace Lucie Sovové s názvem
„Na podsíni“. Kresbami knihu doplnil Josef Ma-
tička. Jedenácti povídkami vzpomíná autorka
a učitelka (vlastní jméno Františka Benešová),
litomyšlská rodačka, na město Litomyšl.
115 let – roku 1904 bylo zahájeno elektrické
osvětlení města soukromou elektrárnou Fran-
tiška Háši. Hášova elektrárna dodávala elektric-
kou energii městu a okolí až do roku 1936, kdy
zásobování Litomyšle a okolí převzal Východo-
český elektrárenský svaz. Lenka Backová

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovních míst

referent/referentka odboru 
výstavby a územního plánování

referent/referentka odboru 
životního prostředí
Bližší informace o nabídkách se dozvíte na webu www.litomysl.cz v sekcích O městě/
Občan, na úřední desce, případně na informacích v budově MěÚ Litomyšl 
na adrese Bří Šťastných 1000.

Nabízíme stabilní zaměstnání, příjemný kolektiv a odpovídající finanční ohodnocení

Máte zájem o práci na radnici?

Smetanova Litomyšl odtajní letošní
program na konci ledna
Strana 1
„Rozhodně se postaral o jednu z událostí české
koncertní sezony,“ napsala ve své glose na
idnes.cz Věra Drápelová po festivalovém kon-
certu hvězdného Javiera Camareny. Skutečně to
událost byla a Smetanova Litomyšl 2019 na-
bídne další. „Velkým lákadlem jistě bude gala-
koncert operní divy Olgy Peretyatko Mariotti,“
říká umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Voj-
těch Stříteský. Ruská koloraturní sopranistka je
pověstná lehkostí projevu, zajímavým zabarve-
ním hlasu a skvěle zvládnutou technikou. Spolu
se soustředěnou pílí je to hvězda par excellence.
„Návštěvníci se mohou těšit také na nová nastu-
dování Dalibora, Dvořákovu Svatou Ludmilu, Hry
o Marii Bohuslava Martinů či rockovou operu
Jesus Christ Superstar. Chystáme nový pořad Il
Giardino Sospiri Magdaleny Kožené či hostování
Velkého Čajkovského orchestru z Moskvy,“ do-
dává Vojtěch Stříteský. „V loňském roce jsme
uzavřeli partnerství s Českou filharmonií. Je
skvělé, že u nás každý rok bude účinkovat. Na to
jsme velmi pyšní. Také jsme uzavřeli dohodu
o spolupráci s Adamem Plachetkou, takže ten
u nás bude zpívat každý rok po dobu následují-
cích tří let. V programu máme koncerty přesa-
hové do jiných žánrů, v rámci koncertu na přání
se můžeme těšit na Ondřeje Brouska s Ondře-
jem Brzobohatým,“ prozrazuje dále Jan Pikna.
Smetanova Litomyšl 2019 se uskuteční od 13.

června do 7. července. Kompletní program
bude odtajněn 30. ledna v 16.30 hod. ve Dvo-
řákově síni v pražském Rudolfinu. Prezentace
bude veřejná a tak se s programem může se-
známit kdokoli. Tradičně první březnovou
středu, tedy 6. března, začne předprodej vstu-
penek. Koncem února ale bude možné zakoupit
vstupenkové balíčky. Jana Bisová
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V listopadu řešili strážníci čtyři dopravní pře-
stupky, držení telefonního přístroje za jízdy
v ruce či jiným způsobem. Všechny přestupky
vyřešili uložením pokut v příkazním řízení na
místě.

I na konci roku 2018 se strážníci zabývali
krádežemi v Drogerii Nováček, a obchodních
domech Albert, Penny Market a Kubík. Pře-
stupky byly vyřešeny uložením pokut v příka-
zním řízení na místě.

V prosinci zajišťovali strážníci spolu s kolegy
od policie a hasičů Litomyšl klidný průběh akce
Rozsvícení vánočního stromu. V následujících
dnech zajišťovali strážníci konání Andělských
adventních nedělí.

Strážníci v prosinci nalezli na základě tel.
oznámení šest štěňat v zavázaném pytli. Pří-
pad byl předán k prošetření na obvodní oddě-
lení Policie ČR Litomyšl. Štěňatům se podařilo
urychleně nalézt nové vhodné majitele.

V prosinci zajišťovali strážníci klidný příjezd
a odjezd Coca-Cola kamionu.

Strážníci na základě telefonického oznámení
zaevidovali dvě podezření ze spáchání pře-
stupku proti veřejnému pořádku - rušení noč-
ního klidu, jelikož přestupky nebylo možno řešit
v příkazním řízení na místě, byly přestupky po-
stoupeny ke správnímu řízení na Městský úřad
Litomyšl, odbor správní.

V prosinci spolupracovali strážníci s policisty
při odklánění dopravy, kdy z důvodu dopravní
nehody byl neprůjezdný úsek silnice II/360 ve-
doucí na Poličku. 
Za Městkou policii Litomyšl přeji všem čtená-
řům šťastný a úspěšný rok 2019

Tomáš Rádek, 
velitel Městské policie Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle
a okolí  můžete zhlédnout i na internetových
stránkách www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se  na: • Rozsvícení Vánočního
stromu • Strážníci městské policie převzali
na mrazu vyhozená štěňátka • Stolní tenis
ženy Česko vs. Španělsko • Na kole do Medžu-
gorje, Londýna a k Hoře křížů • Rekonstrukce
v nemocnici zastavila operace • Hokejoví juni-
oři se poprali o vítězství s Krkonošemi • Vánoce
klepou na dveře ve Smetanově domě • Pěvecký
sbor KOS na JAPAN TOUR
2018 • Hádankový běh
2018 • ADFORS basket
U14 v turnaji Středoe-
vropské ligy • Vyhrocené
hokejové derby Litomyšl
vs. Česká Třebová 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Sbírka grafik byla obohacena
o díla Josefa Váchala

Od podzimu 2016 spravuje Regionální muzeum
v Litomyšli Portmoneum – Museum Josefa Vá-
chala, které zakoupil Pardubický kraj od dědi-
ček Ladislava Horáčka. V rámci budování sbírky
výtvarného umění se tak muzeum více zamě-
řilo také na její rozšiřování o díla Josefa Váchala.
V letošním roce se podařilo nakoupit dvě exli-
bris a šest významných grafických prací, pře-
vážně dřevorytů. Josef Váchal je dnes ceněn
především za tuto tvorbu a je považován za
mistra barevného dřevorytu. Asi nejhodnotněj-
ším grafickým listem je Dřevorytcova smrt

z roku 1933 zachycující samotného Váchala
v dílně. Na mistrovi sedí duch a společnost mu
dělá okřídlený pes a ďábel. Pozornost zaslouží
i frontispis z knihy Ďáblova zahrádka aneb pří-
rodopis strašidel, kterou Váchal napsal v roce
1924, stejně jako nátisk grafiky z roku 1952, kde
se opět sám Josef Váchal dvoří „Grafice“. Ze
sběratelského hlediska je zajímavá Seance, list
vzniklý technikou akvatinty v roce 1907, které
se Josef Váchal věnoval jen v počátcích svojí
tvorby. Z hlediska obsahu zase zaujme jeden
z věnovacích listů svobodných zednářů, kte-
rých existuje od Váchala z roku 1952 hned ně-
kolik. Do sbírky muzea se podařilo zakoupit
zkušební neúplný tisk listu pro Zdeňka Ottu.
Zkušební list se povedlo koupit také k jednomu
z linorytů cyklu Bellum z roku 1913. Obsahuje
silně expresivní díla s motivy předzvěsti války,
válečných hrůz a utrpení.
Jelikož se z Josefa Váchala stal po jeho smrti
velmi ceněný umělec a částky za jeho díla jsou
značná, nebyl by tento nákup pro muzejní
sbírky možný bez grantu Ministerstva kultury
ČR s přispěním Pardubického kraje.

Hana Klimešová

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

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

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

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

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

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

Poděkování ze Střediska volného času
Rok 2018 byl pro organizaci Středisko volného
času Litomyšl rokem změn a omezení, které
byly způsobeny dokončováním rekonstrukce
budovy bývalé ortoptiky a s tím spojeného stě-
hování. Velice děkuji pracovníkům Městského
úřadu Litomyšl, kteří měli na starosti přípravy
projektu a stavební dohled. Velký dík patří rov-
něž pracovníkům Městských služeb, brigádní-
kům i zaměstnancům, kteří od poloviny letních
prázdnin zajišťovali a pomáhali se stěhováním
a komplikovaným rozjezdem nového školního
roku. Děkuji tímto obyvatelům přilehlé části
ulice Dukelská, kteří více než rok trpělivě a to-
lerantně snášeli probíhající stavební práce. SVČ
má nyní odpovídající zázemí s možností rozví-
jet nabídku volnočasových aktivit zaměřených
především na rukodělné, technické a přírodo-
vědné oblasti. Přednosti nového objektu, mezi
které patří hlavně vynikající spádové a orien-
tační místo u autobusového nádraží, moderní
variabilní prostory a nové vybavení, se již od

počátku projevují zvýšeným zájmem žáků, stu-
dentů i dospělých, což nám dělá velkou radost.
Nyní jsme ve fázi, kdy náš „domeček“ postupně
plně zabydlujeme a vychytáváme provozní
a organizační záležitosti. K našim hlavním ak-
tivitám patří kroužky a kurzy, které jsou časově
přizpůsobeny našim klientům, a tak nejsou vý-
jimkou ani pozdně večerní nebo víkendové čin-
nosti, kdy se u nás svítí a pilně pracuje.
Možnosti přilehlého pozemku plánujeme vy-
zkoušet hned od jarních měsíců, kdy bychom
zahradu chtěli postupně dovybavit dalšími her-
ními a zahradními prvky tak, aby byla připra-
vena pro táborové i spontánní činnosti
a návštěvy účastníků zájmového vzdělávání
i veřejnosti. Děkuji všem zaměstnancům za je-
jich práci a nasazení, kdy často nehledí na svůj
osobní čas a jsou ochotni připravovat a zajiš-
ťovat akce i mimo svoji obvyklou pracovní
dobu. Děkuji rovněž všem našim přátelům
a příznivcům, kteří nás dlouhodobě pozitivně
motivují a podporují.
Na začátku nového roku přeji všem dětem i do-
spělým vše nejlepší, dary zdraví, osobní i pra-
covní spokojenosti a také dostatek volného
času pro realizaci svých plánů a odpočinkových
aktivit.   Josef Štefl, ředitel SVČ

Nové knihy v litomyšlské knihovně
Andělé – Mráček, František, Anglický špion -
Silva, Daniel, Austrálie země kontrastů, Blon-
dýnka – Oates, Joyce Carol, Bludiště cti – Kment,
Jan, Bystré – město na pomezí Čech a Moravy –
Dittrich, Vratislav, Čas vlčích máků – Bomann,
Corina, Československý letec plukovník Václav
Vlček – Pakosta, Oldřich, Cesta k lásce: [poslední
meditace Anthonyho de Mella – De Mello, An-
thony, Citrusový sad – Tremblay, Larry, Coba-
inovi žáci – Pech, Miroslav, Darujte Vánoce –
Jeles, Edina, Dějiny "nové" moderny – Papoušek,
Vladimír, Deset tisíc nebí nad tebou – Gray, Clau-
dia, Dívka na zabití – McDermid, Val, Dnešek

není naposled – Mastai, Elan, Do posledního
dechu – Castillo, Linda, Dokonalá kořist – Fields,
Helen, Doktore, to je ale mazec! – Taylor, Patrick,
Dům špionů – Silva, Daniel, Ella a její deníky –
Costain, Meredith, Fantastický pan Lišák – Dahl,
Roald, Hawksmoor – Ackroyd, Peter, Hipík – Co-
elho, Paulo, Holčičky – Váňová, Magda, Hon na
motýly: osudy pěti žen – Hanibal, Jiří, Hygge
a polibky – Christensen, Clara, Inspektor Prevít
– Niedl, František, Ještě to nebalím, vzkazuje ba-
bička – Leigh, Judy, Jiný T.G.M – Kosatík, Pavel,
Karneval paměťových buněk – Šíp, Karel.

Více na www.litomysl.cz/lilie v Co se nevešlo



9

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské 
nemocnice, T: 461 655 397
So 5. 1. MUDr. Sláma
Ne 6. 1. MUDr. Sláma
So 12. 1. MUDr. Kašparová
Ne 13. 1. MUDr. Přichystalová
So 19. 1. MUDr. Paseková
Ne 20. 1. MUDr. Paseková
So 26. 1. MUDr. Kašparová
Ne 27. 1. MUDr. Jílek ml.
So 2. 2. MUDr. Sláma
Ne 3. 2. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
T: 461 655 269
So 5. 1. MUDr. Beňová
Ne 6. 1. MUDr. Hájková
So 12. 1. MUDr. Kopecká
Ne 13. 1. MUDr. Mareš
So 19. 1. MUDr. Papoušková
Ne 20. 1. MUDr. Pešková
So 26. 1. MUDr. Cacková
Ne 27. 1. MUDr. Jung
So 2. 2. MUDr. Sadílková
Ne 3. 2. MUDr. Šíchová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00) 
So 5. 1. U Slunce, T: 461 612 678
Ne 6. 1. Ústavní lékárna, T: 461 655 530
So 12. 1. U Anděla strážce, T: 461 615 457
Ne 13. 1. Ústavní lékárna, T: 461 655 530
So 19. 1. Na Špitálku, T: 461 615 034
Ne 20. 1. Ústavní lékárna, T: 461 655 530
So 26. 1. U Nemocnice, T: 461 615 617
Ne 27. 1. Ústavní lékárna, T: 461 655 530
So 2. 2. U Slunce, T: 461 612 678
Ne 3. 2. Ústavní lékárna, T: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5.–6. 1.  MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
12.–13. 1. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
19.–20. 1. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, 461 725 987
26.–27. 1. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, 461 725 987
2.–3. 2. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, 461 631 126

Benefice pro Nikolku
Děvčátko, které se předčasně narodilo a bojuje
statečně o život, si zaslouží podporu. Mamince
a tatínkovi předáme 21 800,– Kč, které jsou vý-
těžkem Vánočního koncertu spojeného s hobi-
tím jarmarkem v Novém kostele, který se konal
9. 12. 2018. 
K Novému kostelu patří nerozlučně Hobit – dět-
ský klub, to je vedle Samorostu, dalšího klubu
větších dětí, příležitost pro děti bez ohledu na
církevní příslušnost či necírkevní původ. Ke
hrám, zpěvu, zálesáckým dovednostem, sou-
těžím a letnímu táboru patří i jarmark, který je
jak v Hobitíně plný různých pochoutek a užiteč-
ných věcí nejen pro kuchyni. Přetékají stoly.

Jako v Hobitíně – neprodává se. Ber, co potře-
buješ a dej, pokud jen můžeš. A dej hodně
a z lásky. Nevypsal bych všechny, kteří přispěli,
určitě bych na někoho zapomněl. Děkujeme
i městu Litomyšl za podporu. Díky příspěvku
jsme mohli scénu nasvítit a ozvučit. 
Hráli a zpívali všichni, kdo mohli. V Novém kos-
tele se občas sejdou muzikanti a mne těší pos-
louchat, jak se zpívá či hraje. Občas a s radostí
zní obyčejné lidovky. Občas hluboké duchovní
písně. A je to jen dobře, když Nový kostel slouží
těm, kteří jej potřebují. Ideální místo pro zrod
nových kapel! Daniel Kvasnička

Domácí hospicová péče na Litomyšlsku
Život každého člověka má svůj počátek i konec.
Zrození je obrovský dar, radost. Narodil se nový
člověk a nese svoje dary tomuto světu. Domácí
hospicová péče Farní charity Litomyšl je po-
mocí na druhém konci příběhu, při umírání.
Jsme tu pro pacienty a jejich nejbližší, kteří vědí,
že diagnóza je neléčitelná, že se přiblížil konec
života. Stejně jako při zrození nejsme sami ani
umírat by člověk neměl o samotě, ve strachu
a bolestech. 
Jak to funguje?  Zdravotní sestry, docházející
k nemocným domů, pomáhají nevyléčitelně ne-
mocným dospělým i dětem strávit poslední dny
v životě důstojně a doma. Provází lidi, kteří si
přejí zemřít doma, posledním obdobím jejich ži-
vota a umíráním. Pomáhají lidem v terminálním
stadiu onemocnění, aby mohli být v prostředí,
které znají, v kruhu své rodiny a přátel. Starají
se o to, aby poslední chvíle lidé strávili bez zby-

tečných bolestí, důstojně a zajištěni zdravotní
péčí, poradenstvím, službami i pomůckami,
které potřebují. Jejich péče je nepřetržitá 24
hodin denně, 7 dní v týdnu, a pokud je potřeba,
zahrnuje vždy spolupráci lékařů, zdravotních
sester, sociálních pracovnic, psychologů, psy-
chiatrů a duchovních. Díky osobnímu automo-
bilu, pořízenému z příspěvku Nadačního fondu
pro rozvoj zdravotnictví na Litomyšlsku, zvlád-
neme dojet za pacienty po celém mikroregionu.
Domácí hospicová péče Farní charity Litomyšli
nabízí pomocnou ruku tam, kde život končí.
Jsme natažená dlaň. Dlaň, která pohladí, uklidní
a pomůže unést konec a dokončit příběh jed-
noho života. Pokud potřebujete více informací
o této službě, obraťte se prosím na nás: vrchní
sestra Marcela Renzová, tel: 739 901 085 (6–15
hodin)  nebo email: chos@lit.cz

Martina Soukupová

Rekonstrukce ulice
9. května dokončena

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Ano, slavnostní otevření ul. 9. května po její re-
konstrukci již proběhlo 28. 10. 2018, a to zcela
logicky na 100. výročí založení Československa.
V té době již byla velká část prací hotova. Sla-
věna již byla nainstalována, prostranství před
i za sochou upraveno. Stále tam ale něco chy-
bělo. Byly to nové sakury. Ty se začaly vysazo-
vat hned dva dny po slavnostním otevření. Můj
názor na rekonstrukci je jen pozitivní. Samo-
zřejmě jsou i tací, kteří budou mít vždy nějaké
výhrady. Jsme demokraté, tak jim tyto výhrady
neupírejme. Za svoji osobu bych chtěl také po-
děkovat několika lidem, bez kterých by tato re-
konstrukce nebyla možná. V první řadě to byla
firma Skanska pod vedením pana stavbyve-
doucího Lubomíra Jiskry, pana Josefa Peška,

Tomáše Vavřína a mnoha dalších pracovníků
této firmy. Moje další poklona patří firmě pana
Haupta z Ústí nad Orlicí, která měla na starost
zahradnické práce tj. vysazování růží, keřů, na-
setí travních porostů a samozřejmě toho nej-
důležitějšího, výsadby nových sakur. Těšme se
na jaro, kdy sakury poprvé rozkvetou. A můj dík
patří také panu Františku Zachařovi, vedou-
címu odboru rozvoje a investic města Lito-
myšle, který vždy velice rychle reagoval na
některé dílčí připomínky ohledně probíhající
stavby. A závěrem – na jaře nám vyraší krásná
zelená travička, rozkvetou růžičky a již zmiňo-
vané sakury. A tím se opět stane ulice 9. května
tou nejhezčí v Litomyšli, jakou byla tou před re-
konstrukcí. Jan Pavliš

Litomyšlské hudební večery
Litomyšlské hudební večery ve Smetanově
domě jsou pro nás, jejich návštěvníky vždy milý
setkáváním s hudbou v jejích různých promě-
nách. Vrcholem bývají koncerty vánoční. V tom
to roce 10. prosince potěšil mnoho svých pří-
znivců soubor Musica Bohemica.
Výběrem vánočních zpěvů a koled jsme prošli
časem i různými zeměmi. Zpěváci a muzikanti
a hlavně jejich umělecký vedoucí Jaroslav Krček
nás svým zaujetím pro hudbu našich předků
dokázali strhnout, ale i s vtipem pobavit.

Možná si někdo vzpomene, že členem tohoto
souboru byl i zpěvák Lubomír Vraspír, který se
narodil v blízké Lubné a navštěvoval litomyšl-
ské gymnázium. I když už není mezi námi, jeho
charakteristický hlas ještě slýcháme z dřívěj-
ších nahrávek Musicy Bohemicy.
Vánoce jsou vždy plné očekávání a to nám do-
konale zpříjemnil tento hudební večer a stal se
tak zároveň krásným vánočním dárkem.

Anna Sotonová

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
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Kam zajít v roce 2019? Máte z čeho vybírat!

LEDEN
10. 1. / Benefiční tříkrálový koncert
kostel Povýšení sv. Kříže
19. – 20. 1. / 4. Svatební veletrh
Zámecké návrší a EŠC
26. 1. / 5. ples Akademie českého 
veteránismu
Smetanův dům
31. 1. / Večer s galerií: Recitál
Městská galerie Litomyšl
do 27. 1. / Marie Kvěchová–Fišerová
Regionální muzeum v Litomyšli

ÚNOR
10. 2. – 11. 5. / „Barbaři v pohybu“…
Regionální muzeum v Litomyšli
13. 2. / Schola Gregoriana Pragensis
piaristický chrám
23. 2. / Mezinárodní den průvodců
IC na náměstí
24. – 26. 2. / Nakopněte svoji školu!
Zámecké návrší
do 10. 2. / Já jsem… Zdeněk Nejedlý
Městská galerie Litomyšl

BŘEZEN
3. 3. – 19. 5. / Litomyšl a okolí na snímcích
Jaroslavy Hánělové
Regionální muzeum v Litomyšli
15. 3. / Mandrage
Music Club Kotelna
20. 3. / Expediční kamera
Zámecká jízdárna
24. 3. – 16. 6. / Cestopisák Josefa Váchala
Portmoneum
31. 3. / Ondřej Havelka a Melody Makers
Smetanův dům

DUBEN
12. 4. / Poletíme?
Music Club Kotelna
13. – 14. 4. / Astrovíkend: 
Dny tajemna a poznání
Zámecký pivovar
19. 4. / Recitál Lucie Bílé a Petr Malásek
Smetanův dům

25. – 28. 4. / Zahájení 8. litomyšlské 
lázeňské sezóny 
více míst v Litomyšli
26. 4. / Blaník
Smetanův dům

KVĚTEN
14. 5. / Velký májový koncert
Smetanův dům
17. – 24. 5. / Májová výstava
okrasné a ovocné školky
18. – 19. 5. / Gastronomické slavnosti
M. D. Rettigové
Smetanovo a Toulovcovo náměstí
24. 5. / Noc kostelů
litomyšlské kostely
25. 5. / Opera pod májovým nebem
Smetanovo náměstí

ČERVEN
1. 6. / Litomyšlská muzejní noc
litomyšlská muzea a galerie
13. 6. – 7. 7. / Smetanova Litomyšl 2019
různá místa v Litomyšli
13. 6. – 7. 7. / Smetanova výtvarná Litomyšl
2019
různá místa v Litomyšli
15. 6. – 8. 9.  / Mánie Josefa Portmana: 
Vy jste unikum milý Portmane
Městská galerie Litomyšl
22. 6. / Starodávný jarmark
Smetanovo náměstí

ČERVENEC
5. 7. – 30. 8. / Toulovcovy prázdninové pátky
Toulovcovo náměstí

7. 7. / Slavnost na Růžovém paloučku
Růžový palouček
10. 7. – 28. 8. / Středa, hudby vám třeba
Nová letní scéna u Smetanova domu
21. 7. – 11. 8. / Mezinárodní houslové kurzy
Smetanův dům
27. – 28. 7. / Italská slavnost
litomyšlský zámek

SRPEN
3. 8. / Litomyšlský pivní festiválek
Toulovcovo náměstí
11. – 18. 8. / Litomyšlské dny barokní tradice
různá místa v Litomyšli
15., 17. 8. / Sing Haleluja!
piaristický chrám
23. – 30. 8. / Květy pozdního léta 
okrasné a ovocné školky
31. 8. / Hudební festival Bez ambicí
Toulovcovo náměstí

ZÁŘÍ
6. – 8. 9. / Dny evropského dědictví
litomyšlské pamětihodnosti
13. 9. – 17. 11. / Výtvarná Litomyšl ´19
Městská galerie Litomyšl
14. 9. / 14. Fish fest
sportovní areál za sokolovou
19. – 22. 9. / Mladá Smetanova Litomyšl
různá místa v Litomyšli
21. 9. / Starodávný jarmark
Smetanovo náměstí

ŘÍJEN
4. – 7. 10. / ArchiMyšl 2019
různá místa v Litomyšli
11. – 18. 10. / Ovoce k nakousnutí
okrasné a ovocné školky
12. 10. / VI. výročí litomyšlského piva
Restaurace Veselka
28. 10. / Jízda za TGM
různá místa v Litomyšli
30. 10. / Snow film fest
Zámecká jízdárna

LISTOPAD
9. 11. – 22. 12. / Výstava vánočních ozdob
Zámecké sklepení
17. 11. / 10. Den medu
Zámecké návrší
17. 11. – leden 2020 / Konec jedné epochy /
Listopad 1989 v Litomyšli
Regionální muzeum v Litomyšli
22. 11. – leden/únor 2020 /
Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl!!!
Městská galerie Litomyšl
29. 11. – 1. 12. / DUKE Vánoce
Ateliér DUKE

PROSINEC
1. – 22. 12. / Andělské adventní neděle
zámecké návrší
1. – 5. 12. / Zámecké sklepení v moci pekelné
Zámecké sklepení
1. 12. / Rozsvícení vánočního stromu
zámecké návrší
15. 12. / Hudba pomáhá
Smetanův dům
31. 12. / Dětský silvestrovský ohňostroj
Smetanovo náměstí

A mnohem více! -mv-, Aleš Bárta

Na jaké kulturní, společenské, sportovní a zájmové akce se můžete v letošním roce těšit? Je toho poměrně dost, a proto přinášíme seznam
několika vybraných lákadel z každého měsíce. Více událostí, informací najdete v oblíbeném letáku Kalendář akcí, který vyjde v polovině ledna.
Případně můžete čerpat z kalendáře akcí, který najdete uprostřed každého vydání Lilie. Přejeme vám v roce 2019 mnoho příjemných zážitků.

Všem našim klientům
a partnerům přejeme
do nového roku 2019

hodně zdraví
a pracovních úspěchů

Celý tým společnosti
PROFI-SERVIS.cz Litomyšl



v Litomyšli v lednu 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 1. Út 11.00–14.30 Novoroční brunch – neomezená konzumace z rautu • Hotel Aplaus tel. 461 614 900
4. 1. Pá 19.30–21.00 Pozorování hvězd pro veřejnost – na zahradě II. mateřské školy, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná tel. 461 615 270

22.00 Funky Ride – house music, dj Mylo Glenn & guests, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
5. 1. So 22.00 Ladies Night – dance & club music, dj Michal Pácalt, 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
8. 1. Út 10.00 a 17.00 Zimní strom – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

14.30 Rodinné hry – Klub deskových her • Městská knihovna tel. 461 612 068
10. 1. Čt 10.00 Město v zimě – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

13.30 Radovánky pod zimní čepicí – čtení s babičkou Aničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Tříkrálové struny – benefiční tříkrálový koncert, pěvecké sbory Lilium a KOS, vstupné dobrovolné • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 732 803 709

11. 1. Pá 19.30 Ples Gymnázia Aloise Jiráska – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 061
22.00 Retro mejdan – oldies & milenium hity, dj Ass, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

12. 1. So 9.00–11.40 Den otevřených dveří • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
13.00–16.00 Školácké odpoledne pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
22.00 Fusion with Michael C – house & club music, djs Michael C a Styx, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

14. 1. Po 9.00–17.00 Jaký bude rok 2019 podle planet a hvězd? – osobní konzultace s Ilonou Reginou Grimovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
15.00 Klub astronomů – schůzka • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Dubaj – město bez minulosti – cestopisná přednáška Václava Sedláčka • Městská knihovna tel. 461 612 068

15. 1. Út 10.00 a 17.00 Paní Zima – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 1. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

16. 1. St 16.00–17.00 Hrajeme si na školu – vzdělávací cyklus pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
16.30 Interní večírek – v sále školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628

17. 1. Čt 10.00 Lední medvědi – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 První schůzka Kroužku Jihočechů • Restaurace Slunce tel. 724 024 708
19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 2. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Na stojáka live – Jakub Žáček, Petr "Nasty" Cerha, Dominik Heřman Lev, 230 Kč • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871

18. 1. Pá 19.30 Ples Trading centre – maturitní ples • Smetanův dům tel. 734 322 314
20.00 Vojta Violinist – koncert, magická fúze hudebních nástrojů ze tří kontinentů, 180 Kč • El lamíno café tel. 605 147 812
22.00 Rap in da Club edt. 2 – hip hop music, dj Coupys, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

19. 1. So 19.00 Country bál – k poslechu a tanci hraje kapela Modrý den, taneční vystoupení, aj. • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
13.00–19.00 Deskfest 2019 – tradiční festival deskových her, občerstvení zajištěno • Lidový dům tel. 732 803 709
22.00 Houseland – house music, dj Glenn & guests, 120 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 1. Po 17.00 Nový Zéland – cestopisná přednáška ing. Pavla Kusého • Městská knihovna tel. 461 612 068
22. 1. Út 10.00 a 17.00 Tučňáci v barevném ráji – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 3. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
24. 1. Čt 10.00 Sněhuláci – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
25. 1. Pá 16.00–18.30 Noc hotelů – komentované prohlídky hotelu Zlatá Hvězda • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

19.30 Ples Zahradnické školy – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611
22.00 Barmanská show – dance & club music, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 1. So 10.00–18.00 Autopatie I. – kurz s Mgr. Jiřím Čehovským • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 4. ples kotelny – hraje Pendl, vstupné 200 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 5. ples Akademie českého veteránismu – hraje Lucky Band z Hradce Králové, tombola, 300 Kč • Smetanův dům tel. 777 841 860
22.00 Československá párty – největší české a slovenské hity, dj Karel Beneš, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

27. 1. Ne 17.00–18.30 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – s Dagmar Zvolánkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
28. 1. Po 17.00 Amerika – cestopisná přednáška J. Antese a M. Zőlfla • Městská knihovna tel. 461 612 068
29. 1. Út 9.00–17.00 Výklad karet – s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

10.00 a 17.00 Zimní čelenka – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
15.00 Klub historiků – schůzka • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.00–22.30 Kurz tance a společenské výchovy – 1. prodloužená – 5. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

30. 1. St 17.30 Kypr očima Jiřího Kmoška – přednáška a promítání o historii i přírodních zajímavostech • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

31. 1. Čt 10.00 Zimní mrak – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Dvě tváře Zdeňka Nejedlého – přednáška Petra Čorneje, vstup zdarma • Městská knihovna tel. 461 612 068

1. 2. Pá 21.00 Music párty – 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
2. 2. So 21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 2. Út 10.00 a 17.00 Dešťová hůl – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
6. 2. St 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
10. 2. Ne 14.00 Dětství a druhý život Zdeňka Nejedlého – přednáška Václava Nájemníka, vstupné 40 Kč / 20 Kč / zdarma • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
13. 2. St 18.00 Schola Gregoriana Pragensis – Regnum et impérium – koncert, 350 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 605 147 812
24. 2. Ne 15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou: Lesní království – Míša Růžičková v pořadu pro děti, vstupné 150 Kč (do 2 let zdarma) • Smetanův dům

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
St, Čt  2., 3. 1.  Mamma Mia! Here We Go Again – film USA, muzikál / romantická / komedie, 115 min, titulky, 110 Kč
Pá  4. 1.  Black Sabbath: The End of The End – film VB, dokumentární / hudební, 120 min, titulky, 180 Kč
So  5. 1.  Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny ve 3D – film VB / USA, dobrodružný / rodinný / fantasy, 135 min, 130 Kč
Ne  6. 1.  Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny – film VB / USA, dobrodružný / rodinný / fantasy, 135 min, titulky, 120 Kč
Út, St  8., 9. 1.  Vdovy – film USA / VB, drama / krimi / thriller, 130 min, titulky, 120 Kč
Čt 10. 1. od 17.00 a 19.30 Bohemian Rhapsody – film VB / USA, životopisný / drama / hudební, 125 min, titulky, 120 Kč
Pá 11. 1. od 17.00 a 19.30 Bohemian Rhapsody – film VB / USA, životopisný / drama / hudební, 125 min, titulky, 120 Kč
So 12. 1.  Smrtelné stroje ve 3D – film Nový Zéland / USA, akční / fantasy / sci–fi / thriller, 130 min, 130 Kč
Ne 13. 1.  Smrtelné stroje – film Nový Zéland / USA, akční / fantasy / sci–fi / thriller, 130 min, 120 Kč
Út, St 15., 16. 1.  Po čem muži touží – film ČR, komedie, 100 min, 110 Kč
Čt 17. 1.  Filmový klub: A dýchejte klidně – film Island / Švédsko / Belgie, 100 min, titulky, 80 Kč
Pá, So 18., 19. 1.  Robin Hood – film USA, akční / dobrodružný, 120 min, titulky, 120 Kč
Ne 20. 1.  Doktor Martin: Záhada v Beskydech – film ČR, komedie, 90 min, 100 Kč
Út 22. 1. od 15.00  Promítání pro seniory: Dvě nevěsty a jedna svatba – film ČR, komedie, 90 min, 50 Kč
Út 22. 1. od 19.00  Opera v kině: Veselá vdova – film USA, záznam opery, 169 min, 250 Kč
St 23. 1.  Cena za štěstí – film ČR, 80 min, 120 Kč
Čt, Pá 24., 25. 1.  Skleněný – film USA, thriller / drama / horor / mysteriózní / sci–fi, 120 min, titulky, 120 Kč
So 26. 1.  Aquaman ve 3D – film USA, akční / dobrodružný / fantasy, 120 min, 140 Kč
Ne 27. 1.  Aquaman – film USA, akční / dobrodružný / fantasy, 120 min, 120 Kč
Út 29. 1.  Večer pro dámy: Znovu ve hře – film USA, romantický / komedie, 100 min, titulky, 120 Kč
Čt 31. 1.  V Mosulu – film ČR, dokumentární, 80 min, 100 Kč
Pá, So  1., 2. 2.  Ticho před bouří – film USA, drama / thriller, 110 min, titulky, 120 Kč
Ne  3. 2.  Utop se, nebo plav – film Francie, komedie, 125 min, titulky, 100 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  5. 1.  Grinch ve 3D – film USA, animovaný / rodinný, 90 min, 130 Kč
Ne  6. 1.  Grinch – film USA, animovaný / rodinný, 90 min, 100 Kč
So, Ne 12., 13. 1.  Čertí brko – film ČR / SR, pohádka / komedie, 100 min, 100 Kč
So 19. 1.  Raubíř Ralf a internet ve 3D – film USA, animovaný / komedie, 115 min, 140 Kč
Ne 20. 1.  Raubíř Ralf a internet – film USA, animovaný / komedie, 115 min, 120 Kč
So, Ne 26., 27. 1.  Husí kůže 2: Ukradený Halloween – film USA, dobrodružný / komedie / fantasy / rodinný / horor, 95 min, 120 Kč
Po 28. 1. od 9.30 Jak postavit sněhuláka – pásmo pohádek pro nejmenší, 70 min, 30 Kč
So, Ne  2., 3. 2.  Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět – film ČR / USA / Indie, animovaný / komedie / rodinný, 90 min, 120 Kč

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

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Info o otevírací době na tel. 461 315 011 a na webu.
www.bazen–litomysl.cz

 Zimní stadion, tel.: 774 432 169 
Veřejné bruslení: • So – Ne: 13.30 – 15.30
www.hclitomysl.cz

 Rodinné centrum
• Čt 16.30–17.30  Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217.

 Běhání na Černé hoře
Běžecký trénink s RůžOFFkami
Sraz každé pondělí v 17.30 u Sportovní haly Jiskra u zimního
stadionu. Více info na tel. 737 941 829, fb Růžoffky v běhu

 Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po–Čt 8.00 – 21.00, Pá 8.00 – 22.00
• So 10.00 – 22.00 , Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum–litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Provozní doba sauny:
• Po 16.00 – 21.30 bez omezení
• Út 16.00 – 21.00 ženy
• St 15.00 – 17.30 muži, 17.30 – 22.00 bez omezení
• Čt 16.30 – 22.00 bez omezení

• Pá 15.00 – 17.30 muži, 17.30 – 22.00 bez omezení
• So zavírací den
• Ne 15.00 – 21.00 bez omezení + děti
www.areal–sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping •
Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping Teens,
Hýbánky, Sportík), Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• St 17.00 
Jóga s Petrou Polákovou
• Pá 15.00–16.00 Jóga pro seniorky
• Pá 16.30–17.30 Hormonální jóga
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h

• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h • Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz

 Sokolovna
Rozpis cvičení:
• Po 16.00–17.00 rodiče s dětmi • Po 17.00–18.00 mladší žáci
• Po 18.00–19.00 zdravotní cvičení ženy
• St 17.30–19.00 všestrannost a gymnastika dívky

Letní stadion Černá hora
Veřejná posilovna (outdoorové posilování) – nonstop přístup

Cvičební sál Veselka
• Po 8.30, Út 18.00  Hathajóga pro začátečníky i pokročilé

(další info: Petra Bálská, tel. 608 834 129)
• Po a Čt 18.00  Fitbox
• St a Pá 17.00-18.30 Karate
• Pá 19.15-20.30  Kickbox (Aréna Vysočina)
• St 8.30-11.30 a 15-16  Program pro děti (Petra Sýkorová) 
• Út 14.30 a Čt 14.00  Taneční škola Scarlett

SPORT, CVIČENÍ

6. 1.                  Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
16. 1.                St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
23. 1.               St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
27. 1.                Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM



do 24. 1. Galerie Pakosta: Madony – výstava soch Dagmar Koverdynské • Galerie Pakosta
do 27. 1. Marie Kvěchová–Fišerová známá i neznámá – výstava malířky a módní návrhářky • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 31. 1. (Mimo)manželské a partnerské vztahy – knižní výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
do 2. 2. Výstava papírových betlémů • Husův sbor • Út–St 8.30–11.30 nebo po domluvě na tel. 724 704 977 
do 10. 2. Já jsem... Zdeněk Nejedlý – výstava • Dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 24. 2. Vznik Československa očima Quida Šimka – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 28. 2. Jiří Vidlák: O lidech milých i podivných – prodejní výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 31. 3. Zimní dětská herna – volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
18. – 27. 1. Domácí zabijačkové hody – dny českých specialit • Hotel Aplaus • 11.00
od 19. 1 do 20. 1.   4. Svatební veletrh: Svatba a párty – koná se na Zámeckém návrší a v Evropském školicím centru, vstup zdarma • 10.00–17.00
od 19. 1. do 20. 1. Zvěřinové hody • Restaurace Veselka • 11.00
od 21. do 25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů • kaple Sv. Markéty (21. 1.), Husův sbor (22. 1. a 24. 1.), Evangel. kostel (23. 1.), Nový kostel (25. 1.) • denně 18.00 
od 4. 2. do 8. 2. Jarní prázdniny v SVČ – dny plné her, tvoření a zábavy, poplatek 180 Kč / den (včetně stravy) • Středisko volného času • denně 8–16

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

PLESY V OKOLÍ LITOMYŠLE
5. 1.                  So                                        Tříkrálový farní ples – hraje Combo 2 • Sokolovna, Dolní Újezd
11. 1.                Pá                                        Farní ples – hraje Mix mini • Kulturní dům, Sebranice
11. 1.                Pá                                         Hokejový ples HC Čistá • Kulturní dům, Čistá
12. 1.                So                                        Sokolský ples – hraje Vepřo knedlo zelo • Sokolovna, Dolní Újezd
12. 1.                So                                        Myslivecký ples • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle 
19. 1.               So                                        Ples KDU–ČSL – hraje Combo 2 • Kulturní dům Skalka, Lubná
25. 1.               Pá                                        Myslivecký ples – hraje Mix • KD Rychta, Morašice
26. 1.               So                                        Obecní ples • Kulturní dům, Němčice
26. 1.              So                                        Ples Tj Sebranice • Kulturní dům Skalka, Lubná
26. 1.               So                                        Hasičský ples – hraje Fízl band • Kulturní dům, Horní Újezd
26. 1.               So                                        Hasičský ples SDH Čistá • Kulturní dům, Čistá
26. 1.              So                                        Florbalový ples • Kulturní dům, České Heřmanice 
26. 1.              So                                        Skautský ples – hraje Combo 2 • Sokolovna, Dolní Újezd
26. 1.               So                                         Ples SRPDŠ Vidlatá Seč – hraje kapela Naživo • Kulturní dům ZD, Vidlatá Seč
1. 2.                  Pá                                        Hasičský ples – hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům Skalka, Lubná
1. 2.                 Pá                                        Farní ples Litomyšl • Kulturní dům, Čistá
2. 2.                 So                                        Obecní ples – hraje Akcent • Kulturní dům, Horní Újezd
8. 2.                 Pá                                        Divadelní ples • Kulturní dům, Němčice
9. 2.                 So                                        Rybářský ples • Kulturní dům, Čistá
16. 2.               So                                        Fotbalový ples TJ Sokol Čistá • Kulturní dům, Čistá
22. 2.              Pá                                        Hasičský ples – hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům, Sebranice
22. 2.             Pá                                        Ples ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl • Kulturní dům, Čistá
23. 2.             So                                        Obecní ples – hraje Vepřo knedlo zelo • KD Rychta, Morašice
1. 3.                  Pá                                        Maškarní ples • Kulturní dům, Němčice
1. 3.                 Pá                                        15. obecní ples • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle 
2. 3.                So                                        Fotbalový diskoples • Kulturní dům, České Heřmanice
16. 3.               So                                        Babský maškarní bál • Kulturní dům, Čistá

KARNEVALY PRO DĚTI
13. 1.               Ne                                        Dětský karneval – Myslivecký spolek • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle 
26. 1.              So  16.00                             Dětský ples v cirkuse • Kulturní dům, Sebranice
26. 1.              So                                         Dětský karneval – na téma Večerníček • Kulturní dům ZD, Vidlatá Seč
17. 2.                Ne  14.00                             Dětský karneval • Kulturní dům, Sebranice
2. 3.                 So                                        Dětský karneval – OÚ Poříčí a Mamaklub • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
9. 3.                So                                        Dětský karneval MŠ a ZŠ Čistá • Kulturní dům, Čistá
23. 3.             So                                        Dětský karneval • Kulturní dům Skalka, Lubná

KAM V OKOLÍ LITOMYŠLE

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 a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek REGIOJET. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Nově v nabídce: Dálniční a parkovací známky na rok 2019

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        25. 1. 20.00            Hasičský ples – k tanci a poslechu zahraje skupina Prorock, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola • Sokolovna
DOLNÍ ÚJEZD                5. 1.                         Tříkrálový farní ples – hraje COMBO 2, vstupné 80 Kč • Sokolovna 
                                   12. 1. 19.30              Sokolský ples – hraje Vepřo knedlo zelo, vstupné 100 Kč • Sokolovna
LUBNÁ                                19. 1.                        Ples KDU–ČSL – hraje Combo 2, myslivecká kuchyně
                                   26. 1.                       Ples TJ Sebranice
POLIČKA                             5. 1. 9.00                  Živý betlém – připravili lidé z poličské římskokatolické farnosti spolu s Oblastní charitou Polička a dobrovolníky • Palackého náměstí
                                   16. 1. 19.00              Jakub Smolík & kapela • Tylův dům
                                             19. 1. 20.00             Jazzové setkání Martin Brunner  / flétny /  a Jaroslav Šindler  / kytara / • Divadelní klub Polička
SEBRANICE                       11. 1. 20.00              Farní ples – hraje MIX mini, těšit se můžete na tradiční předtančení • kulturní dům
                                   26. 1. 16–19             Dětský ples v cirkuse – tombola, zábavné hry a soutěže v průběhu plesu, malování na obličej, občerstvení a další • kulturní dům
                                             

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             3. 1. 19.00                Moravské klavírní trio – novoroční koncert, Jiří Jahoda, Rudolf Mrazík, Jana Ryšánková, 250 Kč • Ottendorferův dům
                                   24. 1. 17.00             Schindlerův seznam– výstava dokumentů a fotografií z onoho 9. března 1994 (předpremiéry filmu) • kino Vesmír 
                                             31. 1. 19.00              Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu – besedy a diashow cestovatele a fotografa, 160 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě • Fabrika
VYSOKÉ MÝTO                  1. 1.                           Novoroční ohňostroj – čočková polévka a novoroční přípitek • nám. Přemysla Otakara II.
                                   19. 1. 20.00            Lenka Dusilová sólo – šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá stagnovat a opakovat se • M–klub
                                             21. 1. 19.00              Malina Brothers – Malina Brothers poprvé v M–klubu, exkluzivní koncert se stolovou úpravou – pouze 150 vstupenek v prodeji • M–klub

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          19. 1.                        XIX. Královehradecký městský ples – slavnostní zahájení – Filharmonie Hradec Králové • Kongresové centrum Aldis
CHEB                           1. 1.                           Novoroční výstup na Zelenou horu – přijďte si popřát do nového roku k Bismarckově rozhledně, od 10–12 hod
JINDŘICHŮV HRADEC     26. 1.                       27. reprezentační ples města Jindřichův Hradec – 20.00 hodin • kulturní dům Střelnice
KUTNÁ HORA                    6. 1.                         Tříkrálový koncert • Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci
POLIČKA                      do 13. 1.                  Dřevěné a mechanické betlémy – Exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy • Centrum Bohuslava Martinů
TELČ                                     25. 1.                        Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko – Marathon live band a předtančením Rock and Roll club Elvis Jihlava • Panský dvůr
TŘEBOŇ                              1. 1.                           Novoroční ohňostroj na Masarykově náměstí – od 18.00 hodin

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Průměr nabídkových sazeb hypoték vzrostl o 2
desetiny procentního bodu a u nejčastěji poskyto-
vaných úvěrů jsme již nad třemi procenty… Pokud
Vás toto téma zajímá, celý článek a další odborné
články najdete na www.consultvk.cz

LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 51 m2

v centru města s letním posezením. Hlavní část
s barem 20 m2, zadní salonek, 2x soc. zařízení, kan-
celář a sklad s příslušenstvím. Kompletní vybavení
k dispozici.  ENB G
Č. 1396.                                           Cena: 11 000 Kč / měsíc
LITOMYŠL – pronájem moderního podkrovního
bytu 1+1 (30 m2) na Smetanově náměstí ve 4. NP. Ku-
chyňská linka včetně trouby, varné desky, myčky,
lednice s mrazákem. Vhodné pro 1 osobu nebo pár.
Volné od ledna. ENB G
Č. 1426                       Cena: 10 000 Kč/měsíc+energie
SVITAVY – prodej komerčního objektu s možností
bydlení, v těsné blízkosti hlavního náměstí. Výstavba
realizována v r. 2018. Parkování na prostranství ve
vlastnictví Města u objektu. PENB G.
Č. 1429                                    Cena: Informace v RK
PROVOZNÍ AREÁL V LITOMYŠLI - Areál na okraji
města obsahuje zpevněné plochy, parkoviště,
admin. budovu, lakovnu, zámečnickou dílnu, truh-
lárnu, sklady, ocelokolnu. Napojení možné na ve-
škeré sítě. Pozemky celkem 8578 m2.  Spolupráce
s GAVLAS spol. s r.o. ENB G.
Č. 1286                               Cena: sleva na 8 000 000 Kč
CEREKVICE N. L. – prodej objektu pro bydlení s pod-
nikáním v centru obce. Uzavřený dvůr (428 m2), ob-
jekt napojen na elektro, přípojka veřej. vodovodu
u domu. Pozemky celkem: 891 m2. ENB G.
Č. 1402                                                Cena: Informace v RK
NA VÁCLAVKÁCH – prodej chaty 2+1 (zast. plocha:
26 m2) se zahradou (1318 m2) a pergolou k venk. po-
sezení. Chata  obsahuje 2 dřevěná NP k rekreačnímu
obývání, zděný sklep, je napojena na veř. vodovod
a elektro (nutná instal. elektroměru). Polosamota,
venkovské prostředí a krásná příroda.
Č. 1421                                                 Cena: Informace v RK
TRSTĚNICE (OKR. SY) – prodej pozemku o výměře
1 169 m2 a 61 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se na-
cházejí v těsné blízkosti hranice pozemku. Vyvýšené
místo s vazbou na historii (polozbořeniště býv. zá-
jezdního hostince). 
Č. 1416                                                 Cena: Informace v RK

Připomínáme! Leden – daň z nemovitých věcí
Podrobněji na www.consultvk.cz/aktuality

Radostné vykročení do roku 2019 Vám přeje
kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. 

Jsme tu pro Vás od roku 1992, 
Přijďte k nám, znáte nás.

Naše zkušenosti = Vaše jistota

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
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100 let Československa
na ZŠ Zámecká
V roce 2018 uplynulo přesně sto let od oka-
mžiku, kdy se začala psát historie novodo-
bého českého státu – okamžiku, který je
natolik zásadní pro naši současnost, že jsme
jej žákům na ZŠ Zámecká připomínali po celý
rok.
Hned v lednu jsme v Nové městské síni uspo-
řádali výstavu 100 let Československa v naší
škole, která byla výstupem projektu „Rodino,
vyprávěj!“. Spolupracovali jsme na něm s Ná-
rodním muzeem v Praze. Žáci, kteří se do pro-
jektu zapojili, pátrali ve svých rodinách po
předmětech, které s dějinami Československa
souvisí, a sepsali příběhy, jež s nimi jejich ma-
jitelé prožili. A že to byly příběhy velmi zají-
mavé! O logaritmickém pravítku, knize
podepsané T. G. Masarykem, starém vojen-
ském kufru, obrazu věnovanému rodině za
pomoc, ale i o brýlích bývalého starosty Lito-
myšle, které se setkaly s prezidentem Václa-
vem Havlem. Ze všech příběhů vznikl
sborníček, který škola na konci června díky
podpoře H.R.G. vydala a slavnostně předala
těm, kteří se s žáky o své příběhy podělili.

Nebyly to však pouze dějepisné projekty, které
školu rokem 2018 provázely. Učitelé pro své
žáky připravili dva cyklovýlety, jejichž cíli byla
místa spojená s naší národní historií, dvakrát je
také pozvali do městského bazénu, aby si za-
plavali štafetu „100 x 25 metrů“. Celý rok jsme
pak zakončili projektovým dnem, který žákům
události posledních sta let naší země přiblížil
formou pracovních dílen, které vedli nejen uči-
telé, nýbrž i pozvaní hosté. Za všechny lze jme-
novat někdejšího starostu města Miroslava
Brýdla či Petra Lorence, majitele tiskárny
H.R.G., který žákům vyprávěl o svých podnika-
telských začátcích.
Kromě výše uvedeného jsme do národních
barev doslova oblékli celou naši školu, jejíž
okna od konce října až do samého závěru roku
2018 zdobily státní vlajky, na chodbě školy si
pak žáci, stejně jako všichni návštěvníci školy,
mohli přečíst, jaké události Litomyšl za posled-
ních sto let potkaly. Věříme, že jsme tak jeden
ze zásadních milníků našich národních dějin
žákům alespoň trochu přiblížili.

Stanislav Švejcar, učitel dějepisu 

Mladí technici 
a logisti na zkušené
v Holandsku
V září 2018 jsme my, žáci 4. ročníků Střední
školy zahradnické a technické v Litomyšli, od-
letěli na již tradiční třítýdenní pracovní stáž do
Holandska, která probíhala ve spolupráci
s partnerskou školou ROC Aventus v Apeldo-
ornu za finanční podpory programu Erasmus+.
Pracovali jsme v těchto firmách: Jarmila Vonšá-
ková a Linda Kalivodová v logistické firmě
Brutra Logistiek ve městě Doetinchem, Martin
Doubrava v autoservise Autobedrijf Nijhof v La-
renu a Michal Čepelka v autoservise Autobedrijf
Johan Zomer taktéž v Larenu. Václav Dostál
opravoval vozy značky Opel v Opel Hartgerink
v Lochemu a Slavoj Vohralík se realizoval ve
firmě Mechanisatie Lochem, kde opravoval ze-
mědělskou techniku a traktory Fendt.
Díky tomuto projektu jsme poznali prostředí ho-
landských firem, získali mnoho nových doved-
ností a procvičili si anglický jazyk. Slečny
z logistiky nahlédly do fungování společnosti,
pracovaly ve skladu a jeden pracovní den strá-
vily s řidičkou kamionu při přepravě zboží.
Chlapci trávili pracovní čas v dílnách, kde opra-
vovali například rozbitou elektroinstalaci, brzdy,
spojky, vyměňovali pneumatiky či svářeli a natí-
rali. Ubytování bylo zajištěno ve velice přátel-
ských a obětavých rodinách. Kromě vydatného
jídla nám rodiny zorganizovaly několik akcí, na-
příklad návštěvu hasičského muzea, výlet na ko-
lech do Deventeru a samozřejmě oblíbený výlet
do  hlavního města Amsterdamu.
Pobyt v Holandsku se nám velice líbil. Zlepšili
jsme si angličtinu, získali cenné zkušenosti ve
svém oboru, viděli, jak to chodí v místních fir-
mách a měli možnost bezprostředně poznávat
kulturu této  země. Kromě toho jsme se také
naučili spoléhat sami na sebe a samostatně
řešit různé neočekávané situace. Myslím, že
můžu s klidným svědomím říct, že se všichni
vrátili touto zkušeností posíleni a odnášejí si
zážitek na celý život.
Na závěr bych chtěl tuto stáž doporučit všem
ostatním studentům, protože kdo necestuje,
nic nepozná. Zde se vám nabízí mimořádná pří-
ležitost do světa vyrazit, tak nepromarněte
svoji šanci. Slavoj Vohralík, M4A

II. MŠ „vertexová“
Přiblížil se zimní čas, Mikuláše bylo zas. Čerti
letos jako loni přišli mezi nás. Rozsvítili jsme
stromeček, zazvonil zvoneček. Babičkám a dě-
dečkům přišli jsme zpívat a tančit k Vánocům.
Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2018 byli,
radovali se a veselili.
Do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky,
užijte si vánoční svátky.
Přejí všichni zaměstnanci z II. MŠ Litomyšl.

Text a foto: Ivana Mlejnková

Jak se dnes učí na základce?
Přijďte se podívat!
Každý, kdo chodil do základní školy, si myslí, že
ví, jak to tam chodí. Ale omyl. Co platilo před
dvaceti – třiceti lety, dnes neplatí. Děti dávno
nesedí pouze v lavici, využívá se mnoho nejrůz-
nějších metod a pomůcek. Nejlépe si můžete
udělat obrázek, když navštívíte osobně výuku
a vše vidíte na vlastní oči. Přesně tuto možnost
vám chceme nabídnout, proto se budeme učit
v sobotu 12. ledna 2019 od 9 do 11.40 hodin.
Zváni jsou všichni – rodiče, babičky i dědové,
ale i ostatní zájemci, které zajímá, jak se nyní
učí na červené škole.
Samozřejmě se také můžete nechat provést po
škole – komentovanou prohlídku zajistí žáci 8.
ročníku.  Pro ty, kteří naši školu vůbec neznají,
je na odpoledne připraven koutek otázek a od-
povědí. Budete si v něm moci popovídat s ab-

solventy naší školy i se na cokoli zeptat vedení.
Můžete si dokonce ochutnat se svými dětmi
oběd ve školní jídelně, zájem o něj je však
třeba nahlásit předem (nejpozději do 8. ledna)
na objednávkovém formuláři, který naleznete
v pozvánce na stránkách školy www.lito-
mysl.cz/2zs. 
A po obědě od 13 do 16 hodin si tu mohou užít
předškolní děti Školácké odpoledne. Na něko-
lika stanovištích budou plnit úkoly, při nichž si
potrénují všechny dovednosti potřebné při
vstupu do školy. Za splnění každého úkolu zí-
skají tiskátko a po absolvování všech stanovišť
obdrží drobné odměny.
Co dodat závěrem? Základní škola U Školek
vám otevírá svoje dveře, pokud vejdete, budete
vítáni! Miroslava Jirečková

Studentky Trading Centre
si plní své sny
V letošním školním roce se tři studentky naší
školy zapojily do programu „Soutěž a podnikej“,
určeného  pro ty studenty středních škol v ČR,
kteří mají zájem o inovativní řešení problémů
a tvorbu svého vlastního podnikání již na
střední škole. 
Jaroslava Malinová  společně s Petrou Šuglo-
vou soutěží s projektem CatCafé, Eliška Rejma-
nová si zvolila  cateringový projekt. Na
projektech pracují od září, za sebou již mají
postup do regionálního kola a účast na dvou-
denním semináři v Praze na Metropolitní uni-
verzitě. Zde si vyslechly spoustu přínosných
přednášek od manažerů a konzultantů, kteří
mají s budováním firem a propagací nápadů
bohaté zkušenosti, dozvěděly se o rizicích na
sociálních sítích, autorském právu, o tom, jak
funguje mezinárodní obchod a jak zaujmout

média. V neposlední řadě také absolvovaly
lekci manažerských dovedností a výuku tvoření
grafů. 
A co je ještě čeká? Ve čtvrtek 20. prosince re-
gionální kolo soutěže v Pardubicích a po něm
případně 25. ledna 2019 republikové finále
v Praze. Pro vítěze je připravena hlavní cena –
obchodní cesta do Chicaga v hodnotě
120 000 Kč.
Děvčatům přejeme hodně úspěchů a doufáme,
že zde jejich cesta neskončí. Účastí na soutěži
získaly mnoho zkušeností, což se jim může ná-
sledně hodit v jejich budoucích podnikatel-
ských plánech či snech.  Henry Ford kdysi řekl:
„Chudý není ten, kdo nemá ani cent, chudý je
ten, kdo nemá žádný sen.“ Sny je třeba realizo-
vat.

Ivana Zemanová
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Družinové lyžování na Zámecké
Stalo se již tradicí, že na začátku nového
kalendářního roku vyrážíme s dětmi ze
školní družiny brousit svahy přívratského
skiareálu. Letos již potřetí!
Akce, která si v předchozích letech získala
velkou oblibu, je určena dětem, které lyžo-
vat umí, stejně jako těm, které se to chtějí
naučit – prostě každému, kdo se nechce
nudit a rád se přiučí něco nového. Začátek
družinové lyžovačky je závislý na počasí –
jakmile to však sněhové podmínky a paní
zima dovolí, vystřídají se na svahu během
čtrnácti dnů dvě skupiny dětí.
Ve skiareálu instruktoři děti rozdělí do ně-
kolika skupin podle zdatnosti, ale hlavně
podle jejich dovedností a zkušeností. In-
struktoři vždy pracují se skupinami s při-
bližně osmi dětmi. Těm se pak snaží předat

nejen základy lyžování, ale seznamují je
také s lyžařskou výbavou, vlekem, ty zdat-
nější se pak formou hry ve svých doved-
nostech dále zdokonalují. Na konci
týdenního kurzu přijedou rodiče a na sjez-
dovce se spustí karnevalový rej ve slalomu
na čas. 
Na závěr je třeba uvést, že vždy je o nás
skvěle postaráno. Výborné svačinky, čaj,
ale i teplé zázemí ve srubu jsou samozřej-
mostí. A pokud někdo lyžařskou výbavu
nemá, ve skiareálu mu ji za poplatek nejen
zapůjčí, ale i připraví. Hlavně si však
všichni užijeme spoustu legrace. Takže
v lednu…. nám to po roce zase vypukne.
Těšíme se!

Alena Beníšková, vychovatelka
školní družiny ZŠ Litomyšl, Zámecká

Logistika „skrytá“ na Zetešce
Je snad všeobecně známo, že na Zetešce , ofi-
ciální název školy je SŠZaT, se vyučuje obor ,
jehož  základem je strojírenství ( mechanizace
a služby). Ten však má několik specifických za-
měření a jedno z nich, na které je tak nějak
méně vidět, je zaměření logistické – logistika
a administrativa dopravy. Dovolte tedy, aby-
chom jí dopřáli trochu prostoru a pozornosti.
Malý exkurz do historie nám prozradí, že ter-

mín logistika (z franc. logistique) zavedl švý-
carský důstojník baron Antoine–Henri Jomini.
Odvodil jej od termínu maréchal de logis, což
znamená ubytovatel. Ubytovatel byl důstoj-
ník,který se zabýval ubytováním a v širším vý-
znamu zásobováním vojsk. Současný význam
slova se již posunul – logistiku vnímáme jako
obor, který se zabývá toky zboží, peněz a in-
formací jak mezi dodavatelem a odběratelem,
tak rovněž  uvnitř  jednotlivých firem, a to
včetně různých systémů skladování zásob.
Účelem celého oboru je tyto toky optimalizo-
vat tak, aby představovaly pro firmu co nej-
menší náklady. 

Studenti tohoto zaměření se věnují mimo sa-
motné logistiky také dalším předmětům, jež
s oborem těsně souvisejí –  např. zbožíznalství,
dopravní zeměpis,  ekonomika, účetnictví, pře-
pravní a statistické doklady a další. Naše
úspěšné absolventy najdeme nejen na vyso-
kých školách, ale i v nadnárodních firmách. Za
všechny bych ráda uvedla příklad absolventa
naší školy  pracujícího v mezinárodní firmě
Dekra Automobil a.s., který uvádí: „ Během
studia jsem absolvoval mnoho předmětů
a každý z nich měl pro mě nějaký  praktický vý-
znam, například díky dobré úrovni matematiky
jsem neměl problém s přijímacími zkouškami
na Dopravní fakultu v Pardubicích, ani v dalším
studiu tohoto předmětu a ani v dalších před-
mětech zaměřených na logistiku.“ Přiblížil nám
i náplň  své práce na jednotlivých pozicích  ve
výše jmenované firmě: pracoval  zde např. jako
lektor – školil řidiče o přepravě nebezpečných
věcí a zajištění  nákladu, o bezpečné a ekono-
mické jízdě, mimo to působil i jako externí au-
ditor při hodnocení kvality dopravních služeb

Sdílení vánoční
radosti
Nejen žáci se na ZŠ Zámecká těšili během pro-
since na vánoční svátky a vše, co k nim patří.
Myslím, že jednou z těch nejdůležitějších věcí,
které dělají Vánoce Vánocemi, je RADOST. Ať je
to radost z dárků, chumelenice, z času stráve-
ného s rodinou, sváteční atmosféry, dnů dovo-
lené… Přemýšleli jsme proto, jak trochu radosti
předat také lidem v našem okolí. Postupně
u nás na Zámecké vzniklo několik nápadů, je-
jichž prostřednictvím jsme se snažili poslat
kousíček radosti i za zdi naší školy. O jaké ná-
pady šlo?
Některé třídy se rozhodly přispět do sbírky Kra-
bice od bot, která se soustředí na šíření radosti
mezi dětmi z dětských domovů. Žáci přichystali
několik krabic s vánočními dárky pro děti, které
pod stromečkem záplava darů bohužel nečeká.
Přípravu a balení si přitom náramně užili. Spo-
lečně tak zakusili, že radost nespočívá jen
v tom dárky přijímat, ale i dávat. Druhá skupina
žáků připravila vánoční přáníčka s malými
dárky pro téměř 150 seniorů, klientů litomyšl-
ských sociálních služeb. Přání do Respitní péče
Jindra a Domova Pod Školou žáci odnesli a da-
rovali osobně. Mohli tak zjistit, že i maličký
dárek může udělat velikou radost. Předávání
v Domově Pod Školou bylo spojeno s již tradič-
ním hudebním vystoupením našeho školního
sboru. 
Děkujeme všem žákům za chuť a ochotu,
s jakou se do všech aktivit zapojili. Pracovní-
kům Centra sociální pomoci města Litomyšle,
Farní charity Litomyšl a sběrného místa sbírky
Krabice od bot v Osíku pak děkujeme, že nám
pomohli dárky předat. Ať nás všechny RADOST
provází celým rokem 2019. 

Jana Chadimová, ZŠ Zámecká

Závěr roku na Střední
zahradnické a technické škole
Konec roku 2018 na naší škole byl rušný. Vy-
cestovali jsme do Francie a Itálie, kde máme
partnerské školy. Delegace našich studentů se
tam jako každý rok, tak i letos, zúčastnila vá-
noční výstavy. Potkali jsme zde množství sta-
rých známých a navázali jsme nová přátelství.
Itálie byla další zemí, kterou naši studenti po-
znali. Vybrané žákyně středního odborného
učiliště v galerii italského města Arona potěšily
předvedením zajímavých adventních aranžmá.
Spolupráce s partnerskými školami je pro nás
důležitá, umožňuje našim studentům až třítý-
denní  pobyt v cizích zemích, pracovat tam
a zdokonalovat se v jazycích. Tradičním vy-
vrcholením kalendářního roku byla Vánoční vý-
stava v prostorách Střední zahradnické
a technické školy. Návštěvníky zaujaly krásné
vánoční dekorace – snová postel, tajuplná za-
hrada. Nad celou výstavou se vznášela křídla
andělů. Pro děti byl připraven koutek, ve kte-
rém se mohly přenést z pohádky do pohádky,
zasoutěžit si o malé odměny a pro radost si
zhotovit vánoční drobnosti. Zajímavostí letošní
výstavy byl fotokoutek a výtvarné práce našich
studentů výtvarného oboru. Účastníci výstavy

si mohli zakoupit vánoční aranžmá, která jim na
přání vytvořily studentky zahradnických oborů.
Po prohlídce expozice zvířat, která slouží
k výuce žáků chovatelských oborů, se hosté
mohli občerstvit ve vánoční kavárně U Andělky.
I zde si mohli všichni prohlédnout zajímavou
expozici z výtvarné soutěže ve francouzském
městě Amboise. Nedílnou součástí výstavy byla
expozice historických motorek a automobilů,
také nejmodernějších zemědělských strojů
v areálu výuky technických oborů. K vidění byly
ukázky práce moderního CNC centra. V lednu
2019 se na naší škole uskuteční další kolo oblí-
bených Technohrátek pro žáky základních škol,
kteří se jejich prostřednictvím hravou formou
seznámí s jednotlivými studijními obory, které
nabízí naše škola. Zájemci o studium nás
mohou navštívit na dnech otevřených dveří 11.
a 12. ledna 2019 a dále pak 25. a 26. ledna 2019.
Bližší informace naleznou zájemci na webových
stránkách naší školy. Přejeme Vám v příštím
roce hodně zdraví, pohody, osobních i pracov-
ních úspěchů.

Kateřina Lacinová, studentka 4. ročníku

v dopravních společnostech a dokonce spolu-
pracoval na vývoji simulátoru nákladního vo-
zidla s pohyblivou plošinou pro metodiku
výcviku.
Tolik  stručný a jen namátkový výčet pracov-
ních činností, které lze po studiu logistiky vy-
konávat. Malý střípek do mozaiky, ze kterého
si můžete utvořit obrázek o práci logisty. Víme
totiž, že ne každý potenciální zájemce o stu-
dium  má  zcela jasnou představu o tom, co si
pod pojmem logistika představit a jaká práce
ho po  absolvování tohoto oboru může očeká-
vat.
„Chci zdůraznit i dobrou úroveň výuky cizích
jazyků, které musím používat při komunikaci
se zahraničními kolegy na mezinárodních se-
minářích a konferencích,“ dodává náš absol-
vent Ing. Libor Budina. Ivana Stuchlá

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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Račte vstoupit
do světa her!
V sobotu 19. ledna 2019 ve 13 hodin se v Lito-
myšli opět otevřou brány světa her pro všechny
generace. V Lidovém domě proběhne oblíbený
Deskfest – festival společenských deskových
her. Společenskými hrami se lidstvo baví celá
staletí – ponořte se i vy do neobyčejného světa
moderních deskových her, který je plný zábavy,
legrace, kreativity, komunikace a nových přá-
telství. Poměřte své síly třeba v těch hrách,
které milujete; nechte se překvapit novinkami
nebo se prostě přijďte jen podívat. Vyrazit po
obědě ven můžete sami, s dětmi, vnoučaty
nebo partou přátel – takhle společně strávené
odpoledne za to stojí. Pořadateli a vašimi prů-
vodci budou opět dobrovolníci z Dobrovolnic-
kého centra Farní charity Litomyšl, pracovníci
Naděje, Farní charity Litomyšl, členové lito-
myšlského Klubu deskových her a Axon. 

Martina Soukupová

POZVÁNKY 

Kypr očima 
Jiřího Kmoška
Všechny zájemce o historii, ale i o přírodní za-
jímavosti tohoto krásného ostrova ve Středo-
zemním moři srdečně zveme na přednášku
doprovázenou promítáním ve středu 30. ledna
od 17.30 hod. v Husově sboru v Litomyšli.
Naším hostem bude Jiří Kmošek, restaurátor
kovů, jehož poutavé přednášky o Egyptě, Izraeli
a Indii jsme zde již vyslechli. Můžeme se těšit
na vyprávění o prehistorii i historii tohoto os-
trova, k níž ve starověku patřilo i působení
apoštola Pavla, navštívíme řeckou i tureckou
část Kypru, křesťanské chrámy i gotické kate-
drály proměněné na mešity. A zkrátka nepřijde
ani krása zdejších hor a moře. Na setkání
s vámi se těší za NO CČSH v Litomyšli. 

Štěpán Klásek

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Od pondělí 21. ledna do pátku 25. ledna se v Li-
tomyšli podobně jako na jiných místech u nás
i ve světě uskuteční Týden modliteb za jednotu
křesťanů, který pro letošní rok připravily křes-
ťanské církve v Indonésii. Základem pro naše
modlitby a zamyšlení bude tentokrát slovo z 5.
knihy Mojžíšovy ze 16. kapitoly 20. verš: „Budeš
usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost.“
Indonésie, ve které dnes žije 265 milionů oby-
vatel na více než 17000 ostrovech v 1340 etnic-
kých skupinách a hovořících 740 místními
jazyky, může být i pro nás inspirací v hledání
cesty k naplňování hesla „Jednota v různosti“.
Naše místní (i konfesní) pestrost je jistě skrom-
nější, ale právě ve světle výzvy k úsilí o spra-
vedlnost je i ona příležitostí k vzájemnému
obohacení i k solidaritě. Hostování duchovních
jednotlivých církví na kazatelnách v bratrských
sborech i v sesterských farnostech není v Lito-
myšli jen výsadou tohoto ekumenického týdne,

Vznik Československa očima 
Quidona Šimka

Výstava představuje návštěvníkům litomyšlské
události od května 1918 do uzavření míru s Ra-
kouskem v září 1919, jak je zachytil litomyšlský
kupec, kronikář a malíř Quido Šimek. Když
Šimek viděl, že válka jen tak neskončí, rozhodl
se nahradit chybějící místní tisk. Někdy v zimě
1914/1915 začal převratné i všední události za-
znamenávat slovem a obrazem. Ohlédl se po

událostech uplynulých od počátku války a pak
již psal a kreslil průběžně. Jeho dílo se nakonec
rozrostlo do nevídaných rozměrů – na osm dílů
s téměř tisícem stran a barevných ilustrací.
Kromě obrázků, které zaujmou každého, je
poutavý i popis událostí. Šimek se pohyboval
přímo v centru dění, skoro nic mu neuniklo
a vše zpestřoval zachycováním „drbů“ a ironic-
kým komentováním. Na výstavě jsou jeho texty
z praktických důvodů zkráceny, ale obsahově,
stylem i celkovým vyzněním odpovídají origi-
nálu.
Výstava je doplněna dobovými předměty sou-
visejícími s koncem války a převratem – „říč-
ními orly“, kteří se slétli do Loučné, zbraněmi,
dokumenty apod.
Školní výpravy, které mají zájem o průvodce vý-
stavou, se mohou s dostatečným předstihem
domluvit s muzejní pedagožkou Renatou Kmo-
škovou (kmoskova@rml.cz, 461 611 162).
Výstava v Regionální muzeu v Litomyšli potrvá
do 27. ledna. Petr Chaloupka

Bobo Cafe,
Zámecké návrší Litomyšl, 
EŠC Litomyšl  
zvou na 

4. Svatební
veletrh
Litomyšl
s podtitulem 

Svatba a Párty
19. – 20. ledna 2019
10.00 – 17.00 hodin
Vstup zdarma

místo konání: 
sály Zámeckého návrší
Litomyšl a EŠC Litomyšl

program: módní přehlídky nejen 
svatební, vystoupení dětských sborů,
ukázka vázání kytic, potahování
svatebního dortu s následnou 
prezentací krájení svatebního dortu
+ ochutnávka, proměna dívky 
z ulice v nevěstu, mladé gymnastky,
freestyle skupina, vystoupení kapely
Uno Trio.

Zámecké návrší
Litomyšl

Mgr. MARKÉTA KUCEJOVÁ,
zahajuje

od 1. 1. 2019 činnost jako

NOTÁŘKA
V LITOMYŠLI.

adresa kanceláře:
Smetanovo náměstí 31

Litomyšl 570 01
pevná linka: 461 618 742

mobil: 604 457 605
e-mail: 

kancelar@notarkalitomysl.cz
úřední hodiny: 

Po- Čt: 8.30-12  13-15.30 hod.
Pá: 8-12  13-15 hod.

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Nové knihy v lito-
myšlské knihovně • Marie Fischerová–Kvěchová
známá i neznámá…

ale právě v něm je neobyčejně intenzivní, a tak
neváhejte využít této příležitosti.  
Začátky všech shromáždění jsou v 18.00 hod.
Týden modliteb začíná v kapli sv. Markéty na
proboštství v pondělí 21. ledna, kdy bude kázat
Václav Hurt z Českobratrské církve evangelické.
Pokračuje v úterý 22. ledna setkáním v Husově
sboru na Toulovcově náměstí, které povede Cír-
kev adventistů sedmého dne a při němž bude
kazatelem Daniel Kvasnička z Církve bratrské.
Ve středu 23. ledna se sejdeme v evangelickém
kostele v Tomíčkově ulici a biblickým výkladem
nás osloví Čestmír Šťovíček z Církve adventistů
sedmého dne. Ve čtvrtek 24. ledna se sejdeme
opět v Husově sboru, kde uslyšíte kázání řím-
skokatolického duchovního Zdeňka Macha,
a závěrečné shromáždění se bude konat
v pátek 25. ledna v Novém kostele Církve
bratrské s promluvou Štěpána Kláska z Církve
československé husitské.
K účasti vás srdečně zvou a na setkání s vámi
se těší duchovní všech litomyšlských farností
a sborů.

Štěpán Klásek
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POZVÁNKY 

Schůzka Kroužku
Jihočechů
První schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2019
se koná ve čtvrtek 17. ledna v salónku restau-
race Slunce. Na schůzce se ohlédneme za
náplní našich setkání v předešlém roce a za-
vzpomínáme na dva vydařené zájezdy. Dáv-
nější historii našeho kroužku si připomeneme
fotografiemi, které pořídil náš dlouholetý člen
p. Miroslav Škrdla. Srdečně zveme i nečleny
kroužku. Jana Kroulíková

Tříkrálové
struny 2019
V lednu se sejdou dvě oblíbená domácí hu-
dební tělesa ke společnému vystoupení, nazva-
nému Tříkrálové struny. Ve čtvrtek 10. ledna
v 18 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže vystoupí
pěvecký sbor KOS pod vedením sbormistra Mi-
lana Motla a Lilium s Lucií Vavřínovou, sbormi-
stryní sboru, na benefičním koncertu pro
litomyšlskou farní charitu. Vstupné na koncert
je podle vašich možností, tedy dobrovolné. Při-
jďte se potěšit z krásného sborového zpěvu.
Srdečně zveme! Martina Soukupová

Jarní prázdniny
v SVČ
Nabízíme dětem od 1. třídy ZŠ prožít týden v říši
slavných osobností. Naše dny budou plné her,
tvoření, zábavy a dvakrát v týdnu rozhýbeme
svá těla v krytém bazénu. Od 4. 2. do 8. 2. bu-
deme poznávat slavné osobnosti. Například
švédského vývojáře Marka Perssona, který vy-
vinul hru Minecraft, Františka Kupku, známého
abstraktního malíře, a mnoho dalších. Pono-
říme se do světů, v kterých žili nebo žijí. Vy-
zkoušíme si, v čem naše slavné osobnosti
vynikaly na vlastní kůži. Cena je 900 Kč, v ceně
je zahrnut oběd, odpolední svačina, všechny
vstupy a materiál na tvoření. Program začíná
v 8:00 hod. ve Středisku volného času Litomyšl
(ulice Dukelská) a končí v 16:00 hod. tamtéž.
Pro přihlášení je nutné do 25. 1. 2019 odevzdat
vyplněnou přihlášku a zaplatit odpovídající
částku. Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny
(180 Kč/den). Podrobnější informace a přihlá-
šky najdete na www.litomysl.cz/ddm/.

Tereza Kučerová

Výlet do Bonga
V pátek 1. února, o pololetních prázdninách, se
uskuteční tradiční výlet do rodinného zábav-
ného parku Bongo v Brně. Sraz se uskuteční
v 7.45 hod. na autobusovém nádraží u Billy,
předpokládaný návrat po 16. hodině opět na
autobusové nádraží. Akce se mohou zúčastnit
zájemci bez omezení věku, děti z MŠ mohou jet
pouze s doprovodem dospělé osoby. Cena vý-
letu je 360 Kč. Pro přihlášení je nutné do 25. 1.
2019 odevzdat vyplněnou přihlášku a zaplatit
výše uvedenou částku. Více informací a přihlá-
ška ke stažení na www.litomysl.cz/ddm/.

Petr Janda

Pozorování
hvězd 
V pátek 4. ledna se od 19.30 – 21 hod. uskuteční
pozorování meteorického roje kvadrantid a ob-
jektů hlubokého vesmíru ve hvězdářské pozo-
rovatelně na zahradě  areálu 2. mateřské školy
(ul. 17. listopadu). V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná. Josef Štefl

Kurzy trénování paměti v knihovně
Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udržo-
vat? 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 –
seniory Vám ukáže, že zapamatovat si lze
téměř cokoli, když víte jak na to. Ve stručnosti
se seznámíte s tím, jak funguje naše paměť,
naučíte se používat základní mnemotechniky,
vyzkoušíte si různá koncentrační cvičení, do-
zvíte se, jak různé faktory našeho životního
stylu mohou zasahovat do kvality paměti,
a v neposlední řadě poznáte nové lidi, z kterých
se možná stanou Vaši známí nebo i přátelé.
Celý kurz je veden zážitkovou formou.
Zapojit se může každý. U nás se nezkouší,
nikdo nikoho nevyvolává. Důležité je, že každý
může udělat pokrok pomocí jednoduchých cvi-
čení,  které může pak používat i doma.
Pokračovací kurzy jsou určené absolventům
základního kurzu.

Kurzy 2019:
Začátečníci senioři – středa 5. 2. – 27. 3. od
13.30 – 8 lekcí
Pokročilí senioři – úterý 4. 2. – 26. 3. od 13.15 –
8 lekcí
Pokročilí senioři – středa 5. 2. – 27. 3. od 9.45 –
8 lekcí 

Tento program nemusí být určen pouze seni-
orům. Pokud máte zájem, je možné připravit
kurz, seminář, či přednášku pro jakoukoli sku-
pinu. Minimální počet zúčastněných je osm osob.
Lektorka je členkou České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging, certifikova-
ným trenérem III. stupně. 
Přihlásit se můžete v čítárně Městské knihovny
–  pondělí , úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do
11.30 a od 12.00 do 16.00 hodin osobně, na te-
lefonu 461612068 nebo na e–mailové adrese:
peknikova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu
pro seniory je 250,– Kč. K dispozici jsou i dár-
kové poukazy.

Těší se na Vás lektorka Iva Pekníková

PR ČLÁNEK

Co s Vaším
použitým vánočním
stromečkem?
Jsme vaši prodejci vánočních stromků od Lido-
vého domu. Pro rok 2019 jsme pro vás připravili
akci v podobě slevových kupónů v hodnotě
50 Kč za váš použitý vánoční stromek, který
můžete odevzdat na sběrném místě do konce
ledna ve firmě Dukor Litomyšl směr Trstěnice
denně do 18 hodin. S tímto kupónem si přijďte
zakoupit vánoční stromeček se slevou na pro-
dejní místo k nám před Lidový dům v Litomyšli.
V prosinci se na vás budeme těšit.

Jaroslav Sýkora

Revize a servis plynových kotlů
Tel.776 295 277
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Medailové žně pro karatistku 
Lenku Jůzovou
17. až 22. října 2018 se konalo
Mistrovství Evropy v karate or-
ganizace IKU. Soutěže se
zúčastnily téměř dvě desítky ná-
rodů z celé Evropy a turnaj hos-
til více než 1200 závodníků, kteří
se ucházeli o tituly mistrů Ev-
ropy. 
Česká výprava měla celkem 18
členů – 15 závodníků, 2 trenéry
a 1 rozhodčího. Do české repre-
zentace byla nominována dlou-
holetá členka Samurai klubu,
působícího v Litomyšli na Ve-
selce – Lenka Jůzová. 
Byla nominovaná za Českou republiku hned ve
třech kategoriích. Ve své kategorii ženy do
63 kg měla volný los v prvním kole, posléze po-
stupně porazila závodnice z Ruska, Itálie a Ru-
munska a získala zlatou medaili.
V týmové soutěži s názvem Kumite Team rota-
tion rovněž získala zlato. Jedná se o 6minutový
zápas, během kterého se závodnice mohou li-

bovolně prostřídat. Český tým
byl složen ze závodnic Lenky Jů-
zové, Petry Vávrové a Anety
Markušové. Na cestě ke zlatu
v prvním kole opět dostaly volný
los, poté postupně porazily do-
mácí tým Ruska a Irské kara-
tistky. 
Poslední medailovou disciplínou
bylo klasické kumite team se
stejným složením závodnic.
V nabité kategorii se jim poda-
řilo obsadit bronzovou pozici.
Celkově se česká reprezentace
na  Mistrovství Evropy umístila

na 4. místě za Ruskem, Itálií a Anglií. Celkem zí-
skala 3 zlaté a 10 bronzových medailí. 
Díky těmto skvělým výsledkům byla Lenka Jů-
zová pozvána na slavnostní vyhlášení Noci
mistrů, kde se vyhlašují nejlepší sportovci
z různých bojových umění a sportů České re-
publiky. Lenka Seklová

Vyhodnocení tříletého fungování
komunitního kompostéru
Město Litomyšl již deset let podporuje nákup
kompostérů pro třídění bioodpadu občany žijí-
cími v rodinných domech. Komise pro oblast ži-
votního prostředí roku 2015 navrhla možnost
rozšíření třídění biologického odpadu i pro oby-
vatele bytových domů. Pilotní ověření funkč-
nosti tohoto nového způsobu zacházení
s většinou kuchyňských zbytků začalo v lednu
2016. Město Litomyšl se stalo zakoupením a in-
stalací dvoukomorového komunitního kompos-
téru na ulici Fučíkova jednou z prvních obcí
v Pardubickém kraji. 
Kompostér je každodenně využíván obyvateli
dvou bytových domů. Jeho kapacita zvládá ce-
loroční třídění většiny bioodpadu z domácností.
Jedinou komoditou, která se v komunitním
kompostéru pomaleji rozkládá, jsou skořápky
od vajec. K biologickému odpadu z domácnosti
byla pravidelně přidávána čerstvě posekaná
tráva, čímž se výrazně zvýšila efektivita kom-

postování. V jedné oddělené komoře bylo navíc
použito několik desítek žížal (Lumbricus terre-
stris), čímž bylo možné sledovat výrazné zrych-
lení rozkladu biologického odpadu, i zde
vhazovaných kompostovatelných dětských
plen. Na rozdíl od klasických kompostérů je
provoz této varianty bezzápachový.
Za tři roky provozu nebylo nutné využít nabídky
odvozu přebytečné organické hmoty do měst-
ské kompostárny. Naopak zde vzniklý vysoce
kvalitní kompost s ideální drobtovitou struktu-
rou byl využíván k obnovení a zakládání trval-
kových záhonů i přihnojení rostlin v okolí
bytového domu Fučíkova 828. 
V případě zájmu nebo dotazu k poskytnutí do-
tace na zakoupení komunitního kompostéru
pro bytové domy kontaktujte Ing. Janu Folto-
vou, MěÚ Litomyšl, Odbor místního a silničního
hospodářství.

Aleš PapáčekKOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů
• Čištění komínů
• Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
• Vložkování komínů
• Frézování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz

Řádková inzerce
Prodám stoleček 60 x 60 starožitného rázu ar-
chitekta Halabala z roku 1930 za 1 000 Kč.
T: 739 307 646. • Nabídněte do sbírky staré
brože, pudřenky, hřebínky z dob našich babiček
a prababiček. T: 739 307 646.  • Prodám kom-
pletní cibulákovou soupravu (jídelní, kávová
a čajová). Lze i jednotlivě. Cena 12 000 Kč.
T: 732 415 504  • Koupím starý šicí stroj s ce-
lolitinovým podstavcem s pěknou hlavou
s šuplíčky. Sháním jako dekoraci za rozumnou
cenu. Nutný dovoz. T:739 307 646  • Nabídněte
do sbírky steré brože, pudřenky, vějíře z dob
našich babiček a prababiček. T:739 307 646
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Senioři nad 65 let mají jízdné v MHD zdarma
Od začátku letošního roku mohou senioři nad
65 let jezdit městskou hromadnou dopravou
zdarma. Doposud této výhody mohli využívat
spoluobčané starší 70 let, kteří měli platnou prů-
kazku na MHD v ceně 200 Kč. Ta je zrušena
a nově bude jízda zdarma autobusem MHD Li-
tomyšl dostupná pro všechny seniory nad 65 let

bez potřeby vlastnit zmíněnou slevovou prů-
kazku, kteří řidiči prokáží svůj věk.
Městská hromadná doprava v Litomyšli funguje
již od roku 2005 a provozuje ji společnost Zlato-
vánek. Linka má tři okruhy (A, B, C), které lze
projet bez přestupování.  Jízdenka se kupuje u ři-
diče a platí na libovolnou vzdálenost do doby,

než vystoupíte. Cena jízdenky je 10 Kč, pro děti
od 6 do 15 let je za polovic a děti do 6 let mají
jízdné zdarma, přeprava kočárku 5 Kč, měsíční
studentské jízdné je ve výši 250 Kč a žákovské
50 Kč. Autobus je připraven na přepravu kočárků
a dětských kol. -red-
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Hokejisté na cestě za úspěchem drtí soupeře 
Odpočinek potřebují všichni a nejinak je tomu
u hokejistů. Vánoční pauza přišla vhod nejed-
nomu hráči. Prosinec však přinesl zvraty v ta-
bulkách, ale byl také časem bilancování
začátku sezony. 
„Jsou čím dál lepší. Jsem spokojený s prací dětí
i trenérů. Je znát, že mají za sebou rok práce
a další před sebou,“ konstatoval o nejmenších
hokejistech a trenérech Stanislav Mečiar, šé-
ftrenér mládeže v Litomyšli. Ti nejmenší hoke-
jisté hrají pro radost a body nejsou důležité.
Hlavní je pohyb a sport. „Jsem moc rád, že se
vedení klubu věnuje mládeži a cítím i podporu
z města. Záleží však na každém jednotlivci, jak
přistoupí k tréninku,“ dodal šéftrenér. 
Zatímco u nejmenších nejde o umístění a body,
tak junioři poctivě počítají. Stojí proti týmům,
které mají ve svých řadách extraligové borce.
Sami pak bojují o baráž, která je vstupenkou
mezi extraligovou elitu. Daří se jim náramně.
Základní část soutěže vyhráli a v nadstavbě se
drží na špici. Například favorita Pardubice B do-
kázali porazit hned dvakrát. Rozhodně však
není rozhodnuto. Konečný výsledek bude znám
až po osmadvaceti zápasech nadstavbové
části. „Chtěl bych pozvat příznivce hokeje na
zápasy juniorů. Jedná se o velmi kvalitní zápasy
a mladí hráči si bezesporu podporu zaslouží,“
poznamenal zástupce klubu David Večeřa. 

Mladí hráči pravidelně nastupují v dospělých
kategoriích a získávají tak cenné zkušenosti.
Rozehrávají se nejen v prvním týmu, ale
i v Béčku. To bojuje o postup do play off, které
si zahrají čtyři nejlepší týmy soutěže. Hlavními
soupeři Litomyšle jsou rezervy Chocně a Mo-
ravské Třebové a také Polička. 
Velký zájem budí A tým Litomyšle. Po několika
letech se podařilo bez problémů postoupit do
nadstavbové části, kde se rozhoduje o posta-
vení týmů do play off. Velmi vyrovnaná forma
a kvalita jednotlivých celků naznačuje, že sou-
boj o špici může být velmi napínavý. „Základní
část jsme začali velmi dobře po dobré přípravě.
Vyhrávali jsme, ale přišla na nás krize, ale i v té

jsme bodovali. To byl základ úspěchu, že jsme
dosáhli na umístění, které jsme chtěli. Soutěž
je velmi vyrovnaná a každý může porazit kaž-
dého,“ popsal začátek sezony Jan Svatoš, tre-
nér A týmu. V následujících týdnech čekají Áčko
zápasy, které mohou ledasco napovědět o cel-
kovém výsledku v této sezoně. Ze čtyř zápasů
vyhrála Litomyšl třikrát, a to je ta nejlepší po-
zvánka pro všechny fanoušky hokeje. Do
ochozů je zván každý, kdo chce podpořit hráče
s lilií na prsou. Text a foto: Petr Šilar 

MČR v karate 2018: 
Čtyři medaile pro Litomyšl!
Počátkem prosince se tradičně koná jedna
z nejprestižnějších domácích soutěží v karate,
a tou je mistrovství České republiky. To není
otevřené pro kohokoli, závodníci se na něj musí
nominovat svými úspěchy z menších soutěží
v průběhu celého roku. Z našeho oddílu Ka-
rate–do Litomyšl se do Jindřichova Hradce, kde
se letos MČR konalo, vyrazily o medaile poprat
dvě závodnice, a to Anna Kašparová a Iva Ho-
lomková. Obě již ve věkové kategorii dospělých
žen nad 18 let a také v kategorii žen do 21 let
(U21). Nastupovaly v disciplíně kumite, tedy
sportovní zapas, Anička vždy ve váhové kate-
gorii +68 kg a Ivča –68 kg.
Iva není tak zkušená závodnice jako Anička
a bylo to pro ni první mistrovství ČR, nicméně
tato premiéra pro ni dopadla nad očekávání
dobře. V prvním kole ženské kategorie svedla
vyrovnaný zápas, ani jedné závodnici se ale ne-
podařilo získat bod, a tak došlo k vyhlášení roz-
hodčími. Ti rozhodli ve prospěch Ivy, jež tak
postoupila do boje o finále. V dalším kole ji však
čekala velmi zkušená závodnice z Českých Bu-
dějovic, na ni Iva už nestačila, a tak získala 3.
místo. V kategorii do 21 let opět po vyrovnaném
prvním zápase rozhodovaly praporky, jen ten-
tokráte ve prospěch soupeřky z České Lípy.
V boji o 3. místo už Iva nezaváhala a vybojovala
tak svoji druhou medaili.
Anna Kašparová už je ostřílená závodnice se
zkušenostmi z mezinárodních soutěží, ale i na
ni někdy dolehne nervozita, což bylo v prvním
zápase ženské kategorie znát. Anička je však
bojovník, svoji soupeřku porazila a postoupila
do večerního finále. Tato „pauza“ byla vyplněna
zápasem v kategorii U21. Ta neměla finálový
blok, to znamená, že se finálový zápas koná
ihned po skončení eliminací. Anička to zvládla,
a tak se mohla radovat ten den ze své první
medaile, a to hned zlaté.

Ve finálovém bloku žen nad 18 let se Anna Ka-
šparová utkala o zlato s velmi těžkou soupeř-
kou, členkou státní reprezentace Hanou
Dostálovou. Doposud ji dokázala porazit jen
jednou a hned zpočátku bylo vidět, že obě so-
kyně mají k sobě vzájemný respekt, až je hlavní
rozhodčí musel napomínat za pasivitu. K první
větší akci se odhodlala naše závodnice a zí-
skala první bod. Její soupeřka, ač o notný kus
vyšší, se snažila, ale Anička dokázala zdatně
uhýbat a přidávala postupně další body. Zápas
to byl hodně tvrdý, obě soupeřky byly napomí-
nané za nekontrolované údery a několikrát mu-
sela být povolána sportovní lékařka. Anička
nakonec svoje vedení 4:0 uhájila a získala tak
druhé zlato na tomto mistrovství. Nezalekla se
takřka o hlavu vyšší soupeřky, bojovala a zúro-
čila tak náročnou celoroční přípravu.
Výsledné skóre litomyšlského oddílu karate
z MČR je tak vynikající: dvě závodnice, dvakrát
bronz a dvakrát titul mistryně republiky!
Oběma děvčatům patří gratulace a díky za
skvělé výkony a vzornou reprezentaci.
Záznam finále vysílala Česká televize na pro-
gramu ČT sport 18.12.2018

Jiří Smékal, Jan Rameš

Atletické
okénko

Pojďte se hýbat
s námi
Samurai klub působící na Veselce čeká na nové
adepty karate. Hledáme nové nadějné karatisty
a sportovce, kteří by mohli prorazit na soutě-
žním poli v Čechách či zahraničí stejně jako
Lenka Jůzová. Je–li vám sedm a více, přijďte to
s námi zkusit. Na nové adepty se budeme těšit
každou středu od 17 hod. na Veselce, v průběhu
celého ledna. Karate je bojové umění podporu-
jící všestranný  motorický rozvoj, trénink disci-
plíny, koncentrace a fyzické zdatnosti. 
Samurai klub rovněž nabízí lekce Fitboxu
a kondičního tréninku. Fitbox je aerobní fitness
cvičení s prvky bojových umění na zábavnou
rytmickou hudbu. Cvičíme každé pondělí
a čtvrtek od 18:00 hod.
V únoru začínáme s novou atraktivní fitness
aktivitou ve formě kruhového tréninku směřo-
vanou na muže i ženy. Jedná se o zapojení
všech svalových partií za použití různých cvi-
čebních pomůcek, jako je hrazda, medicinbal,
posilovací provazy, čínky, TRX a další. Časy cvi-
čení budou upřesněny na facebooku Fitbox Li-
tomyšl. Těšíme se na Vás. Lenka Seklová

Atletické závody se stěhují do hal a tělocvičen.
Z našich atletů měl první příležitost Jakub
Němec v jablonecké hale. Jakub, ročník naro-
zení 2007, si již zvykl měřit své síly s mladšími
žáky o 2 roky staršími a svádí s nimi vyrovnané
souboje, často úspěšné. V tzv. Pomerančovém
mítinku běžel 50 metrů a v mezikrajovém
utkání mladšího žactva reprezentoval Pardu-
bický kraj a vytvořil si osobní halový rekord. Zá-
vodní přestávka je věnována přípravě příští
sezony nejen po stránce tréninkové, ale také
organizační. Výbor zvážil přihlášky jednotlivých
družstev do soutěží, zabezpečil trenéry a tré-
ninkové hodiny pro všechny věkové kategorie.
Provedena inventura atletického nářadí a zvá-
ženy nákupy nového, zejména pro tréninky nej-
mladších dětí. Letos máme nejen nové dresy,
ale i mikiny. Z letošních fotografií vznikl také
velký nástěnný kalendář 2019. V prosinci pro-
bíhá první fáze přestupů, nás se týkají zatím
dva: J. Brýdlová přestupuje do V. Mýta, za které
již letos hostovala, neboť v Litomyšli  nepočí-
táme s vlastním družstvem pro dorostenky, na-
opak T. Kozák, startující letos v Ústí nad Labem,
podepsal přestupní lístek zpět do Litomyšle. Na
členské schůzi budou také vyhlášeni tradičně
nejúspěšnější atleti za rok 2018 – veterán I. Str-
nad, z mužů V. Kozák, junior M. Vilček, žákyně
J. Brýdlová a mladší žák J. Němec.   Petr Jonáš
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Sports Team
Litomyšl v akci
O víkendu 23. – 25. 11. 2018 sbírali plavci cenné
kovy v Bonnu, Náchodě a ve Vysokém Mýtě.
Závodníci  Plaveckého klubu Sports Team Lito-
myšl si vedli bravurně.  Celkem se podařilo vy-
bojovat 20 medailí.
Náchod – Krajské přebory Pardubického a Krá-
lovéhradeckého kraje ročník narození 2007.
Nejúspěšnějším sběratelem medailí se stal
Jakub Macek, který z 6 startů vylovil z bazénu
6 medailí. Dále Matyáš Jandík si veze 3 medaile
a Jakub Smetana vybojoval  jednu medaili.
Velký úspěch má Sports Team Litomyšl jako
tým a veze ze dvou štafet (4 x 50 VZ, 4 x 50 PZ
) 1. místo a 2. místo! 
Ve Vysokém Mýtě nás reprezentovala dvojice
Anežka Broulíková a Bára Kuncová (ročník na-
rození 2008). Pro Anežku to byly její první velké
závody,  pro Báru první starty za Litomyšl
a hned si na krk pověsila 4 stříbrné medaile. 
Bonn – Internationales  Jugendmeeting. Cel-
kem se závodů zúčastnilo 494 plavců ze 45
klubů a 4 národů. Juniorská reprezentantka Na-
tálie Jandíková (2005) dokázala vybojovat 3
zlaté medaile +  2x finále A (v kategorii bez roz-
dílu věku),  Adéla Macková si dovezla bronzo-
vou medaili a Ema Mrkvičková krásné šesté
místo.
Všem mladým sportovcům patří za jejich vý-
kony poděkování a přání dalších sportovních
úspěchů i v budoucnu.

za SportsTeam Litomyšl
Karel Jandík

Adventní hádankový běh
Na druhou adventní neděli se
v Litomyšli uskutečnil I. ročník
Hádankového běhu, který pro
veřejnost uspořádal Dům
sportu Stratílek společně s Rů-
žOFFkami v běhu. Principem
této netradiční sportovní akce
bylo postupovat podle indicií
po utajené trase, kdy na kaž-
dém stanovišti získali běžci
nápovědu o tom, kde se na-
chází další kontrolní bod. Trasu
mezi jednotlivými místy si
každý mohl zvolit podle sebe
tak, aby byla co nejrychlejší. Celkově museli zá-
vodníci zdolat cca 8 km, byla však připravena
i kratší varianta pro rodiče s dětmi v délce 2 km.
Zkrácená trasa byla navržena tak, aby ji mohli
absolvovat i nejmenší děti v kočárku, na odrá-
žedle apod. Cíl byl na Smetanově náměstí u vá-
nočního stromu, kde si každý účastník mohl
najít originální výhru – pamětní tričko, které
vzniklo z tvořivé dílny Domu sportu Stratílek
a Růžovek. Pro všechny děti byly připraveny
drobné dárky, hračky, puzzle apod.
Proměnlivé, spíše aprílové než prosincové, po-
časí neodradilo 18 dospělých závodníků a 12 ro-
dinných týmů. Přestože déšť byl místy velice
nepříjemný, všichni účastníci byli spokojení
a tuto netypickou akci si užili. Nebyl to klasický
vážný závod, ale spíše společenská akce pro
všechny generace. Pořadí jednotlivých závod-
níků v cíli tudíž nebylo rozhodující, důležité
bylo, že všichni účastnící překonali lenost

a i v sychravém počasí vyrazili udělat společně
něco pro své zdraví. Velký díky patří všem or-
ganizátorům, kteří si dali práci s přípravou trasy
i hodnotných cen, a hlavně všem dobrovolným
pořadatelům, kteří pomohli se zajištěním trasy.
Vzhledem ke kladným ohlasům to určitě nebyl
poslední podobný závod, doporučujeme sledo-
vat webové a facebookové stránky pořadatelů,
kde naleznete podrobnosti o pořádaných závo-
dech, společných trénincích a dalších akcích.
Jejich společným mottem je heslo Rozběháme
Litomyšl, které se objevilo i na pamětník tričku!
Více na www.stratilek.cz,
Facebooku Dům Sportu
Stratílek a Facebooku
RůžOFFkyv běhu.
    
Veronika Samková 
Stratílková,
foto: Matěj Samek
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České stolní tenistky postoupily
v kvalifikaci na ME přes Španělky
Litomyšlská sportovní hala 4. prosince hostila
důležité mezistátní utkání ve stolním tenisu.
Češky a Španělky spolu soupeřily o postup na
letošní mistrovství Evropy. V napínavém duelu
nakonec zvítězily Češky 3:1 na utkání, když
v posledním souboji porazila v souboji jedni-
ček Hana Matelová Španělku Marii Xiao. Češky
se tak představí na mistrovství Evropy, kde
budou v těžké konkurenci bojovat o cenné
kovy.
Oba týmy do zápasu v Litomyšli vstupovaly za
stejných podmínek. Češky i Španělky ve sku-
pině s dominantními Maďarkami jednou vy-
hrály a dvakrát prohrály. O druhém místě tak
rozhodoval vzájemný souboj. V něm se hrálo
na pět zápasů do třetího vítězného bodu. Če-
skou republiku reprezentovaly Hana Matelová,
Dana Čechová a Karin Adámková. Španělsko
Maria Xiao, Galia Dvoraková a Sofia Zhang
Xuan.
Po úvodních proslovech a hymnách, které za-
zpívaly žákyně 4. třídy ZŠ T. G. Masaryka Ma-
tylda Pavlasová a Eliška Bažantová, se na
hrací plochu vydaly stolní tenistky. 
Matelová v prvním klání porazila Dvorakovou
3:1 na sety, Čechová následně padla se špa-
nělskou jedničkou Xiao stejným poměrem.
„První dva zápasy hrály jedničky s dvojkami,
ač nešlo rozhodně o jednoznačné záležitosti,
lze říci, že obě jedničky podle očekávání po-

tvrdily své postavení,“ hodnotí první zápasy
organizátor Pavel Jirsa. Ve třetím důležitém
zápase Adámková porazila v dramatickém
souboji Zhang 3:2 i přes to, že ve čtvrtém setu
nevyužila pět mečbolů. V pátém setu prohrá-
vala 3:5, ale prokázala velkou psychickou od-
olnost, když nepříznivý vývoj utkání otočila
a osmým mečbolem poslala Češky do vedení
v sérii 2:1. O postupu tak
mohla rozhodnout Mate-
lová již ve čtvrtém zá-
pase. A podařilo se jí to.
V souboji s Xiao vyhrála
ve čtvrtém setu 3:1 a od-
startovala tím oslavu do-
mácích fanoušků.

Litomyšl hostila evropskou
basketbalovou elitu
Událostí letošního roku, alespoň tou basketba-
lovou pro Litomyšl, by se dal nazvat celkově
třetí turnaj Středoevropské ligy, které se letos
účastní také místní družstvo ADFORS Basket
Litomyšl se svými mladšími žáky U14.
Od pátku 7. prosince do neděle 9. prosince se
v městské sportovní hale odehrálo celkem 15
utkání, která měla vysokou sportovní úroveň
a která se hrála před výbornou diváckou kuli-
sou. Především na zápasy domácích chlapců
byla tribuna vždy pěkně zaplněná a prostředí
bylo velmi bouřlivé, což nás samozřejmě těší. 

ADFORS Basket vs.:
BK Opava ......................................................  50:61
Vienna D.C. Timberwolves (Rakousko) ...... 61:49
BK Inter Bratislava (Slovensko)  .................  47:37
Zastal Zielona Góra (Polsko) ......................  28:69
Science City Jena (Německo)  .....................  46:48

Během prodlouženého víkendu odehráli naši
chlapci celkem 5 zápasů a byla to opravdu
těžká a kvalitní utkání. Nakonec jsme skončili
ze šesti účastníků na pěkném 4. místě, když
jsme porazili celky z Vídně a Bratislavy. Navíc
s německou Jenou jsme v utkání o bronz pro-
hráli v dramatické koncovce o jediný koš. I zá-
pasy, ve kterých jsme podlehli, byly pro nás
velmi prospěšné a získali jsme v nich mnoho
zkušeností.

Po organizační stránce klaplo vše na jedničku
a musím tímto poděkovat všem, kdo se na pří-
pravě tohoto turnaje podíleli. Velké díky patří
i všem fanouškům a divákům, kteří během ví-
kendu zavítali do městské haly.
Dařilo se i našim jednotlivcům, Jonáš Brýdl vy-
hrál sobotní individuální soutěž ve slalomu a do
nejlepší pětky turnaje byl zvolen Tomáš Folta.
Celý náš tým se už velmi
těší na další kolo Stře-
doevropské ligy, které se
uskuteční v lednu v ně-
mecké Jeně. Držte nám
palce!

Martin Šorf,
předseda klubu

„Hráčky velmi ocenily litomyšlské publikum,
hrálo se jim tady jako doma a vyjádřily touhu
hrát tady i další utkání. Také závěrečná děko-
vačka byla vyjádřením vděku litomyšlskému
publiku a celkově domácímu prostředí v Lito-
myšli. Také vedení České asociace stolního
tenisu velmi ocenilo ZŠ T. G. Masaryka jako or-
ganizátora akce,“ hodnotí prosincové klání
Pavel Jirsa. Ředitele školy kromě hladkého
průběhu akce a dobrého výsledku může těšit
i fakt, Česká asociace stolního tenisu jako po-
děkování organizátorům zaplatí škole nové
ozvučení pro různá vystoupení. -mv-

Litomyšlský pohár ve stolním táhlovém hokeji
Stiga v sobotu 8. 12. 2018 dvanáctým kolem
ukončil ročník. Závěrečného turnaje se
zúčastnilo 9 nejaktivnějších hráčů (většinou
z pořádajícího klubu Stiga HC Benátky), kteří
se hlavně těšili na rozhodující boj o titul mezi
Michalem Boštíkem a Robertem Ježem, kde
mohl rozhodnout každý vstřelený či obdržený
gól. V úvodním kole základní části zaváhal
právě Boštík, který podlehl Jindřichu Petrovi
2:6, ale body ztrácel i Jež. Komu se však nebý-
vale dařilo, to byl Tomáš Halama: ztratil pouhý
bod a do play–off šel z vedoucí pozice. Ná-
hoda tomu chtěla, že Jež ve čtvrtfinále vyzval
Petra, který dostal další šanci potrápit nej-
lepší. Po 3. zápase dokonce vedl 2:1, ale pak
mu došly síly a Jež sérii otočil. V semifinále na
sebe narazili oba favorité: po 4. zápase byl
stav vyrovnaný, ale poté Boštík nekompro-
misní výhrou 5:0 udělal hlavní krok k cíli. Do-
bojováno však ještě nebylo, a tak si musel ve
finále dát pozor na Halamu a teprve poté se
mohl radovat. Ježova výhra nad Zdeňkem Lo-
paurem v zápase o 3. místo už nic neřešila.
Skupinu o 5. místo ovládl Petr. Konečné po-
řadí: Boštík 397b., Jež 395, Lopaur 302, Ha-
lama 281, Bidlo 184, Petr 181, Malý 150, Junek
(THC Stiga–Game Příbram) 125, Kulhánek 71
a dalších 16 hráčů. V 229. turnaji LP tak Boštík
získal 34. vítězství, Halama 2. stříbro a Jež 39.
bronz, pro Halamu a Petra bylo navíc zaslou-
ženou odměnou zlepšení ve světovém že-
bříčku. 
Přejeme všem příznivcům Stiga hokeje pevné
zdraví a hodně radosti ze hry v roce 2019, kdy
se uskuteční 2. MR základních škol v tomto
sportu. Školáci, máte–li chuť si ho zahrát, při-
jďte mezi nás každé úterý od 17.30 hod. do
Střediska volného času v Litomyšli.

Text a foto: Jindřich Petr

Stiga hokej




