
Rušení akutních operací v Litomyšlské
nemocnici se prozatím odkládá

„Ukázalo se, že pro bezproblémovou změnu je
třeba v první řadě rozptýlit veškeré, mnohdy
liché obavy, které se mezi zaměstnanci objevují.
Rozhodli jsme se proto ještě jednou celou zále-
žitost s kolegy projít a na jejich konkrétní otázky
nechat kromě vedení odpovídat i odborníky
z personální či právní oblasti, tedy z těch oblastí,
které je v souvislosti s děním okolo jejich profese

zajímají nejvíce,“ vysvětluje důvod odložení roz-
hodnutí Vladimír Ninger, ředitel pro zdravotní
služby Nemocnice Pardubického kraje.
Na záměru sloučit týmy pro akutní operativu
v průběhu ústavní pohotovostní služby se ale
podle něj nemění nic. „I nadále trváme na tom,
že oba týmy jsou kapacitně na hranici svých
možností. V tuto chvíli tak k odkladu dochází jen

Město pro lidi,
lidé pro město
Máte nápad, jak zlepšit život ve městě?
Nosíte v hlavě myšlenku na projekt, který
by udělal radost vám, vašim blízkým a dal-
ším Litomyšlanům? Pokud ano, v roce
2020 máte šanci se o změnu postarat.
Na začátku letošního roku město Litomyšl
zahajuje participativní rozpočet – tedy
projekt, při kterém sami občané navrhují,
co by se z rozpočtu města – peněz nás
všech – mělo zařídit.
V prvním ročníku můžete nominovat pro-
jekty v kategoriích do 300 tisíc korun a 50
tisíc korun. V každé kategorii pak bude
sama veřejnost vybírat dva nejlepší ná-
pady, které se následně realizují.
Fantazii se meze nekladou. V městech, kde
již participativní rozpočet funguje, občané
například rozhodli o vybudování nových
dětských a sportovních hřišť, menších
parků, výsadbě alejí, vylepšení oblíbených
vycházkových lokalit, doplnění laviček či
uspořádání koncertů a další akcí.
Více o participativním rozpočtu najdete
na straně 8.
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I drobné dary přinášejí
zásadní změny

Rozpočet města
na rok 2020 1143 200 let od narození

Boženy Němcové

Od 1. ledna 2020 mělo podle plánů managementu Nemocnice Pardubického kraje (NPK) dojít
k omezení nočních operací kvůli personálním problémům v Litomyšlské nemocnici. Toto roz-
hodnutí vzali představitelé nemocnice zpět kvůli reakci lékařů, pacientů a litomyšlských
zastupitelů. Ti poukazovali na to, že rozhodnutí o zrušení akutních operací může být v rozporu
se zákony a ohrozit životy pacientů. Avizovaný krok se tak odkládá.

na nejnutnější dobu,“ doplňuje Vladimír Ninger.
Plány NPK s Litomyšlskou nemocnicí, o nichž
jsme informovali v prosincovém vydání Lilie, se
staly hlavním bodem prosincového jednání za-
stupitelstva. Znepokojení zaměstnanci Lito-
myšlské nemocnice informovali veřejnost
o svých připomínkách k navrhovanému řešení
i rizicích, která podle nich tento krok přinese.
„Původně se touto změnou měly vyřešit perso-
nální problémy, ale tento důvod padá, protože
se nezmění vůbec nic. Budeme sloužit v napro-
sto stejném složení jako doteď, ale nebudeme
se moci o pacienty postarat,“ uvedl na jednání
chirurg Michal Vlach.

Zastupitelé se postavili za lékaře a pacienty
Na základě diskuze s přítomnými zaměstnanci
Litomyšlské nemocnice, kteří poukazovali na to,
že chystaným krokem může dojít k ohrožení ži-
votů a zdraví pacientů, zastupitelé jednohlasně
přijali usnesení, v němž požadují zachování stá-
vajícího provozu chirurgického oddělení Lito-
myšlské nemocnice do doby, než bude jasně
připraven přechod na plánovanou operativu.
Názory litomyšlských lékařů, které nám poslali
do tohoto vydání, najdete na straně 9. -mv-

Nedokončené úseky silnice II/358
stavební firma dodělá až na jaře
Rekonstrukce silnice II/358 v Litomyšli, kterou
platí Pardubický kraj, se na konci roku 2019 zá-
sadně zkomplikovala. V prosinci bylo na kon-
trolním dnu rozhodnuto o tom, že práce skončí
19. prosince a dělníci se na stavbu vrátí, pokud
to počasí dovolí, ještě v lednu a následně na
jaře.
V době uzávěrky tohoto čísla Lilie nebyly do-
končené finální vrstvy povrchu silnice v Zá-
mecké ulici a dále směrem k výjezdu na Českou
Třebovou. Dodavatelská firma nestihla dokončit
i některé chodníky, které stejně jako silnici při-
pravili na zimní provoz. Tato část města bude
pro řidiče aut do 3,5 tuny a autobusů průjezdná,
šoféři nákladních aut budou muset přes zimu
dodržovat objízdnou trasu. Autobusy od pro-

since jezdí po standardních trasách a obsluhují
i zastávku Zámecká. Řidiči osobních aut by si
v této lokalitě měli dávat pozor, protože projíždí
stavbou. V ulici Jiráskova byl v prosinci obnoven
jednosměrný provoz.
Představitelé města stavební firmě i investorovi
sdělili své připomínky k průběhu stavby a vyjá-
dřili nespokojení s nedodržením původně avi-
zovaných termínů. Upozornili odpovědné osoby
na to, že rekonstrukce výrazně ovlivnila život
stovek lidí, kteří si na jednání firmy stěžují.
Společné vyjádření investora, generálního do-
davatele a správce stavby k rekonstrukci silnice
II/358 v Litomyšli najdete na straně 5. V textu
popisují důvody, proč podle nich nebylo možné
stavbu dokončit v původním termínu. -mv-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starosta 
odpovídá
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi na
témata, která vás zajímají? Své podněty můžete
sdělit redakci Lilie na adresy uvedené v tiráži 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.

Nedokončený chodník na J. Matičky – pěší
a lidé s kočárky se nemohou bezpečně dostat
do města
Věřte mi, že i nás opravdu velmi trápí způsob
rekonstrukce silnice II/358, a to zejména v ob-
lasti, kterou popisujete. Opakovaně jsme na
kontrolních dnech požadovali vyšší nasazení
stavebních firem, opakovaně jsme do zápisu
nechávali zapisovat naši nespokojenost, ale bo-
hužel v tuto chvíli je to maximum, co jako město
můžeme udělat pro zdárné a především rych-
lejší dokončení stavby. Město není investorem,
a tedy naše možnosti jsou opravdu omezené.
Kolega urgoval řešení vámi popisované situace
u dodavatele, o spolupráci jsme požádali i pana
Kortyše, odpovědného za dopravu v Pardubic-
kém kraji. Váš dotaz jsme přeposlali lidem od-
povědným za realizaci stavby s požadavkem na
zajištění nápravy.

MHD jezdí o 10 min. dříve, než je uvedeno
v jízdním řádu
Děkuji za vaši připomínku. Jistě s vámi souhla-
sím, že by se to stávat nemělo. Kolegové mi po-
tvrdili, že při nahodilých kontrolách, které
provádí, nic takového nezaznamenali. Pokud
byste nám mohl, prosím, zaslat přesné datum
a čas + místo, kde se popisovaná událost stala
(tedy o jakou konkrétní zastávku šlo), určitě to
budeme s provozovatelem řešit. Děkuji za to, že
využíváte naši MHD.

Situace v Litomyšlské nemocnici – neprav-
divé informace v médiích o počtu operací
Máte pravdu, že ohledně počtu operací jsem vy-
cházel z informací od vedení nemocnice. Tak,
jak jsem s nimi o omezení „nočních“ nepláno-
vaných operací hovořil, mi opravdu přišlo lo-
gické, že v době, kdy je v celém zdravotnictví
nedostatek personálu, nebudou drženy dva
týmy v nemocnicích 20 km od sebe. Nicméně
nejsem lékař, takže opravdu vycházím pouze
z informací, které jsem dostal a neměl důvod
jim nevěřit.
Myslím, že téma nemocnice bude řešeno i na
dnešním zasedání zastupitelstva, kde bychom
měli obdržet informace od obou stran – jak od
vedení nemocnice, tak od lékařů, jmenovitě
pana doktora Vlacha. Bohužel, i když obdržíme
maximum informací, jako samospráva toho pří-
liš nezmůžeme – můžeme se vedení NPK ptát
co a jak, ale je plně v jejich kompetenci, jak se
rozhodnou. Věřte mi ale, že budeme vždy usi-
lovat o rozvoj místní nemocnice.

Děkuji za dotazy, s pozdravem 
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-

Usnesení zastupitelstva
 ZaM požaduje zachování stávajícího provozu

chirurgického oddělení Litomyšlské nemocnice
do doby, než bude jasně připraven přechod na
plánovanou operativu.

 ZaM schvaluje znění dodatku zakládací
smlouvy obecně prospěšné společnosti Evrop-
ské školicí centrum o.p.s., kterým se město Li-
tomyšl stane s účinností ke dni 31. 12. 2019
jediným zakladatelem obecně prospěšné spo-
lečnosti Evropské školicí centrum o.p.s. a pově-
řuje starostu města, aby podepsal tento
dodatek zakládací smlouvy obecně prospěšné
společnosti Evropské školicí centrum o.p.s.

 ZaM souhlasí s odkoupením stavby protiero-
zního opatření (příkop s hrází, na kterém je
umístěna komunikace) vedoucí od areálu
ZDCHP Litomyšl do Kornic od Zemědělského
družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl za
kupní cenu 50 000 Kč. Stavba byla vybudována
v 80. letech 20. století a tvoří soustavu se su-
chým poldrem na Lánech a suchým poldrem
pod židovským hřbitovem, které ve vlastnictví
města jsou. Část stavby je na pozemcích ve

vlastnictví města, část na pozemcích ve vlast-
nictví fyzických a právnických osob.

 ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšle č. 11/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.

 ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl č. 12/2019, o místním poplatku
ze psů.

 ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl č. 13/2019, o místním poplatku
z pobytu.

 ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl č. 14/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

 ZaM souhlasí s poskytnutím odměn trené-
rům za 4. čtvrtletí roku 2018 a 1., 2. a 3. čtvrtletí
roku 2019. Odměna bude vyplacena v hotovosti
na odboru školství a sociální péče

 ZaM projednalo a bere na vědomí „Petici
proti přejmenování části Jiráskovy ulice na ná-
městí Václava Havla". více na litomysl.cz

Nemocnice, rozpočet i petice.
Poslední jednání zastupitelů v roce 2019
Poslední jednání zastupitelů v roce 2019 se
uskutečnilo 12. prosince v Klenutém sále zá-
meckého pivovaru. Po procedurálních záleži-
tostech se 20 přítomných členů a členek
seznámilo se situací v Litomyšlské nemocnici
(více na str. 1 a 9). Po tomto tématu přišly na
řadu změny v Evropském školicím centru
(více na str. 4).
Po Evropském školicím centru byly na pro-
gramu majetkoprávní záležitosti, na něž na-
vázaly body finanční. Nejdůležitějším bodem
bylo projednání rozpočtu města na rok 2020,
který je naplánován ve výši 311 milionů korun
(více na straně 4.). Při tomto bodu vystoupil
zastupitel a předseda kontrolního výboru Lu-
bomír Sršeň (ČSSD) a vyzval přítomné, aby
do budoucna zastupitelstvo činilo další kroky
k postupnému oddlužování města. „Jednou
z možností, jak získat peníze, je utlumit kul-
turní činnost. Ne zničit, ale utlumit co do roz-
sahu a účinkování profesionálních umělců,“
uvedl Lubomír Sršeň a dodal, že by do bu-
doucna zastupitelům mohly být předloženy
smlouvy s vystupujícími umělci, aby se v této
oblasti mohly hledat úspory. Starosta Daniel
Brýdl (Generace 89) v reakci uvedl, že kon-
trolní výbor si samozřejmě může nechat
smlouvy předložit a k úsporám na straně
města již dochází. Kvůli nárůstu požadované
částky za vystoupení tak například došlo ke
zrušení adventního koncertu Tonyi Graves
a snižovat výdeje dostali za úkol úředníci i ře-
ditelé příspěvkových organizací. „K výstavbě
domova pro seniory připravíme seminář, pro-
tože na stole máme několik variant i co se
týče investičních záměrů soukromníků a jako
zastupitelstvo budeme muset rozhodnout,
jakou strategii zvolíme a oslovíme odborníky,
kteří se této problematice věnují, aby nám
pomohli,“ uvedl v reakci starosta. Předseda
finančního výboru Vítězslav Hanzl (KSČM) vy-
zval, aby část přebytku z rozpočtu byla pra-
videlně odkládána na výstavbu domova:

„Všichni v zastupitelstvu máme stejný cíl
a měli bychom se snažit plnit slib voličům, že
domov důchodců postavíme, ačkoliv to
možná nebude v tomto volebním období.“
Po projednání nových vyhlášek (více na str.
3) a projednání bodů z kultury a stavebního
úřadu přišlo na řadu projednání petice proti
přejmenování části Jiráskovy ulice na náměstí
Václava Havla s celkem 412 podpisy, z nichž
je podle petičního práva platných 140. Autor
petice David Štegner uvedl, že petice neměla
za cíl dehonestovat Václava Havla, ale vyjá-
dřit nesouhlas občanů s vybranou lokalitou
k přejmenování a způsobem, jakým byla
změna odhlasována v zastupitelstvu. „Je za-
rážející, že takto důležitý bod nebyl předem
zveřejněn na plakátech. Mnoho občanů ne-
mělo o tomto záměru ani tušení a nevěděli,
že se k němu mohli vyjádřit,“ prohlásil David
Štegner a dále požádal o přemístění infor-
mační cedule o historii Olivetské hory, která
se nachází u nové obřadní síně, na roh bu-
dovy fakulty restaurování, kde by byla více
vidět. Starosta Daniel Brýdl sdělil, že na pře-
stěhování informační cedule k Olivetské hoře
se již pracuje, stejně tak, jako se zvažuje de-
bata o možné přejmenování obřadní síně na
Monte Oliveti. Omluvil se za to, že bod nebyl
na plakátech, ale zároveň uvedl, že byl řádně
uveden v podkladech na webu města. V ná-
sledné diskuzi vystoupili další občané, kteří
sdělili, že rozhodnutí o vzniku náměstí Vác-
lava Havla rozdělilo občany, lokalita mohla
být pojmenována po lokálních významných
osobnostech a podle některých vystupujících
bylo rozhodnutí zastupitelů nedemokratické.
Po delší debatě, kdy se k řečnickému pultíku
dostali i příznivci náměstí Václava Havla, kteří
mimo jiné upozornili na to, že stejným rozdí-
lem hlasů v minulosti zastupitelé odsouhlasili
důležitější témata, například navrhovanou
trasu dálnice D35, vzali zastupitelé petici na
vědomí. -mv-
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I drobné dary přinášejí zásadní změny.
Pomoci potřebným můžete snadno a rychle
Víte, že pár korunami můžete pomoci dětem z celého Litomyšlska k tomu, aby u nich mohli lékaři snadněji a bezbolestně provádět testy
na vleklé zažívací problémy? Stejně můžete snadno a rychle pomoci ošetřovatelkám pracujícím v domácí hospicové péči. Stačí pár kliknutí
myší a prostřednictvím Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska můžete věnovat jakoukoliv částku na nákup potřebného vyba-
vení, aby mohly zaměstnankyně Farní charity Litomyšl umírajícím zajistit lepší podmínky. Žádný dar není dost malý na to, aby nemohl pomoci!

Pokud máte zájem podpořit neje-
nom výše zmíněné projekty, nav-
štivte stránku nadace.litomysl.cz,
kde se dozvíte více. Nadační fond
na rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska za téměř pět let existence po-
mohl při nákupu vybavení pro
Farní charitu Litomyšl a Litomyšl-
skou nemocnici za téměř dva mi-
liony korun. 
Na konci roku 2019 nadační fond
vstupuje do nové éry, kdy má aktivněji pomá-
hat při zvyšování zdravotnické péče v celém
Litomyšlsku. Velkou novinkou je, že si sami
můžete přímo vybrat projekt, který se vám líbí,
a podpořit jej. Zároveň se nemusíte bát, že váš
příspěvek propadne. Po skončení veřejné
sbírky totiž všechny projekty podpoří ze svého
rozpočtu nadační fond a dofinancuje nevybra-
nou částku.
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Lito-
myšlska spolupracuje s darujme.cz, prověře-
ným portálem, přes který lze zadat opakované
dárcovství nebo darovat jednorázově na daný
projekt.

Peníze skončí pouze tam, kde vy určíte
Za fondem stojí město Litomyšl a vybrané pe-
níze se použijí pouze na realizaci uvedených
projektů. Máte tak jistotu, že vaše peníze
skončí pouze tam, kde vy určíte. Na konci roku
2019 vybrala správní rada celkem čtyři pro-
jekty, které můžete podpořit i vy.
Můžete tak přispět na pořízení optotypu, což
je zařízení sloužící k vyhodnocení zrakové os-
trosti na očním oddělení Litomyšlské nemoc-
nice. Nebo podpořit Farní charitu Litomyšl,
která od fondu žádá dva příspěvky na pořízení
kyslíkového koncentrátoru a polohovacího
lůžka pro potřeby domácí hospicové péče.

Čtvrtým projektem je pořízení
PEP testu pro děti, který mohou
využívat zdejší alergologové
a dětští lékaři pro snadnější
a bezbolestné testování dětí se
zažívacími problémy.
„Všechny tyto projekty nomino-
vali přímo lékaři a představitelé
farní charity. Jedná se o věci, které
v praxi mohou přinést velké zlep-
šení pro pacienty z Litomyšlska.

Proto jsme se rozhodli, že je podpoříme z roz-
počtu nadačního fondu a zároveň oslovíme ve-
řejnost. Je to jedna z cest, jak jako občané
a představitelé města můžeme přímo a efek-
tivně pomoci našemu zdravotnictví na Lito-
myšlsku. Vybrali jsme lokální projekty a peníze
půjdou pouze na ně,“ popisuje cíle nadačního
fondu starosta Daniel Brýdl a dodává: „Za
město již několik let novým lékařům a dalšímu
zdravotnickému personálu nabízíme městské
byty k pronájmu. Nadační fond je dalším ná-
strojem, jak zdejšímu zdravotnictví – státnímu
i soukromému – pomoci. V minulosti se tato
forma pomoci osvědčila a budeme v ní do bu-
doucna ještě aktivněji pokračovat. Je to snaha,
která má smysl.“

Pomáhá město i místní firmy
V současné době má Nadační fond pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska na účtu přes 400
tisíc korun z minulých let, které použije na
podporu výše zmíněných projektů. Pokud se
vám některý nebo klidně všechny projekty líbí,
můžete je snadno a rychle podpořit na webu
nadačního fondu. Tam se můžete i přesvědčit
o tom, že pomáhat má smysl.
Věděli jste například, že sestřičky ze zdejší
farní charity ročně vykonají přes 15 tisíc náv-
štěv u klientů, při kterých jim pomáhají přímo

u nich doma? Proto nadační fond poskytl 290
tisíc korun na nákup auta, kterým personál
jezdí k potřebným. Podobně peníze z fondu
pomohly při pořízení přístroje pro rázovou vlnu
na místní rehabilitaci za 390 tisíc či na vyba-
vení operačních sálů za 600 tisíc. Město Lito-
myšl celkem do rozpočtu nadačního fondu
přispělo částkou dva miliony korun, okolní
obce a místní firmy pak za dobu trvání přispěly
půl milionem. Součástí nových webových strá-
nek je i sekce pro poskytovatele zdravotnické
a hospicové péče, kde mohou sami nominovat
projekty, na které by rádi obdrželi finanční pří-
spěvek. -mv-

Novinky
v poplatcích
a vyhláškách
Zastupitelstvo schválilo kvůli novele zákona
o místních poplatcích novou vyhlášku o po-
platku ze psů. Ten v roce 2020 činí 160 až
1000 Kč za mazlíčka, sazba se liší v závislosti
na místě bydliště a dalších parametrech, které
najdete na webu města. Zastupitelé rozhodli
o tom, že i nadále budou mít slevu na poplatku
lidé pobírající invalidní, starobní, vdovský nebo
vdovecký důchod, pokud je jejich jediným zdro-
jem příjmu, ačkoliv podle novelizovaného zá-
kona by tito občané až do věku 65 let na slevu
neměli automaticky nárok.
Platí i vyhláška k pronájmu veřejného prostran-
ství, což se dotkne provozovatelů restaurací,
hospod, kaváren a podobných podniků, kteří
mají předzahrádky. Vedení města nově nabízí
zvýhodněnou cenu pro ty, kteří o provoz před-
zahrádky požádají pouze přes turistickou se-
zonu a prostor nebude ohraničen plotem,
stěnou, střechou a nebude mít podlahu. Provo-
zovatelé těchto předzahrádek mohou ušetřit
polovinu poplatku.
V reakci na novelu zákona o místních poplat-
cích město vydalo vyhlášku o místním poplatku
z pobytu a ruší poplatek z ubytovací kapacity.
Více k novému poplatku z pobytu jsme zveřej-
nili v Lilii 12/2019. Za každý započatý den po-
bytu poskytovatel vybere od ubytovaného
a odvede městu 10 Kč, přičemž zákon umožnil
poplatek až 21 Kč. Tuto výši však zastupitelé od-
mítli s ohledem na to, že chtějí podpořit místní
podnikatele.
Ceny vodného a stočného i nájmy v městských
bytech zůstávají na stejných částkách jako
v roce 2019. Vzrostla však cena za odvoz komu-
nálního odpadu, oproti minulému roku se jedná
o zvýšení o 24 Kč, které reaguje na zvýšení ná-
kladů svozové společnosti LIKO Svitavy. Popla-
tek je v roce 2020 ve výši 660 Kč, každý
Litomyšlan však díky třídění odpadu ušetří
zhruba 180 Kč, které město získává z vytřídě-

ných surovin a tento zisk
promítá do ceny poplatku,
aby byly příjmy a náklady
v rovnováze.
Seznam všech platných
vyhlášek najdete na 
www.litomysl.cz. -red-

Stavební úřad schválil v územním
řízení dva úseky dálnice
V pátek 13. prosince vydal stavební úřad kladná
územní rozhodnutí ke dvěma úsekům dálnice
D35 v okolí Litomyšle, a to Džbánov–Litomyšl
a Litomyšl–Janov. V případě, že tato rozhodnutí
nabudou právní moci, bude možné pokračovat
v další přípravě výstavby dálnice. 
„Jsem rád, že trasa dálnice, kterou jsme jako za-
stupitelé podpořili, získala první důležité ra-
zítko. Posunuli jsme se tak o maličký kousek
k tomu, abychom dálnici měli. Nicméně se dá
očekávat, že proti rozhodnutí budou podána
odvolání občanů, kteří se schválenou trasou
dálnice nesouhlasí. Dálnici ale nutně potřebu-
jeme, protože jak se můžeme přesvědčit každý
den, Litomyšl je na průtahu ucpaná tranzitní
dopravou, které nás dálnice zbaví,“ okomento-
val rozhodnutí stavebního úřadu místostarosta
Radomil Kašpar.
Někteří účastníci řízení již s rozhodnutím vyjá-
dřili nespokojenost. „Jsme rádi, že se i Litomyšl
dokáže inspirovat osvědčenými postupy a vy-
dává zásadní rozhodnutí k dokumentaci, která
leží na úřadě roky, tak, aby dva týdny na jejich

prostudování a případnou přípravu odvolání
připadly na vánoční svátky. Vydání hned dvou
rozhodnutí v jeden den je mistrovské dílo. Tento
postup pomohl k uvolnění atmosféry i jinde,
v Litomyšli nelze očekávat nic jiného,“ uvedl za
spolek Živé Kornice Petr Chaloupka. 
Stavební úřad dle dostupných informací vydal
rozhodnutí ihned po tom, co ho odpovědní
úředníci dokončili. Správní řád přitom neumož-
ňuje zdržovat vydání rozhodnutí s ohledem na
svátky či dovolené účastníků řízení.
Územní řízení o vyčleněném úseku dálnice
kolem Kornic by podle současných odhadů
mohl krajský úřad vydat ještě v roce 2020.
Radní v prosinci přijali usnesení, v němž podpo-
rují záměr České Třebové v přímém napojení na
dálnici křižovatkou ve tvaru „T“ tak, aby se ob-
čané České Třebové a okolí, v případě, že poje-
dou na dálnici přes Litomyšl, napojili na dálnici
přímo, bez nutnosti projíždět obydlenou oblastí
Prokop, kolem historického zámeckého areálu
a naší největší základní školy. -mv-
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Občanská demokratická strana
Vážení a milí spoluobčané,
přelom starého a nového roku znamená pro
většinu lidí bilancování uplynulého období,
přání a předsevzetí do roku příštího. Snažíme
se je splnit, nebo na nich alespoň pracujeme
s vírou, že se nám to podaří.
Také rok 2019 byl v Litomyšli rokem velkých
předsevzetí a investičních akcí, a to nejen těch
financovaných z městského rozpočtu. Připo-
meňme například opravy MŠ, či přístavbu II. ZŠ,
opravu chodníku na Lánech, rekonstrukce Par-
tyzánské, zázemí na hřbitově, či úpravy na
Černé hoře.
Snad každý, kdo se po Litomyšli v loňském roce
pohyboval, se musel potýkat s dopravními
omezeními či dočasným diskomfortem při opra-
vách silnice I/35 či v poslední době II/358 (na
Č. Třebovou). Věřím však, že po dokončení všech

stavebních prací na tato současná trápení brzy
zapomeneme. Všichni víme, že tím nejsprávněj-
ším řešením je odklon tranzitní dopravy
a urychlení výstavby D35.
Velký rozruch v průběhu minulého roku způso-
bilo i zvýšení daně z nemovitosti ve snaze za-
jistit zdroje na financování oprav majetku, který
Litomyšl obhospodařuje, a případné přebytky
použít na investici do domova pro seniory. Na-
výšení příjmů je jistě potřebné, na druhou
stranu by občané měli vnímat i nějakou proti-
hodnotu, ať už ve zlepšení služeb, zdravotnictví
či dopravy. Stejně tak bychom neměli zapomí-
nat hledat úspory i ve výdajích při správě ma-
jetku a jeho potřebnosti či efektivního využití.
Na posledním zastupitelstvu byla též diskuto-
vána problematika zachování akutní operativy
v odpoledních a nočních hodinách v „naší“ ne-

mocnici. Rozhodnutí vedení Nemocnice Pardu-
bického kraje, plánovanou změnu od 1.1.2020
prozatím odložilo, a to nejen díky zastupitelům,
ale i intenzivní intervenci našich členů. Lito-
myšlská ODS vždy bude všemi dostupnými
prostředky hájit zachování kvalitní zdravotní
péče pro naše občany. 
Závěrem mi dovolte, abych vám všem jménem
našeho místního sdružení popřál to nejlepší
v novém roce 2020, ať se vám podaří splnit
všechny cíle s úsměvem na rtech. Věřím, že
nám zachováte svou přízeň i v tomto roce. Vřelé
díky.

Ing. Lukáš Novák, předseda ODS
www.odslitomysl.cz

www.facebook.com/ods.litomysl/

Česká strana sociálně demokratická
Vánoční svátky i přivítání roku 2020 máme za
sebou a v těchto dnech se vracíme zpět do za-
jetých kolejí školních a pracovních povinností.
Všem našim spoluobčanům přejeme zdraví, po-

hodu, klid, pracovní i životní elán. Přejeme , aby
se nám v Litomyšli žilo dobře, abychom se při
běžném potkávání ve městě nebo při různých
kulturních, sportovních či společenských akcích

na sebe vždy mohli usmívat, abychom se vraceli
z cest a výletů domů do naší Litomyšle s ra-
dostí. Dana Kmošková a Luboš Sršeň,

MO ČSSD Litomyšl

Generace 89
„Měsíc co měsíc, jistá skupina obyvatel
opouští své domovy, pohodlí svých pohovek
a televizí, a vyráží promýšlet a plánovat, jak
zlepšit život v našem městě.“ Takový úvod
měl náš předvolební trailer, který narážel na
pravidelné schůzky Generace 89 ve vinotéce
U Mydláře každé první pondělí v měsíci. Mezi-
tím se tři z nás stali nováčky v litomyšlském
zastupitelstvu, další tři obhájili své zastupitel-

ské mandáty a jeden z nich se stal starostou. 
Za ten rok jsme měli možnost setkat se, mluvit
a komunikovat s mnoha lidmi. A vyslechli jsme
si toho hodně. Co se však nezměnilo, je sku-
tečnost, že „generační pondělky“ běží bez
přestání i nadále. A stále platí, že jsou vítáni
všichni, kdo mají chuť přispět do diskuse na
téma „Litomyšl“ konstruktivní kritikou, svěžími
nápady, nebo „jen“ projevením zájmu o bu-

doucnost našeho města a přidružených obcí. 
Do roku 2020 Vám přejeme co nejvíc srdcí na
dlani, podaných rukou a slov, která nejsou ka-
meny hozenými do oken, ale spíše studnami
na poušti. A přidávám jedno naše přání: přijďte
za námi, jste vítáni každé první pondělí v měsíci
(vyjma ledna, července a srpna) ve vinárně
U Mydláře ve 20.00.

Jan Vavřín, Generace 89

Rozpočet města počítá s odložením
28 milionů na domov pro seniory
Zastupitelé na sklonku minulého roku schválili
rozpočet města pro rok 2020. Schválená verze
rozpočtu počítá s příjmem 287 milionů korun
a výdaji ve výši 311 milionů.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryje zůstatek,
který má město na bankovních účtech, jenž

tvoří peníze z loni nerealizovaných projektů
nebo neočekávané příjmy. 
Strana výdajů rozpočtu obsahuje i naspořenou
částku 28 milionů korun, které chce město po-
užít na výstavbu nového domova pro seniory.
Tyto finance jsou určeny výhradně na tento

Změny v EŠC 

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

záměr. Vedení města chce každý rok ušetřit co
nejvíce peněz, aby částka postupně narůstala.
V současné době se náklady na výstavbu no-
vého domova pro seniory odhadují na 220 mi-
lionů Kč a zastupitelé budou řešit, zda město
bude i nadále žádat o dotace, nebo zváží spo-
luúčast soukromého investora. 
V rozpočtu se nově nepočítá s žádnými příjmy
z úsekového měření. Ty chce vedení města,
pokud to bude z ekonomických důvodů možné,
přidat k již zmíněným 28 milionům na výstavbu
domova pro seniory. 
„Ve schválené verzi rozpočtu nejsou započítány
všechny investiční akce, na které jsme dostali
dotaci, například se jedná o rozšíření sběrného
dvora a výstavbu sociálního bydlení. Ty do roz-
počtu přidáme v jeho prvních úpravách. Samo-
zřejmě počítáme s tím, že další miliony korun
dáme do oprav majetku, protože ty musí pokra-
čovat. Stejně tak počítáme s investicemi do na-
šich škol a školek. V posledních letech město
dalo do podpory vzdělávání přes 60 milionů
korun, patří sem rekonstrukce škol, školek, bu-
dování nových tříd a jejich vybavení. V tom sa-
mozřejmě budeme také pokračovat,“ uvedl
k rozpočtu místostarosta Radomil Kašpar.

-mv-

Po dvaceti letech skončila spolupráce města Li-
tomyšle a spolku YMCA Europe na provozování
Evropského školicího centra. To od ledna 2020
spravuje pouze město, k „rozvodu z rozumu“
došlo kvůli vzájemné snaze o hledání úspor
i faktu, že YMCA Europe hledá další místa, která
by mohla sloužit k setkávání mládeže.
YMCA Europe se významný způsobem zaslou-
žila o záchranu a rekonstrukci zámeckého pivo-
varu. Ze svého rozpočtu městu za dvacet let
pomohla nejenom s opravou historicky cenné
budovy, ale také vkladem téměř 12 milionů

korun na první fázi oprav a příspěvku na zalo-
žení obecně prospěšné společnosti EŠC. Cel-
kem město a YMCA na opravy daly přes 50
milionů korun, díky kterým se z nevyužívaných
prostor stalo moderně vybavené kongresové
a ubytovací centrum, které každoročně hostilo
významné konference a semináře.
Město Litomyšl vrátí křesťanskému sdružení
mladých lidí milion korun, který YMCA Europe
původně dala jako vklad do EŠC. Tyto peníze
spolek použije na financování aktivit pro rozvoj
občanské společnosti v dalších částech světa.
YMCA Europe bude i nadále využívat prostory
Evropského školicího centra pro své aktivity,
které se budou konat v ČR. -mv-
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S novým rokem přichází nový tržní řád

Rádi bychom se touto cestou vyjádřili k dosa-
vadnímu průběhu modernizace silnice II/358
v intravilánu Litomyšle. Stavba byla zahájena
na konci srpna 2019. Vzhledem k tomu, že
stavba omezila velkou část obyvatel města Li-
tomyšle, nemohlo dojít k úplné uzavírce někte-
rých částí stavby a musela být zachována
dopravní obslužnost dotřené části města ales-
poň v omezeném režimu.
V průběhu stavby bylo nutné řešit celou řadu
dílčích problémů, které ve svém souběhu měly
zásadní vliv na původně plánované termíny vý-
stavby úseku v intravilánu města Litomyšl. Za
zmínku stojí zejména objevení kleneb sklepních
prostorů u zámku přímo v trase silnice, jejichž
zajištění bylo prováděno za dohledu arche-
ologů, kabely správců sítí (ČEZ Distribuce,
CETIN), které zasahovaly do nových konstrukč-
ních vrstev komunikace, z nichž některé bylo
nutné přeložit a některé bylo nutné dochránit
tak, aby nedošlo k jejich poškození. Během
prací na přeložkách, popřípadě dochránění
kabelů, musely být zastaveny práce na stavbě

komunikace. Nutno podotknout, že veškeré do-
tčené sítě, které musely být přeloženy, jsou dě-
dictvím z dob minulých, kdy jejich přesné
umístění bylo zjištěno až v průběhu stavby,
a proto nebylo možné jejich přeložku zajistit
ještě před zahájením stavby. Rovněž bylo
v trase stavby zastiženo neúnosné podloží
a muselo dojít k jeho sanaci v rozsahu více jak
6 tis m2. V neposlední řadě došlo k položení
mnoha chrániček pro pokládku sítí v budoucích
letech tak, aby bylo do nového povrchu komu-
nikace zasahováno jen v minimálních přípa-
dech.
Vzhledem k tomu, že došlo vlivem výše uvede-
ných okolností ke zdržení při výstavbě, musely
být některé práce s ohledem na nízké teploty
odloženy na jaro roku 2020. Jedná se zejména
o pokládku finální obrusné vrstvy asfaltobetonu
od ulice T. Novákové po konec Litomyšle, do-
končení úprav veřejné zeleně a vodorovného
dopravního značení. V současné době probíhají
na stavbě dokončovací práce na chodnících
a jednotlivých napojení komunikace na okolní

ulice. Tyto práce budou probíhat do 19.12.2019,
následně bude během zimní přestávky zprovoz-
něn celý úsek v intravilánu, kde bude zajištěna
zimní údržba. Samozřejmě je potřeba si uvědo-
mit, že se stále jedná o stavbu, která není v ně-
kterých úsecích dokončená, proto je nutné
projíždět stavbou se zvýšenou opatrností
a dbát přechodného dopravního značení.
Správa a údržba silnic (investor), společnost M-
Silnice a.s. (generální dodavatel stavby) a spo-
lečnost Contract management, a.s. (Správce
stavby) by touto cestou chtěly poděkovat za
velmi vstřícný přístup města Litomyšle včetně
všech zaměstnanců, zejména pak pracovníkům
silničního správního úřadu. Samozřejmě je
nutné poděkovat také všem dotčeným obyva-
telům a provozovnám za tolerantní přístup při
průjezdu stavbou. Věříme, že výsledná podoba
celé rekonstrukce, která bude definitivně do-
končena v jarních měsících 2020, bude pro
všechny dotčené dostatečnou odměnou.

Tomáš Opelka, správce stavby

Vyjádření investora, generálního dodavatele
a správce stavby k opravě silnice II/358 v Litomyšli

Vystavené zboží od nového roku nesmí být
vyšší než 1,7 metru a zároveň do veřejného pro-
stranství nesmí zasahovat více než 0,6 metru
od zdi či výlohy. Předsunuté prodejní místo
nesmí zasahovat před vedlejší provozovnu
a nesmí přesahovat přes obvodovou zeď nemo-
vitosti, v níž se provozovna nachází. Každá pro-
vozovna může mít pouze jedno předsunuté
prodejní místo.
Obchody a provozovny umístěné v podloubí
mohou místo toho zřídit jedno předsunuté pro-
dejní místo přilehlé k protějšímu pilíři podloubí.
Takto vystavené zboží může být umístěno
pouze na vnitřní straně sloupu podloubí, nesmí
být vyšší než 1,7 m, přesahovat do průchodu
mezi jednotlivými pilíři a zasahovat do prů-
chodu podloubím více než 0,4 m. 

Provozovatelé obchodů si tak mají vybrat, zda
své zboží vystaví před výlohou, či pokud mají tu
možnost, u protějšího pilíře v podloubí. Obě dvě
veřejné plochy nově nepůjde zabrat, čímž se za-
brání problémům, které vznikaly s některými
obchodníky na Smetanově náměstí, kteří za-
brali vystavovaným zbožím téměř celý průchod
podloubím.
Nový tržní řád má být kompromisem pro ob-
chodníky,  kteří  mají  mít  možnost  oslovit

potenciální zákazníky pro-
cházející podloubím, ale
zároveň stanovit jasná pra-
vidla, která umožní snadný
průchod občanům a za-
brání. Dodržování tržního
řádu budou kontrolovat

strážníci Městské policie Litomyšl, případným
pokutám však bude předcházet vysvětlování
a informační kampaň pro obchodníky, aby byli
s novinkami dostatečně seznámeni.
Tržní řád je zveřejněn včetně grafických příloh
s dobrou a špatnou praxí na webu www.lito-
mysl.cz v sekci Občan. -mv-

Nejvýznamnější projekty pro rok 2020
I v letošním roce se chystá řada investičních
akcí a oprav. Mezi největší bude patřit rozšíření
sběrného dvora na Mařákově ulici s odhadova-
nou cenou 26 milionů korun, na projekt město
má přislíbenou dotaci 20 milionů ze Státního
fondu životního prostředí. Rozšířením by se
měla roční kapacita provozu zvýšit až na 2764
tun odpadů ze současných 1349 tun a současně
by mělo dojít k modernizaci celého vybavení.
Pro občany by to znamenalo snazší možnost,
jak se zbavit starých a nepotřebných věcí.
Dalším důležitým projektem je výstavba soci-
álního bydlení na Zahájské ulici, kde má vyrůst
šest bytů pro osoby v nouzi, i zde město bude
stavět za pomoci dotace. Na projekt, který má
pomoci lidem v sociální tísni, město získalo de-
setimilionovou dotaci z Integrovaného regi-
onálního operačního programu, celkem má
výstavba stát 15 milionů korun.
Dále se například chystá další etapa revitali-
zace Černé hory, jejíž první část se dokončila

letos na podzim. I v tomto případě má dojít
k úpravě běžeckých cest a doplnění drobného
mobiliáře, jako jsou lavičky a odpadkové koše
do areálu lesoparku. Lesní cesty se budou
upravovat i v dalších částech Litomyšle a okol-
ních obcích, stejně tak se má začít na konci
roku s odbahněním Panských rybníků na Budi-
slavi.
Z hlediska ochrany životního prostředí je důle-
žitým plánem odstrojení hydrogeologického
vrtu Na Řetízku, který oficiálně nemá majitele
a je v havarijním stavu. Mohl by tak ohrozit kva-
litu pitné vody.
Kromě nových projektů se také připravují další
opravy městského majetku, jako jsou například
chodníky. Vedení města plánuje také další fázi
rekonstrukce oken Smetanova domu za 400
tisíc korun. Za čtyři miliony korun má ve spolu-
práci s ČEZ dojít k vybudování nového veřej-
ného osvětlení na Pohodlí a ve Fügnerově
čtvrti. V roce 2020 mají pokračovat i investice

do škol a školek. Přes léto budou dělníci pokra-
čovat v rekonstrukci vnitřních prostor III. ma-
teřské školy za více jak dva miliony korun, na
I. mateřské škole se chystají úpravy vnitřních
prostor za zhruba 1,5 milionu.
Velkým soukromým investičním projektem je
výstavba obchodního domu Lidl v areálu Pern-
štýn, která by mohla podle současných odhadů
začít letos. V prosinci se zástupci města
zúčastnili jednání odborné komise, která vybí-
rala ze čtyř návrhů. Vedení města ocenilo, že
soukromý investor prokazuje seriózní přístup
a zabývá se nejenom výstavbou prodejny, ale
i kvalitou veřejného prostoru a úpravou ná-
břeží.
Výše uvedené částky a termíny jsou v sou-
časné době předběžné a může dojít k jejich
změnám. A v Litomyšli se toho chystá samo-
zřejmě více. Další informace nejenom o výše
zmíněných plánech zveřejníme v průběhu roku
2020 ve vydáních Lilie. -az-

Na začátku února začne platit nový tržní řád. Největší změnou oproti minulosti je snaha města
o vyčištění podsíní od příliš velkého množství vystavovaného zboží, kvůli kterému se v podloubí
špatně pohybuje chodcům a návštěvníci si stěžují na to, že hyzdí historické centrum.
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Dne 21. 11. 2019 jsem podstoupil operaci ky-

čelního kloubu na ortopedickém oddělení
zdejší nemocnice. Tímto děkuji celému operač-
nímu týmu pod vedením p. primáře MUDr. Mi-
roslava Vlacha. Operace byla provedena
úspěšně a profesionálně. Dále děkuji všem lé-
kařům a lékařkám, sestrám a sanitárním pra-
covníkům, kteří mi svou odbornou a vždy
obětavou a laskavou péčí pomáhali po celou
dobu hospitalizace. Povzbuzení a úsměv v pra-
vou chvíli opravdu pomáhá! 
Velký dík za vše. Jaroslav Chadima

Po úspěšné operaci kyčelního kloubu na or-
topedickém oddělení litomyšlské nemocnice
letos v listopadu jsem strávil dva týdny ná-
sledné péče na rehabilitačním oddělení. Chtěl
bych poděkovat celému ošetřujícímu týmu za
profesionální a laskavý přístup při pomoci na
mém uzdravování.Dík za všechno!

Jaroslav Chadima
Děkuji celému personálu chirurgického od-

dělení Litomyšlské nemocnice pod vedením
pana primáře MUDr. Marka Serbáka
a MUDr. Michala Vlacha za přístup a za péči,
kterou mi věnovali. Poděkování patří mimo jiné
MCHJ a MUDr. Lopuchovskému. Také děkuji
paní primářce MUDr. Janě Janečkové a jejímu
oddělení za zjištění nemoci. Poděkování také
kuchařům v této nemocnici za dobrou a výživ-
nou dietní stravu, a ne jak někdo říká.

Děkuji František Holinger
Vážení, chtěl bych touto cestou z celého

svého srdce poděkovat lékařům z Litomyšle za
záchranu mého života. Letos 22. září jsem
v hospůdce v Borové připravoval sraz našeho
příbuzenstva, abychom se nepotkávali jenom
na pohřbech. Jenže – co osud nechtěl, zkola-
boval jsem. Děkuji také dvěma mým bratrán-
kům – Slávkovi Lejhancovi ze Sádku a Josefu
Nunvářovi z Oldříše, kteří mě resuscitovali po
telefonu, dále pak záchranářům z Poličky, lé-
kařce Dr. Slezáčkové a nejvíce pak lékařům
a sestřičkám z JIP v Litomyšli, kam jsem byl sa-
nitkou převezen. Další díky patří dceři mojí
ženy, Janě Brychtové z Morašic, která se o mne
starala po psychické stránce v nemocnicích
a informovala moji rodinu. Dnes jsem po troj-
násobném by-passu v IKEMU v Praze a lázeň-
ském pobytu v Poděbradech. V pořádku. Díky
vám! Jste skvělí! Ještě jednou díky za vše! S po-
zdravem Jan Hendrych, Morašice

V 2. základní škole v Litomyšli (v „červené“)
už několikátým rokem funguje školní kroužek
Hýbeme se s hudbou. Děti – tanečníci a taneč-
nice – mají možnost několikrát do roka vyjet

na vystoupení do velkých měst (Praha, Brno,
Olomouc) v rámci akce Charita dětem. Letos
jsem poprvé sledovala vystoupení kroužku jen
jako rodič, nikoli zároveň jako „pomocný
dozor“. Proto snad byla možnost sledovat
a vidět více...
Holčičky za ty roky, co v kroužku tancují, udě-
laly neskutečný pokrok. Z malých roztomile
neotesaných dětí jsou velké šikovné slečny,
které tancují s úsměvem, radostí, cítí hudbu
a rytmus. Je vidět, že je tancování baví a užívají
si to. O to víc je báječné, že mohou svůj um
prodat na vystoupeních ve velkých městech,
kde na jednom pódiu vystupují s celebritami
z televize (Drupi, Michal David, Václav Upír
Krejčí, Maxíci, Iva Pazderková,...). Přijíždějí plné
zážitků a zkušeností. Velký dík patří paní uči-
telce Stejskalové a paní asistentce Jasanské,
které s nimi nejen trpělivě nacvičují sestavy,
ale též s nimi po vystoupeních jezdí a berou na
sebe odpovědnost za tu „partu blech“. 

Ola Radimecká
 V neděli 15. 12. 2019 mně vypovědělo službu

insulinové pero, kterým se insulin aplikuje. Co
dělat? Rozhodl jsem se navštívit lůžkové oddě-
lení zdejší interny. Byl jsem připraven na vše.
Ale byl jsem velice mile překvapen krásným
a vstřícným přístupem, který se již dnes tak ne-
vidí. Sestřičkám paní Daně Alexanderové
a Marii Tmějové děkuji za jejich ochotu. Jen více
takových sestřiček v našem zdravotnictví.
Práce to není vůbec jednoduchá, ale je velmi
náročná jak po fyzické, tak i odborné erudici.
Děkuji, že jsem se s takovým lidským přístu-
pem setkal. Díky za pomoc Jan Pavliš.

 Dne 1. ledna 2020 uplynulo 5 let od chvíle,
kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček, pan Josef Bartoš z Po-
hodlí. Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

 Dne 5. ledna 2020 uplyne už pátý smutný
rok ode dne, kdy nás navždy opustil pan Jin-
dřich Šauer ze Suché.

S láskou vzpomínáme celá rodina.
 Dne 24. ledna uplynou již 4 roky, kdy nás

krátce po svých 46. narozeni-
nách navždy opustila milo-
vaná maminka a manželka
Lenka Holomková z Nedo-
šína. S láskou a velkou bolestí
na ní stále vzpomínáme.
Všichni, kdo jste naši Leničku
– naše sluníčko, znali, věnujte
jí  spolu  s námi  tichou  vzpomínku. Za vzpo-
mínku děkujeme.

manžel Mirek, Ivanka a Pavlík

6

Duchovní slovo 
Víra a zaslíbení (Gn 12. 1-4,7)
Milí přátelé, začínáme psát první řádky histo-
rie roku 2020. S čím do této nové etapy vstu-
pujeme? Někteří s krásnými a velkými plány,
jiní s různými předsevzetími a jiní zase
s mnoha obavami či nejistotami. Nabízím Vám
povzbuzení na základě příběhu Abraháma,
praotce víry.
Abraham (nejprve jménem Abram) měl velké
touhy a očekávání, především touhu po vel-
kém a silném potomstvu. Avšak jeho milovaná
žena Saraj byla neplodná. Byla to pro něj bo-
lestná a těžká věc. Do této chvíle však vstu-
puje Hospodin, který oslovuje Abrama, zve ho
na cestu do neznámé země a dává mu požeh-

nání a zaslíbení velkého potomstva. Abram
Hospodinu uvěřil, dostává nové jméno Abra-
ham (otec nespočetného národa) a vydává se
na cestu do neznáma se všemi blízkými, které
měl, a ještě navíc s mocným a dobrotivým
průvodcem, Hospodinem. Po dlouhém očeká-
vání Bůh jeho touhu naplňuje v narozeném sy-
novi Izákovi a později v dalších pokoleních.
Také my se vydáváme na novou cestu našeho
života, i když se nám zdá, že je náš život usa-
zený v tom každodenním rytmu. Zdá se, že
máme své stezky již vyšlapané a těžko ve
svém životě něco změníme. O to skeptičtěji
vnímáme možnost změny společnosti, poli-
tiky, ekologického ohrožení atd. Snad už ani

nelze očekávat něco krásného, nového a dob-
rého, po čem v hloubi srdce toužíme. Často
jsme přesvědčeni, že naše snaha o lepší bu-
doucnost je marná. Vždyť se nic neděje a my
tak dlouho čekáme. Nenechme se však zmást,
že je už vše dané, že se nemůže nic změnit, že
naše úsilí je marné. Nenechme si vzít naději!
Z ní vyrůstá víra v lepší budoucnost. 
Abrahamův příběh nás učí víře a důvěře, ne
však ve své schopnosti a dovednosti, ale
v Boží prozřetelnost a zaslíbení. Učí nás ne-
ztrácet naději, i když její naplnění trvá hodně
dlouho. Abraham stále věřil v naplnění Božího
zaslíbení a požehnání. Jeho víra obstála ve
všech zkouškách, protože když už to vypa-
dalo, že ztratí i toho jediného syna, kterého
měl, stále věřil. Navíc naplnění Božího příslibu
zažil jen zčásti na svém synu, neboť během
svého pozemského života neviděl ten nespo-
četný zástup svého potomstva. Až později se
jeho potomstvo rozrostlo ve velký národ.
I my věřme, že tento rok může přinést napl-
nění našich očekávání. Věřme tomu, který je
zdrojem všeho dobra, požehnání a těch nej-
lepších zaslíbení. On nám je sděluje prostřed-
nictvím svého syna Ježíše, jehož narození
jsme před nedávnem slavili. On naplňuje v Je-
žíši i příslib Abrahamovi. On nás všechny pro-
vází jako své milované děti a obdarovává těmi
nejlepšími a nejkrásnějšími dary pro život. 
Jménem všech křesťanů v Litomyšli Vám přeji
a vyprošuji: Ať Vás Bůh provází svým požeh-
náním celý rok 2020 a uskuteční ve Vašem ži-
votě ta nejúžasnější zaslíbení, která naplnil
a stále naplňuje v Ježíši.

Zdeněk Mach, probošt

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Eva Lipavská, Dagmar Andrlová,
Bohumila Tomášková, Jaroslava Seidlová,
František Řehoř, Jiří Javůrek, Jan Lesňák 
85 let – Zdeňka Rychtaříková,
    Vlasta Voříšková
90 let – Josef Popelka
92 let – Marie Štursová (Pohodlí)
93 let – Vlasta Stratílková
95 let – Anežka Hendrychová
98 let – Božena Vomočilová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Tomáš Čačko, Tržek 
– Světlana Bádalová, Morašice
Novomanželům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Josef Stříteský (67 let)
MUDr. Václav Dlouhý (87 let)
Eva Rychtaříková (75 let)
Marie Průžková (79 let)
Ing. František Hanuš (81 let)
Vzpomínáme.          

Dana Kmošková, předseda 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.
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235 let – 31. 1. 1785 se narodila Magdalena
Dobromila Rettigová, spisovatelka, bás-
nířka, představitelka počínajícího ženského
emancipačního hnutí u nás. V Litomyšli žila
od roku 1834, je autorkou kuchařských knih
i knih o vedení domácnosti. Jako spisovatelka
byla velmi plodná, napsala několik desítek
drobnějších i rozsáhlejších děl. V Litomyšli
pořádala různé „ženské dýchánky“ a po-
stupně se stala pro řadu místních žen vzo-
rem. Půjčovala jim také knihy ze své domácí
knihovny. Oblíbily si ji především mladé
dámy, které ji pak zvaly na svatbu a často ji
žádaly, aby jim vystrojila hostinu. Magdalena
podporovala myšlenky na zkrášlení města
a snažila se umožnit vzdělávání i nemajet-
ným dívkám. Její největší přínos však tkví v ší-
ření národního uvědomění v ženském
měšťanském prostředí. Pomocí své Domácí
kuchařky cíleně rozšiřovala mezi ženami
český jazyk a díky tomu se uchovalo jméno
Magdaleny Dobromily Rettigové v paměti ná-
roda dodnes.
220 let – 5. 1. 1800 se narodil Jiří Hradecký,
první zvolený purkmistr Litomyšle, ve funkci
byl od roku 1850 do roku 1864. V této době
byla založena Beseda, Divadelní sdružení,
Vlastimil, Spořitelna, upravilo se Toulovcovo
náměstí a po dlouhém vyjednávání bylo usta-
noveno zřízení reálné školy. Město bylo osví-
ceno petrolejovými lampami, vlastenectví
a národní uvědomění se vzmáhalo. Byla to
doba Havlíčkova, Tylova, Palackého, Riegra,
Braunera, B. Němcové a počátků Jana Nerudy.
Město žilo osobnostmi malíře Antonína Dvo-
řáka, děkana Paula a kaplana P. Šanty.
210 let – 22. 1. 1810 se narodil František Au-
gustin Brauner, jeden z nejvýznamnějších

českých liberálních politiků 19. století, advo-
kát. Pocházel z rodiny litomyšlského majitele
krupařství Hynka Braunera. Formování Fran-
tiškovy osobnosti výrazně ovlivnilo jeho
studium na litomyšlském piaristickém gym-
náziu. Poté absolvoval rok filosofie v Lito-
myšli, další v Praze, aby poté nastoupil na
právnickou fakultu ve Vídni, kde získal roku
1836 doktorát. V roce 1848 vydal spis O ro-
botě a vykoupení se z roboty, který oslovil ši-
roké lidové vrstvy, ale i politiky.
100 let – 12. 1. 1920 se narodila Ludmila Au-
tratová Uličná, lékařka, spisovatelka,
autorka cestopisů a literatury pro děti, pře-
kladatelka z italštiny. Dětství prožila v Lito-
myšli, kde byl její otec, historik a spisovatel
František Václav Autrata ředitelem gymnázia.
Vystudovala medicínu, byla lékařkou derma-
tologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně.
Hodně cestovala, zážitky z cest uváděla
v rozhlase, publikovala v časopisech (např.
100+1), je autorkou knížek pro děti. K oslavám
300 let trvání Gymnázia v Litomyšli napsala
Píseň o erbu města Litomyšle.
80 let – 3. 1. 1940 zemřel Pravoslav Martí-
nek, malíř, grafik, ilustrátor, středoškolský
učitel. Po maturitě na litomyšlském gymná-
ziu vystudoval ČVUT a AVU v Praze (žák Maxe
Švabinského). Vyzdobil monografie Františka
Laška – Po stopách litomyšlských Valdštejnů
a jejich doby a Ze staré slávy Litomyšle. Byl
činný v Sokole, jeho díla jsou zastoupena ve
sbírkách Městské galerie Litomyšl. 
80 let – 17. 1. 1940 zemřel Otto Popler, učitel,
kulturní pracovník, publicista, kronikář Lito-
myšle, nadšený sokol. Učil na obecné dívčí
škole v Litomyšli, spolupracoval se Spolkem
paní a dívek, byl předsedou knihovní rady při

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE
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Hášova elektrárna
Hášova elektrárna se nacházela severně od
centra v místní části Lány, v blízkosti řeky
Loučné. V současné době se v místě původní
elektrárny nachází objekt Vodovodů a kanali-
zací. Vodní elektrárnu na řece Loučné nechal
vybudovat místní mlynář František Háša. Ten se
už dříve zasadil o výstavbu parní pily. Elekt-
rárna byla dokončena v roce 1905 a přispěla
k elektrifikaci jak Litomyšle, tak i několika okol-
ních vesnic. Instalaci tehdy moderního vybavení
provedla firma Schukert z Vídně. V Litomyšli tak
mohlo být zřízeno elektrické osvětlení. Po smrti
pana Háši elektrárnu provozovali dál jeho po-
tomci. Město bylo díky ní zásobováno elektři-
nou až do roku 1936, kdy dodávky elektrické
energie pro Litomyšl převzal Východočeský
elektrárenský svaz. Po roce 1945 byla elekt-
rárna znárodněna.
Za fotografii děkuji Aleně Fiedlerové. 

Lenka Backová

K optimalizaci pracovišť finančních úřadů dojde od ledna 2020
Finanční správa již dříve informovala veřejnost
o tom, že v příštím roce převede do optimalizo-
vaného režimu 33 územních pracovišť. Tyto
změny se v Pardubickém kraji dotknout Lito-
myšle, Hlinska, Holic a Moravské Třebové.
Jedná se o vnitřní organizační změnu, která ne-
bude mít vliv na rozsah a dosah služeb, které
občanům územní pracoviště doposud poskytují.
Žádné územní pracoviště nebude optimalizací
zrušeno ani přemístěno do jiného města, sou-
časná dostupnost poskytovaných služeb tak
bude zachována a občané nebudou odkázáni
na služby jiného územního pracoviště.
Tato změna nastane od ledna 2020 a je důležité,
aby byli daňoví poplatníci informováni o tom, že
se změní uložení jejich daňových spisů. K tomu
Generální finanční ředitelství vydalo pokyn
č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho pří-
slušné části na finančních úřadech a na územ-
ních pracovištích finančních úřadů, který je
přístupný na internetových stránkách Finanční
správy. Spisy z 33 územních pracovišť budou
přesunuty na jiná pracoviště v rámci stejného fi-
nančního úřadu a v uvedeném pokynu daňoví
poplatníci zjistí, o která územní pracoviště se
konkrétně jedná. Optimalizovaná územní praco-
viště budou občanům přístupná standardně
v úřední dny, v pondělí a ve středu od 8.00 do
17.00 hodin, tedy minimálně dva dny v týdnu. 
„V době zvýšeného náporu, například při výběru
daňových přiznání, bude provozní doba úřadů
rozšířena a pracoviště budou personálně posí-

lena", řekla generální ředitelka Finanční správy
Tatjana Richterová a avizovala tak připravenost
Finanční správy pružně reagovat na zvýšený
zájem občanů. 
S převodem 33 územních pracovišť do optima-
lizovaného režimu Finanční správa dokončí

standardizaci služeb poskytovaných občanům.
Tato standardizace se totiž týká i 23 územních
pracovišť, která byla do optimalizovaného re-
žimu převedena již v roce 2016. 

Zuzana Mašátová, 
Generální finanční ředitelství

Městské veřejné knihovně v Litomyšli. Byl
přítelem Aloise Jiráska a Romana Nejedlého,
psal hudební referáty do regionálních časo-
pisů a sborníků. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY
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V roce 2020 město Litomyšl spouští první roč-
ník participativního rozpočtu s podtitulem
„město pro lidi, lidé pro město“. Vy sami rozhod-
nete o tom, co se má postavit nebo uspořádat.
Participativní rozpočet má u občanů zvýšit
zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby
sami navrhovali a vybírali projekty, které podle
nich zvýší kvalitu života v Litomyšli a integro-
vaných obcích. Za tímto účelem Zastupitelstvo
města Litomyšl uvolní z rozpočtu částku po-
třebnou k realizaci čtyř projektů. Dvou s celko-
vými náklady v maximální výši 50 tisíc Kč na
jeden projekt a dále dvou návrhů s celkovými
náklady v maximální výši až 300 tisíc Kč na
jeden projekt.
Své návrhy na projekty může podat každý
občan České republiky starší 15 let. Hlasování
o návrhu bude umožněno pouze osobám, které
mají trvalý pobyt v Litomyšli či integrované obci
města Litomyšle a které v den odeslání hlasu
dovrší věk 15 let. Tento systém byl vybrán, aby
měla veřejnost k výběru co nejvíce návrhů, o je-
jichž realizaci však rozhodnou sami Litomyš-
lané. Věková hranice byla stanovena tak, aby
svůj názor mohla projevit i mladá generace.
A co máte dělat, pokud máte projekt a chcete
ho podat k dalšímu projednání? Do konce února
vyplňte na webu www.litomysl.cz kontaktní for-
mulář. Jde to snadno a rychle z pohodlí domova.
Pokud nemůžete nebo nechcete používat počí-
tač, s vyplněním a odevzdáním potřebných do-
kumentů vám mohou zaměstnanci MěÚ
Litomyšl na informacích hlavní budovy na
adrese Bří Šťastných 1000, případně můžete
návrh podat prostřednictvím litomyšlského in-
formačního centra. 

Nezapomeňte, že projekt musí splňovat tato
pravidla:
a) Návrhy nesmí porušovat platné právní před-

pisy.
b) Návrhy musí být v souladu s usneseními Za-

stupitelstva města Litomyšle a ve veřejném
zájmu.

c) Náklady na realizaci nesmí překročit 100 %
částky vyčleněné v kategorii na jeden daný
projekt (včetně projektové dokumentace).

d) V rámci participativního rozpočtu mohou ob-
čané vybírat dva projekty v kategorii do 50
tisíc Kč a dva projekty v kategorii do 300
tisíc Kč.

e) Investiční akce musí být realizovány na po-
zemcích a v objektech města Litomyšl, vlast-
nictví lze ověřit například na: https://
nahlizenidokn.cuzk.cz/.

V případě spoluvlastnictví vyhodnotí investiční
komise realizovatelnost projektu

f) Projekty musí být realizovatelné do jednoho
kalendářního roku od data zveřejnění vý-
sledků.

g) Součástí návrhu je souhlas s povinnou pre-
zentací autora/zástupce na květnovém ve-
řejném setkání. Zástupce autora může být
jmenován max. pět pracovních dnů před ko-
náním veřejného projednání. Neúčast na jed-
nání je důvodem nepřijetí návrhu do
hlasovací fáze.

h) Návrh na projekt může podat fyzická osoba
starší 15 let s trvalým pobytem v ČR.

i) Každá osoba může podat maximálně tři ná-
vrhy v jednom ročníku participativního roz-
počtu.

j) Projekt musí podpisem a uvedením svých
jmen a adres podpořit alespoň 10 osob s tr-
valým pobytem v Litomyšli či integrované
obci města Litomyšle, které v den odeslání
hlasu dovrší věk 15 let.

k) Projekt musí být v souladu se schváleným
územním plánem a nesmí být v kolizi s měs-
tem připravovanými projekty

l) Autor může návrh stáhnout nejpozději do
pěti pracovních dnů před zahájením hlaso-
vání veřejnosti.

Město pro lidi, lidé pro město.
Sami rozhodněte, na co půjdou peníze z rozpočtu

Máte nápad, jak zlepšit život ve městě? Například vybudováním nového dětského hřiště?
Venkovní posilovny? Uspořádáním koncertu? Chcete zařídit něco, co vám ve městě chybí?
Pokud se váš nápad dá realizovat do 300 tisíc korun, máte šanci se postarat o změnu!

Harmonogram
1. fáze – informační kampaň
o zahájení procesu. 
– příjem návrhů. Termín 01/2020
– 02/2020
– úvodní veřejné jednání k parti-
cipativnímu rozpočtu – 02/ 2020

2. fáze – kontrola proveditelnosti
návrhů. 
Termín 02/2020 – 04/2020
– oznámení schválených návrhů,
info k hlasování. Termín 04/2020
– 05/2020

3. fáze – veřejné projednání ná-
vrhů před spuštěním hlasování –
začátek května 2020
– hlasování. Termín 05/2020 –

06/2020
– oznámení výsledků hlasování, odsouhlasení
Radou města Litomyšl. Termín 06/2020

4. fáze – zahájení realizace. Podzim 2020

Jak funguje hlasování?
a) v průběhu května bude před hlasováním svo-

láno veřejné projednání s autory schválených
projektů a veřejností za účasti zástupců
města

b) Hlasování o návrzích probíhá pouze elektro-
nicky prostřednictvím speciálního formuláře
na webu www.litomysl.cz. Hlasování pro ob-
čany, kteří nemohou či nechtějí využít inter-
net, umožní pracovníci MěÚ Litomyšl
(recepce, redakce Lilie) nebo IC Litomyšl, kteří
těmto občanům v pracovní době pomohou
s hlasováním na služebním PC. Pro tuto
formu hlasování je nutná osobní návštěva na
daných místech.

c) Při hlasování je třeba uvést celé jméno,
adresu trvalého pobytu a rok narození. Po
hlasování pověření pracovníci MěÚ Litomyšl
provedou kontrolu údajů se základními regis-
try. Pokud budou údaje souhlasit, hlas bude
započítán.

d) V případě, že by se při kontrole zjistilo zne-
užití cizích osobních údajů k hlasování, bude
daný hlas odebrán ze systému.

e) Hlasování jinou formou není možné. Hlasovat
mohou pouze fyzické osoby starší 15 let s tr-
valým pobytem v Litomyšli nebo integrova-
ných obcích města Litomyšle.

f) Při hlasování má každá osoba dva kladné
hlasy a jeden záporný. Zvolit musí vždy
všechny tři.

g) Osobní údaje nebudou použity k jiným úče-
lům než pro ověření osoby pro účely hlaso-
vání a nebudou předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány v souladu
se zákony a platnými právními předpisy, kte-
rými je Česká republika vázána.

Více informací přineseme v dalších vydání Lilie.
-red-

Definice participativního rozpočtu
Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse a rozhodování a typ participativní
demokracie, ve kterém se jednotlivci rozhodují, jak přidělit část obecního nebo veřejného rozpočtu.
Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů
a některé z nich upřednostňovat, a dává jim možnost rozhodovat o tom, jak jsou peníze vynaklá-
dány. Když je participativní rozpočtování bráno vážně a je založeno na vzájemné důvěře, mohou
z něho mít prospěch jak místní samospráva, tak občané.  (Wikipedia)

V případě jakýchkoliv 
dotazů kontaktujte:
Michele Vojáček
michele.vojacek@litomysl.cz
tel. 461 653 307,
724 917 054
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ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 4. 1. MUDr. Kašparová
Ne 5. 1. MUDr. Tišlerová
So 11. 1. MUDr. Přichystalová
Ne 12. 1. MUDr. Jindrová
So 18. 1. MUDr. Mikulecká
Ne 19. 1. MUDr. Dejdarová
So 25. 1. MUDr. Sláma
Ne 26. 1. MUDr. Sláma
So 1. 2. MUDr. Kašparová
Ne 2. 2. MUDr. Novotná

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 285
So 4. 1. MUDr. Beňová
Ne 5. 1. MUDr. Cacková
So 11. 1. MUDr. Filová
Ne 12. 1. MUDr. Hájková
So 18. 1. MUDr. Kopecká
Ne 19. 1. MUDr. Mareš
So 25. 1. MUDr. Papoušková
Ne 26. 1. MUDr. Pešková
So 1. 2. MUDr. Pilařová
Ne 2. 2. MUDr. Mareš

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

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 1. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
11. – 12. 1. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
18. – 19. 1. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
25. – 26. 1.  MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
1. – 2. 2.  MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663

REAKCE LÉKAŘŮ

Reaguji na článek o Litomyšlské nemocnici
z minulého čísla. Některé důsledky z něho vy-
plývající nemusely být zcela zřetelné, doplňuji
tedy: Byla zmíněna neuspokojivá personální
situace v obou nemocnicích (Litomyšl, Svitavy
). Od 1.1.2020 bylo plánováno zrušení akutní
operativy v době ústavní pohotovostní služby
(ÚPS), t.j. v odpoledních hodinách, v noci a o ví-
kendech a svátcích. Zároveň měla být zacho-
vána nepřetržitá pohotovostní chirurgická
ambulance. Běžného provozu chirurgie včetně
operativy v řádné pracovní době by se změna
nedotkla. Dle původního plánu měl být nedo-
statek personálu pro služby ve Svitavách řešen
za pomoci zaměstnanců Litomyšlské nemoc-
nice. Plánovanými změnami by se však perso-
nální situace nijak nevyřešila! Obsazení
chirurgických služeb v Litomyšlské nemocnici
by totiž muselo zůstat stejné. Nemohli bychom
však naše akutní pacienty operovat a museli
bychom je převážet do Svitav. Pro názornost
dokládám, že každoročně odoperujeme v době
ÚPS cca 240 pacientů. Tato změna by s sebou
nesla řadu problémů a rizik a potenciálně by
mohlo dojít i k ohrožení pacientů. Pacientů by
se tak změna zcela jistě dotkla. Při vypjatém

jednání lékařů s představenstvem NPK, a.s.
byly lékaři vzneseny připomínky a upozornili
jsme na možná rizika. Rovněž zastupitelstvo
města vydalo nesouhlasné ustanovení. Po
přehodnocení našich připomínek nakonec ge-
nerální ředitel MUDr. Gottvald nařídil odložení
plánovaných změn. Souhlasím, že personální
situace v obou nemocnicích není nejrůžovější,
nicméně plánovaným zrušením akutní opera-
tivy v době ÚPS by se nyní nevyřešilo prakticky
nic. Zdá se však, že zachování stávajícího re-
žimu služeb v Litomyšli i ve Svitavách je dlou-
hodobě neudržitelné. Zrušení akutní péče
mimo řádnou pracovní dobu a převedení pro-
vozu do režimu plánované péče je v dlouhodo-
bém plánu NPK. Generálním ředitel mne
ubezpečil, že není v ničím zájmu, aby došlo
k rušení chirurgie jako takové nebo dokonce
rušení celé nemocnice. Budeme nyní usilovat
o to, aby byl stávající akutní provoz zachován
alespoň do doby, než bude řádně připraven
přechod na plánovanou operativu a budoucí
změny budou provedeny tak, aby nebyli ohro-
ženi ani pacienti, ani zdravotnický personál. 

MUDr. Michal Vlach,
chirurgické oddělení, Litomyšlská nemocnice

Vedení NPK (Nemocnice Pardubického kraje
a.s.) tvrdí, že dva roky připravovalo převedení
akutní operativy v ÚPS (ústavní pohotovostní
služba) z Litomyšle do Svitav. V rámci zkvalit-
nění péče o pacienty. V rámci lepší spolupráce
personálu obou nemocnic. V rámci nedostatku
kvalifikovaného personálu. V rámci ušetření fi-
nančních prostředků.
Z původního záměru nastavení těchto změn
od 1. 9. 2019 sešlo z pro mě neznámých dů-
vodů. Vše bylo posunuto na 1. 1. 2020. Jedno-
značně. Vše bylo připraveno a projednáno
s jednotlivými primaři zainteresovaných oborů.
Tak nám to tlumočí vedení NPK (MUDr Vladimír
Ninger, ředitel pro zdravotní služby a člen
představenstva). Necelý měsíc před plánova-
nou změnou, při setkání managementu NPK
se zaměstnanci LTM nemocnice (11. 12. 2019)
zazněly ze strany zaměstnanců četné výhrady
proti „perfektně" naplánovanému přesunu slu-
žeb v ÚPS. Zvedla se mezi nimi vlna nevole.
Všechny argumenty, jež byly uvedeny proti
plánované „reformě", měly své opodstatnění
a hlavně – ukázaly, že jde přímo o omezení až
ohrožení péče potenciálních pacientů. A že nic
ani po dvouleté přípravě není řádně připra-
veno. Ani věcně ani po právní stránce. Měl to
být první krok ke vzniku elektivní nemocnice
v Litomyšli (tento název i toto spojení jsem sly-
šel a viděl poprvé). Vše předvedeno MUDr. Ja-
roslavem Kajzrem (oblastní ředitel pro
zdravotní služby zdejšího regionu) na promíta-
ných diapozitivech.
Nakonec díky aktivitě zdejších lékařů zaintere-
sovaných oddělení (CHIR, ORT, ARO, RTG) i dal-
ších pracovníků byl začátek této "připravené"
akce odsunut do budoucnosti.
V Deníku z 18.12.19 jsme se dočetli, že k posu-
nutí došlo poté, co vedení NPK celou záležitost

znovu projednalo se zaměstnanci. Má-li vedení
NPK na mysli význam slova znovu, znamená
to, že již předtím někdy nějaké jednání se za-
městnanci bylo. Inu, nevím o něm. A slovo pro-
jednat – znamená diskutovat a brát ohled na
argumenty druhé strany. Na tomto sezení
jsem byl, ale ze strany vedení NPK opravdu
nešlo o projednání – šlo o snůšku nepravd, lží
a arogance se závěrem, že to prostě od 1. 1.
2020 tak bude (Ninger).
Naštěstí aktivně někteří lékaři vystoupili násle-
dující den na jednání Zastupitelstva města Li-
tomyšle, kde bylo nově zařazeno na pořad
i jednání o osudu ÚPS. Jednohlasný nesouhlas
s plánovanými změnami jistě také přispěl k od-
ložení dvouleté činnosti managementu NPK.
Jen se tak na okraj trochu ptám, zda o těchto
změnách byli – a pokud ano, tak kým a jak? –
zastupitelé občanů Litomyšle a okolí informo-
váni. Obávám se, že tento nesouhlas zastupi-
telstva přišel přesně za vteřinu dvanáct. Ale
naštěstí přišel!
Deník cituje Vladimíra Ningera stran trvání zá-
měru sloučit chirurgické týmy obou nemocnic
pro akutní operativu v průběhu ÚPS. „I nadále
trváme na tom, že oba týmy jsou kapacitně na
hranici svých možností.“ Ano, má pravdu. Leč
záměrem managementu bylo ponechat v ÚPS
jak v LTM, tak i ve Svitavách počet sloužících
lékařů stejně jako doposud. Takže kde je ono
sloučení? Kde jsou úspory? A jak to bude trvat
dlouho, když „... k odkladu dochází jen na nej-
nutnější dobu"? Byla-li doba nutná k vytvoření
něčeho nefunkčního ony dva roky, tak doba
aby vzniklo něco funkčního...
Pevné zdraví nejen pro následující rok 2020
vám všem přeje

MUDr. Lubomír Bláha, 18. 12. 2019

Elektivní nemocnice Litomyšl
nebo jak to vlastně bude...?

Reakce na článek o Litomyšlské
nemocnici z čísla 12/2019

RESTAURACE „SLUNCE“ LITOMYŠL 
přijme

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
DÁLE PŘIJMEME 

POMOCNOU
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

(nástup možný ihned)
Nabízíme práci na HPP, nebo brigádně

Bližší info: tel. 603 228 082, 
nebo přímo v restauraci
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Velký dětský
karneval letos
již v lednu
Již 8. ročník oblíbeného dětského karnevalu se
uskuteční opět v krásném prostředí zámeckého
pivovaru. V neděli 26. ledna od 14.30 hod. se
můžete těšit na zábavné odpoledne v maskách
plné soutěží a her. K dispozici bude mimo jiné
i malování na obličej, hrací koutek a další
atrakce. Chybět nebude samozřejmě ani tra-
dičně bohatá tombola. Karneval spolupořádají
SVČ Litomyšl s ADFORS Basket Litomyšl.
Vstupné je 80 Kč na osobu, děti do 2 let
zdarma. Další informace a předprodej vstupe-
nek v kanceláři SVČ. Dostatek vstupenek bude
však k dispozici i na místě. Otvíráme ve 14
hodin. My už se na letošní karneval moc těšíme
a co vy? Budete u toho taky?

Josef Štefl a Martin Šorf

Dvě divadélka v Husově sboru
V pátek 3. ledna v 17.00 hod. bude naším hos-
tem výtvarnice a herečka Hana Voříšková
z Chocně, která u nás naposledy hostovala při
Noci kostelů se svou originální chvílí večerní
poezie na lampionech. Tentokrát přijede se
svým stínovým vánočním loutkovým divadlem.
V představení „Pokoj vám“ zazní vánoční evan-
gelium v překladu Bible kralické a vánoční písně
z Moravy a Slezska v nahrávce Komorního
orchestru Leoše Janáčka a Hradišťanu. Kdo jste

u nás již před časem byli na tomto představení,
víte, že toto divadélko má komornější charakter
a vyžaduje úplné zatemnění. Proto proběhne
v menší modlitebně. Kdo by se nevešel na první
představení od 17.00 hod., bude mít možnost
účasti na dalším v 17.45 hod. a může si mezitím
prohlédnout výstavu betlémů v předsálí.
Další divadelní pozvání do Husova sboru pak
platí na závěr ledna, kdy tu v úterý 28. ledna
v 18.00 hod. vystoupí českobudějovické Studio

Noc hotelů
i v Litomyšli
Noc hotelů je akce, kterou vyhlašuje Asociace
hotelů a restaurací ČR po celé republice jako
poděkování obyvatelům, v jejichž okolí hotely
podnikají. Za Vaši podporu turismu, vstřícnosti
k návštěvníkům našeho města a za vnímání
ekonomického přínosu cestovního ruchu pro
celý region se i náš hotel Zlatá Hvězda připojil
k této výzvě. Dne 31. ledna 2020 Vám proto na-
bízíme možnost ubytovat se za symbolickou
cenu ve ,,Hvězdě“ a vyzkoušet si, jak si u nás
hosté bydlí. 
Navíc 31.1. 2020 od 16.00 a 18.30 hod. proběh-
nou komentované prohlídky pro veřejnost. 
Objednat se můžete osobně na recepci nebo te-
lefonicky na čísle 734 670 355. Děkujeme a tě-
šíme se na Vás. Alena Žroutová

Co je meditace?
OSHO meditace jsou aktivní pohybové techniky,
při níž se ponoříme do svého světa prostřednic-
tvím vibrační vědomé hudby, tance, vyjádřením
emocí a uvolněním v tichu. 
OSHO Oranžová kniha „mé meditace vás vracejí
do dětství, kdy jste ještě nebyli vážní, kdy jste
ještě mohli dělat hlouposti, když jste byli ještě
nevinní ...“ Uvolnit nahromaděné stresy, odbou-
rat tuky a bloky, hravou formou v nás vyvolat
radost a spojení s tělem. V uspěchaném světě
nám vrátit přítomnost – to je meditace. Je
vhodná pro všechny s přihlédnutím k běžnému
zdraví.

Jsem facilitátor certifikovaný v Mezinárodním
meditačním centru Puna (Indie). Aktivně před-
ávám tyto úžasné techniky v kurzech, kruzích
a osobních konzultacích již několik let. 
Pro nás v Litomyšli je připravena jedna z mnoha
OSHO meditací
V lednu (pak každý měsíc bude upřesněno). 
Kdy: 14. 1. od 18.30 do 20.00, kde: Centrum
Spontanea,Smetanovo nám 77, Litomyšl
Cena 150 Kč. Více: www.aura-system.cz
Dopřejme si 1,5 hodiny pro sebe, bonusem je
vědomý tanec na posílení imunity s Mílou Bo-
hunickou. Blažena Kovářová Jirušková

Týden modliteb za jednotu
křesťanů v Litomyšli
Od pondělí 20. ledna do pátku 24. ledna 2020
se v Litomyšli opět bude konat Týden modliteb
za jednotu křesťanů, který pro letošní rok při-
pravily křesťanské církve z Malty. Právě na
tomto ostrově se kdysi zachránil apoštol Pavel,
když tu při bouři ztroskotal cestou do Říma.
Malťané slaví 10. února svátek Ztroskotání sv.
Pavla jako chvíli, kdy k nim přišlo křesťanství.
Biblickým tématem letošního ekumenického
týdne modliteb je proto svědectví apoštola
Pavla a spolu s ním zachráněných lidí zachy-
cené v knize Skutků apoštolských: „Zachovali
se k nám neobyčejně laskavě.“ To slovo je zr-
cadlem i našeho dnešního chování a aktuální
výzvou nejen Malťanům, nýbrž i nám. 
I letos pořad každého jednotlivého modliteb-
ního shromáždění určuje hostitelské společen-
ství a o promluvu je požádán vždy kazatel z jiné
církve. Začátky všech shromáždění jsou v 18
hodin. Týden modliteb začíná v kapli sv. Markéty

na proboštství v pondělí 20. ledna, kdy bude
kázat Václav Hurt z Českobratrské církve evan-
gelické. Pokračuje v úterý 21. ledna setkáním
v Novém kostele Církve bratrské, při němž bude
kazatelem Čestmír Šťovíček z Církve adventistů
sedmého dne. Ve středu 22. ledna se sejdeme
v Husově sboru na Toulovcově náměstí, kde
bude hostitelem Církev adventistů sedmého
dne a biblickým výkladem nás osloví římskoka-
tolický duchovní Zdeněk Mach. Ve čtvrtek 23.
ledna se sejdeme v evangelickém kostele v To-
míčkově ulici, kde bude kázat Štěpán Klásek
z Církve československé husitské, a závěrečné
shromáždění se bude konat v pátek 24. ledna
opět v Husově sboru na Toulovcově náměstí
s promluvou Daniela Kvasničky z Církve
bratrské.
K účasti vás srdečně zvou a na setkání s vámi
se těší duchovní.

Štěpán Klásek   

Debata o šikaně
a mezilidských
vztazích
Srdečně Vás zveme na debatu na téma šikana
a mezilidské vztahy do Nového kostela v Lito-
myšli. Akce se uskuteční 16. ledna 2020 v 16.30
hod. Debata je určena jak pro středoškoláky
a učitele, tak pro širokou veřejnost. Debatou Vás
provedou Filip Špinka a Štěpán Hartl. Budeme
moc rádi, když přijdete a podebatujete nebo se
jen s námi zamyslíte nad „tabu” dnešní doby.
Děkujeme, Alpateam proti šikaně.

Štěpán Hartl

Janáčkovo kvarteto
na Gymnáziu A. Jiráska
Koncert komorní hudby pro studenty i veřejnost
se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 19
hodin v aule našeho gymnázia.
Tentokrát naše pozvání přijalo Janáčkovo kvar-
teto a nás to velmi potěšilo nejen proto, že
zazní krásná muzika z období klasicismu, ro-
mantismu i modernismu. 
Výběr hudebníků nebyl náhodný. Jednak se mů-
žeme těšit na skvělou interpretaci smyčcové
komorní hudby – na programu jsou smyčcová
kvarteta J. Haydna, D. Šostakoviče a P. I. Čajkov-
ského, ale jednak členy (Miloš Vacek- 1. housle,
Richard Kružík – 2. housle, Jan Řezníček – viola,

Břetislav Vybíral – violoncello) tohoto hudeb-
ního tělesa pojilo dlouholeté přátelství s panem
ředitelem Otokarem Karlíkem, zakladatelem
hudební tradice koncertů na zdejším gymnáziu.
Rádi bychom při této příležitosti a prostřednic-
tvím hudby, kterou měl nesmírně rád, zavzpo-
mínali na bývalého ředitele gymnázia,
svérázného člověka, výborného muzikanta
a milovníka „komořiny“, a vlastně mu takto po-
děkovali za všechny koncerty a všechny skvělé
hudebníky, se kterými jsme se během jeho 13le-
tého ředitelování setkali na půdě naší školy.
Srdečně zveme! Ivana Pulgretová 

dell'arte s pohádkou „Dlouhý, Široký a Bystro-
zraký“. Tento divadelní soubor tvořený Stanisla-
vou Kočvarovou a Sylvou Malinkovou se
pohybuje na pomezí loutkového divadla a čino-
hry a představení klasické pohádky vychází
z tradice rodinného divadla i z potřeby a snahy
o autentický divadelní zážitek s aktivním zapo-
jením dětí. Vstupné na obě divadelní předsta-
vení je díky finanční podpoře města Litomyšl
dobrovolné.
Za Náboženskou obec Církve československé
husitské v Litomyšli vás srdečně zve

Štěpán Klásek, farář 



1. 1. St 11.00–14.30 Novoroční brunch – neomezená konzumace z rautového stolu • Hotel Aplaus - restaurace Bohém tel. 461 614 900
3. 1. Pá 17.00 Pokoj vám – vánoční představení stínového divadla Hanky Voříškové, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977

22.00 Novoroční párty – dance music, dj Marvo • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
4. 1. So 22.00 Funky Ride – house music, dj Gleny • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
7. 1. Út 10.00 a 17.00 Krmítko pro ptáčky – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
8. 1. St 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
10. 1. Pá 20.00 W.x.P. & The Valentines – koncert, afterpárty, 120 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Winter Party – dance & club music, dj Mig • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
11. 1. So 8.30–16.00 Tříkrálová sbírka • koledování proběhne v Litomyšli a okolí tel. 732 803 709

21.00 Dance párty – dj Magdida, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 La Musica – latina music, dj Ass • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 1. Po 18.00 Miluj sám sebe – Klub zdraví • rodinné centrum tel. 607 605 720
14. 1. Út 10.00 a 17.00 Lední medvědi – tvoření masek• rodinné centrum tel. 607 605 720

15.00–17.00 Hry pro dva – deskové hry pro malé i velké • městská knihovna tel. 461 612 068
18.30 – 20.00 Aktivní meditace "Osho" + tanec – více info na tel. 776 101 972 (Aura System) • Centrum Spontanea tel. 776 101 972
19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 1. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

15. 1. St 16.00–17.00 Hrajeme si na školu – 4. díl, vzdělávací kurz pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
19.00 Chytrý kvíz – 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

16. 1. Čt 10.00 Domácí finance pod palcem – aplikace pro správu osobních financí • rodinné centrum tel. 607 605 720
16.30 Alpateam – debata na mezilidské vztahy a šikanu, hosté R. Fiala, S. Sodomková a R. Ježková • Nový kostel Církve bratrské tel. 733 619 141
19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 2. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

17. 1. Pá 19.30 Maturitní ples Gymnázia Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 615 061
20.00 Botox feat. Nelly: Dvě tváře tour – koncert, 199 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Retro Mejdan – retro a milénium hits, dj Xavier J • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 1. So 9.30–12.00 Zapleť se (s) uměním: Macramé – výtvarná dílna, vstupné 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
13.00–19.00 Festival deskových her – pro celou rodinu, zahrajte si nové i již známé hry, občerstvení zajištěno, vstup 30 Kč • Lidový dům tel. 732 803 709
14.00 Tanec Vize a Vision Board pro rok 2020 – další info a přihlášky na milam@seznam.cz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Country bál – živá kapela, soutěže, ukázky country tanců a jiné • Restaurace a minipivovar Veselka tel. 776 887 719
21.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house music, dj Gleny • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

20. 1. Po 17.00 Peru, Bolívie: Z říše Inků – cestopisná přednáška Ing. Pavla Kusého • městská knihovna tel. 461 612 068
21. 1. Út 9.00–17.00 Rodová numerologie: Krystal rodu – Vedunyja Naura JavoRada • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

10.00 a 17.00 Sněhuláci – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Energetický tah pro rok 2020 – výměna Access Bars praktiků, info a přihlášky: milam@seznam.cz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 3. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

22. 1. St 16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany –sál tel. 461 612 628
19.00 Chytrý kvíz – 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

23. 1. Čt 17.00 První schůzka Kroužku Jihočechů – zhodnocení uplynulého roku a plány na rok 2020 • restaurace Slunce – salonek tel. 724 024 708
17.30–20.00 Večer s galerií: Vibruji tedy žiji – komentovaná prohlídka výstavy se Zdenkou Olivovou • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Janáčkovo kvarteto – koncert, na kterém zazní muzika z období klasicismu, romantismu i modernismu • gymnázium – aula tel. 461 615 061
19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

24. 1. Pá 22.00 Be Fashion – dj Vojta Baranec • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
10.00–14.00 Najdi (na) sebe – bazárek od srdce a pro radost • Bowling bar Peklo tel. 725 572 498
20.00 V. ples kotelny – vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK music, dj Karel Beneš • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 1. Ne 14.30 Velký dětský karneval – 8. ročník, zábavné odpoledne v maskách plné soutěží a her • Zámecký pivovar tel. 461 615 270
28. 1. Út 10.00 a 17.00 Voňavý zimní strom – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

18.00 Dlouhý, široký a bystrozraký – pohádka v podání Studia dell´arte, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00–22.30 Kurz tance a společenské výchovy – 5. lekce, 1. prodloužená, reprodukovaná hudba • Smetanův dům tel. 461 613 239

29. 1. St 19.00 Chytrý kvíz – 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
31. 1. Pá    9.00-17.00          Výklady karet – Emilie Didi Bertová         tel. 461 612 667

17.00 Babiččina Barunka / 200 let od narození Boženy Němcové – vernisáž výstavy• regionální muzeum tel. 461 615 287
18.00 Kruhové tance – zpívání a tanec v kruhu, inspirované dávnými tradicemi (křesťanství, budhismus...) • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Post–hudba – koncert, afterpárty, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Hawai Party – dance & club music, dj Karel Beneš • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 2. So 21.00 Oldies párty 60. – 90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
4. 2. Út 19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
5. 2. St 19.00 Chytrý kvíz – 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 2. Čt 19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 7. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
7. 2. Pá 17.00 Karel Zeman – vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765

20.00 Atmo music – koncert, 220 Kč předprodej / 270 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

v Litomyšli v lednu 2020
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt, Pá  2., 3. 1.  Last Christmas – film VB, komedie/romantický, 105 min, titulky, 120 Kč
So, Ne  4., 5. 1.  Špindl 2 – film ČR, komedie, 110 min, 120 Kč
Út  7. 1.  Dokonalá lež – film USA, drama, 110 min, titulky, 130 Kč
St  8. 1.  Vlastníci – film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
Čt, Pá  9., 10. 1.  Nenávist – film USA, horor, 100 min, titulky, 120 Kč
So, Ne 11., 12. 1.  Cats – film VB/USA, muzikál/komedie/fantasy, 110 min, titulky, 130 Kč
Út, St 14., 15. 1.  Na nože – film USA, krimi/drama/thriller/mysteriózní, 130 min, titulky
Čt 16. 1.  Filmový klub: Karel Svoboda / Šťastná léta – film ČR, dokumentární, 90 min, 120 Kč
Pá, So, Ne 17., 18., 19. 1. Mizerové navždy – film USA, akční/komedie/krimi/thriller, 120 min, titulky, 120 Kč
Út, St 21., 22. 1.  Můj příběh – film ČR, romantický/drama, 95 min, 120 Kč
Čt 23. 1. Pod vodou – film USA, akční/thriller/horor/sci–fi, 100 min, titulky, 120 Kč
Pá, So, Ne 24., 25., 26. 1.  Příliš osobní známost – film ČR/SR, komedie, 110 min, 130 Kč
Út 28. 1. od 17.00  Promítání pro seniory: Přes prsty – film ČR, komedie, 100 min, 60 Kč
Út, St 28., 29. 1.  Richard Jewell – film USA, drama, 130 min, titulky, 120 Kč
Čt, Pá 30., 31. 1.  Star Wars: Vzestup Skywalkera – film USA, sci–fi/dobrodružný/akční/fantasy, 145 min, Čt titulky/Pá dabing, 130 Kč
So, Ne  1., 2. 2.  Případ mrtvého nebožtíka – film ČR, krimi/komedie, 100 min, 100 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  4. 1.  Špióni v převleku ve 3D – film USA, animovaný/akční/komedie, 105 min, 140 Kč
Ne  5. 1.  Špióni v převleku – film USA, animovaný/akční/komedie, 105 min, 130 Kč
Pá, So, Ne 10., 11., 12. 1.  Zakleté pírko – film ČR, pohádka, 100 min, 130 Kč
So 18. 1.  Dolittie ve 3D – film USA, komedie/rodinný/fantasy, 110 min, 150 Kč
Ne 19. 1.  Dolittie – film USA, komedie/rodinný/fantasy, 110 min, 130 Kč
Po 20. 1. od 9.30  Znáte z televize – pásmo pohádek pro děti (Kosí bratři, Maxipes Fík, Bob a bobek a další), 65 min, 30 Kč
So, Ne 25., 26. 1.  Medvídci Boonie: Cesta do pravěku – film Čína, animovaný, 90 min, 120 Kč
So, Ne  1., 2. 2.  Velké přání – film Mexiko, animovaný, rodinný, 90 min, 110 Kč 

PLESY V OKOLÍ
4. 1. So Ples SDH – hraje ABC Boskovice • Skalka Lubná 
10. 1.  Pá Farní ples • KD Sebranice
10. 1. Pá VII. hokejový ples • KD Čistá 
11. 1.  So Tříkrálový farní ples – hraje Combo 2 • Sokolovna Dolní Újezd
17. 1.  Pá VIII. ples ZUŠ Litomyšl • KD Čistá 
17. 1.  Pá Myslivecký ples – hraje Vepřo knedlo s Dádou • KD Osík
18. 1. So Sokolský ples – hraje Arzekt • Sokolovna Dolní Újezd
18. 1.  So Ples KDU–ČSL – hraje Combo 2 • Skalka Lubná
18. 1.  So Myslivecký ples • Sokolovna Sloupnice
18. 1.  So Obecní ples • KD Němčice
25. 1. So Ples TJ Sebranice – hraje Rytmik • Skalka Lubná
25. 1.  So 40. hasičský ples • KD Čistá 
31. 1.  So Obecní ples • KD Na Rychtě Janov
1. 2. So Skautský ples – hraje Combo 2 • Sokolovna Dolní Újezd
1. 2. So Sokolský ples • KD Osík
1. 2.  So Hasičský ples • Sokolovna Sloupnice
7. 2. Pá Farní ples • KD Čistá 
7. 2.  Pá Hasičský ples • KD Sebranice
8. 2.       So Hasičský ples SDH Pohodlí - hraje Mix • KD Pohodlí u Litomyšle
8. 2. So Divadelní ples • KD Němčice
15. 2. So Hasičský ples – hraje Petr Klusoň a Kdo má čas • Sokolovna Dolní Újezd
15. 2.  So Rybářský ples • KD Čistá 
15. 2. So Divadelní bál • Sokolovna Sloupnice
21. 2.  Pá Babský bál • KD Na Rychtě Janov
21. 2.  Pá Maškarní ples • KD Němčice
22. 2. So Fotbalový ples • KD Čistá 
29. 2. So Obecní ples – hraje Vepřo knedlo zelo • KD Na Rychtě Morašice  
14. 3. So Obecní babský bál • KD Čistá 

KARNEVALY PRO DĚTI 
11. 1. So Dětský karneval s klaunem Hopsalínem na téma Hurá na karneval! – od 14.00 • Skalka Lubná
18. 1. So Dětský ples – od 16.00  • KD Sebranice
2. 2.  Ne Dětský karneval – od 14.30 • Sokolovna Dolní Újezd
23. 2. Ne Dětský karneval – od 14.00   • KD Sebranice
7. 3. So Dětský karneval • KD Němčice

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

KAM ZA PLESEM NEBO NA KARNEVAL V OKOLÍ LITOMYŠLE

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 6. 1. Vánoční instalace – vánoční instalace v domě U Rytířů tentokrát od fotografa Václava Macha • dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 12. 1. Konec jedné epochy / Listopad 1989 v Litomyšli – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 26. 1. Vibruji tedy žiji – výstava představující tvorbu v Litomyšli žijící výtvarnice Zdenky Olivové • dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 2. 2. Výstava papírových betlémů – otevřeno dle domluvy na tel. 724 704 977 • Husův sbor
do 31. 1. Irena Švecová: Ostrovy Psyché – výstava • Bobo Cafe • Po–Pá 8.30–19, So 9–19, Ne 10–19
do 1. 3. Fenomén Igráček – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 31. 3. Česká herečka a výtvarnice J. Krausová, kamenosochaři J. a M.Stoklasovi: Obrazy, keramika – výstava obrazů • Galerie Sofia 
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
od 15. 1. do 19. 1. Domácí zabíjačka • Hotel Aplaus - restaurace Bohém • 11.00
od 18. 1. do 19. 1. 5. Svatební veletrh – vstup zdarma • Zámecké návrší a Evropské školicí centrum • So, Ne 10–17
od 18. 1. do 19. 1. Kurz výkladu karet Mll. Lenormand – seminář, Emílie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví • So 13–18, Ne 9–17
od 20. 1. do 24. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů – který pro letošní rok připravily křesťanské církve z Malty • Různá místa v Litomyšli • 18.00
od 25. 1. do 26. 1.               Zvěřinové hody • restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 1. 2 .do 19. 4. Babiččina Barunka / 200 let od narození Boženy Němcové – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 1. 2. do 19. 4. Co vše byste měli o Boženě Němcové vědět – vědomostní kvíz • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 1. 2. do 19. 4. Náramek Boženy Němcové – samoobslužná rukodělná dílna, cena 20 Kč • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 8. 2. do 29. 3. Karel Zeman – výstava věnovaná jednomu z nejvýznamnějších českých režisérů • dům U Rytířů • 10–12,13–17
od 11. 2. do 14. 2. Duhové jarní prázdniny – celodenní program pro děti od 1. třídy • Středisko volného času Litomyšl • denně 8–16

4. 1.                                9.00                  Florbal: Florbal Litomyšl vs. FTC Vysoké Mýto – 2. liga juniorů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                 14.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FBC Dobré – 2. liga juniorů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                 16.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. TJ Centropen Dačice – divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
5. 1.                  Ne             9.00                  Florbal: Florbal Litomyšl B vs. 1. FBC Polička – Pardubická liga  mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                 14.00                 Florbal: Florbal Litomyšl B vs. ŽSK Třemošnice – Pardubická liga  mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                 16.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HCM Warriors Brno – mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • Krytý zimní stadion
11. 1.                 So              9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Chrudim – NRS juniorů U19 • Sportovní hala Jiskra
                                             9.00                   Volejbal: VK Litomyšl – Slovan Moravská Třebová – ženy, KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. VK Lanškroun – KP 1. třída, muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.30 a 17.00    Basketbal: Kvalifikace MČR minižactva – U11 mix • Sportovní hala Jiskra
12. 1.                Ne             9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Přelouč – VP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra
                                             9.00                   Volejbal: Krajský přebor trojky dívky • Městská sportovní hala při III. ZŠ
17. 1.                Pá              17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Torax Poruba – mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • Krytý zimní stadion
18. 1.                So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl – USK Pardubice – ženy, KP I. třída • Střední škola zahradnická a technická Litomyšl – tělocvična
                                             15.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Královští Sokoli – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             18.00                 Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. SK Bruntál – 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
19. 1.                Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Josefov – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             11.00                  Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. SK UP Olomouc – 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             14.00                 Volejbal: Krajský přebor trojky dívky • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.30 a 15.00    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Turnov – VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
                                             18.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. TJ Centropen Dačice – divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
24. 1.               Pá              17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Zubr Přerov – mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • Krytý zimní stadion
25. 1.               So              9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Svitavy – NRS juniorů U19 • Sportovní hala Jiskra
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. SK Rybník – KP 1. třída, muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.00 a 14.45    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice – VP minižactva U13 • Sportovní hala Jiskra
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Děčín – extraliga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
26. 1.               Ne             9.00                  Florbal: Turnaj mladších žáků – divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             15.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Ústí nad Labem – extraliga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
1. 2.                  So              9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. VK Lanškroun – ženy, KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. Sokol Česká Třebová – KP 1. třída, muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             18.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Vysoká nad Labem – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
2. 2.                 Ne             16.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. VHK Robe Vsetín – mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • Krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 21. 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



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, Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, Ticket Live
a Colosseum. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek RegioJet. Internet, kopírování a tisk, skenování, laminování, kroužková vazba.

Aktuálně v nabídce: parkovací a dálniční známky na rok 2020, stolní a nástěnné kalendáře na rok 2020

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       19. 1. 16.00              „Cestou necestou Korunou Himaláje“ – přednáška Radka Jaroše
                                   1. 2. 20.00               Hasičský ples • sokolovna 
BYSTRÉ                        25. 1. 20.00            Hasičský ples – k tanci a poslechu hraje skupina Prorock, bohatá tombola a občerstvení zajištěno • sokolovna 
DOLNÍ ÚJEZD                11. 1. 20.00              Tříkrálový farní ples – hraje Combo 2, taneční vystoupení, vstupné 90 Kč • sokolovna 
                                   18. 1. 19.30              Sokolský ples –  hraje Arzekt, hosté Eliška a Pavlína Rejmanovy, slosovatelná vstupenka 100 Kč • sokolovna 
LUBNÁ                                 4. 1. 20.00               Ples SDH – hraje ABC Boskovice • Skalka Lubná 
                                   11. 1. 14.00               Dětský karneval s klaunem Hopsalínem na téma Hurá na Karneval! • Skalka Lubná 
                                             18. 1. 20.00             Ples KDU–ČSL – hraje COMBO 2 z Litomyšle, myslivecká kuchyně • Skalka Lubná 
                                             25. 1. 20.00            Ples TJ Sebranice – hraje Rytmik Jedlová • Skalka Lubná 
POLIČKA                             5. 1. 19.00                Jaroslav Svěcený & Virtuosi Pragenses – novoroční koncert • Tylův dům
                                             11. 1. 15.00               XVI. ročník mezinárodního turnaje v mariáši a V. Ročník memoriálu Jaroslava Sokola • Divadelní klub Polička
                                   do 12. 1.               Vánoce a tradiční pokrmy – výstava o nejpříjemnějších věcech každého roku – o Vánocích a o jídle • Centrum Bohuslava Martinů
SEBRANICE                       10. 1. 20.00             Farní ples – popis • kulturní dům
                                   12. 1. 15.00              Pohádka Sněhová vločka – vstupné dobrovolné • kulturní dům
                                             18. 1. 16.00              Dětský ples • kulturní dům
SVOJANOV                         1. lednový týden   Tříkrálová sbírka 
                                   

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             5. 1. 16.30                Tříkrálový průvod – putování za hvězdou do kostela svatého Josefa, pohyblivý živý betlém • náměstí Míru
                                   16. 1. 19.00              Alois Mrštík, Vilém Mrštík: Maryša –  Divadlo Petra Bezruče (Ostrava) • Fabrika
                                             23. 1. 18.30             Svitavy a jejich budoucnost – večer na téma architektura, vstupné dobrovolné. • Tyjátr
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    11. 1. 20.00              Perla Ples Města Moravská Třebová – vstupné 350 Kč, předprodej on–line od 1. 1., na místě od 6. 1. • dvorana muzea
                                             14. 1. 19.00              Sexem ke štěstí – divadelní komedie, vstupné 350 Kč, hrají Vladimír Kratina, Martina Hudečková a další • kinosál muzea
                                             30. 1. 19.00             One Knor Show – stand–up comedy, celovečerní představení jednoho Knora, vstupné 250 Kč • dvorana muzea
POLIČKA                      5. 1. 19.00                Jaroslav Svěcený & Virtuosi Pragenses – novoroční koncert • Tylův dům
                                             11. 1. 15.00               XVI. ročník mezinárodního turnaje v mariáši a V. Ročník memoriálu Jaroslava Sokola • Divadelní klub Polička
                                   do 12. 1.               Vánoce a tradiční pokrmy – výstava o nejpříjemnějších věcech každého roku – o Vánocích a o jídle • Centrum Bohuslava Martinů
VYSOKÉ MÝTO                  16. 1. 19.00              Roman Lomtadze / Drum Empire / Vysoke Myto (CZ) • M–klub 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

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

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
www.bazen–litomysl.cz

 Cvičební sál Veselka
• Po 8.30, Út 18.00 Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
(další info: Petra Bálská, tel. 608 834 129)
•Po, St 20.00 Krav Maga (od 13. 1. )

 Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
www.sportcentrum–litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Otevírací doba sauny:
• Po 16.00–21.30 bez omezení
• Út 15.30–21.00 ženy
• St 15.00–17.30 muži, 17.30–22.00 bez omezení
• Čt 16.30–22.30 bez omezení

• Pá 15.00–17.30 muži, 17.30–22.30 bez omezení
• So 15.30–21.30 bez omezení
• Ne 15.30–21.00 bez omezení
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

 Rodinné centrum, tel.: 607 605 720
• Čt 16.30–17.30  Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217.

 Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
• St 8. 1. od 19.00 Spontánní tanec – volný pohyb na hudbu
bez návodů a choregrafií

 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, tel.: 732 962 686
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 dívky

SPORT, CVIČENÍ
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POZVÁNKY 

1. únor – 19. duben 2020
Od prvního února probíhá
v prostorách Regionálního
muzea v Litomyšli výstava Ba-
biččina Barunka, připomínající
výročí 200 let od narození
slavné české spisovatelky Bo-
ženy Němcové. Vzhledem
k tomu, že Němcová v Lito-
myšli během svého života
dvakrát pobývala, nelze jubi-
leum pominout, přestože její
přítomnost v Litomyšli je spo-
jena spíše s koncem jejího života. V roce 1861 ji
zde nepříliš galantně hostil tiskař Antonín Au-
gusta, když spolu připravovali druhé vydání ro-
mánu Babička. Výstava shrnuje zásadní
události života Boženy Němcové, věnuje se také

oběma litomyšlským etapám
i pobytu na Horách u České
Třebové. Regionální muzeum
má to štěstí, že uchovává
osobní předměty Boženy
Němcové, které návštěvníci
výstavy jistě ocení.
Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 31. ledna od 17 hodin.
V rámci zahájení vystoupí
Mgr. Markéta Palowská s mo-
nologem Osobní zpověď Bo-
ženy. Výstava je připravena ve

spolupráci s Ostravským muzeem a své sbírky
na ni poskytlo i Městské muzeum v České Tře-
bové, Městská galerie Litomyšl a Muzeum Bo-
ženy Němcové v České Skalici.

Hana Klimešová

Srdečně Vaše Božena Němcová
1. únor – 21. červen 2020
K výstavě Babiččina Barunka je připraven ne-
zvykle pestrý doprovodný program ve spolupráci
s Městskou galerií Litomyšl a Městskou knihov-
nou Litomyšl, protože Božena Němcová je spjata
s knihami i výtvarným uměním. Program je vý-
zvou pro jednotlivce, rodinné týmy nebo školní
kolektivy, aby se o spisovatelčině životě dozvě-
děli něco víc zábavnou formou. Délka doprovod-
ného programu přesahuje proto délku trvání
výstavy, chtěli jsme dát veřejnosti co největší
prostor, aby měla možnost vybrat si z našich
programů to, co by ji opravdu bavilo. V každé
instituci je možnost vyzvednout si hrací kartu
a sesbírat tři různá razítka za splněný program.
Vyplněnou ji pak stačí odevzdat v jakékoliv z po-
řadatelských organizací a čekat, zda právě vás
26. června 2020 nevylosujeme a neodměníme. 
Za jeden z těchto programů získáte razítko
v RML:
Vědomostní kvíz Co vše byste měli o Boženě
Němcové vědět!
1. 2. 2020 – 19. 4. 2020, kdykoliv v otevírací
době, RML, výstava Babiččina Barunka
Pracovní list kvízu k vyzvednutí na pokladně,
kde vám také zkontrolují odpovědi a dají razítko.
List si ponecháte, protože jak jinak byste se

k nově získaným znalostem mohli vrátit? Teď už
vás nikdo otázkou na slavnou spisovatelku ne-
zaskočí.
Pro školní kolektivy možnost objednat dopředu
komentovanou prohlídku na klimesova@rml.cz.
Rukodělná dílna s Boženou Němcovou
sobota 29. 2. 2019, 13.00–16.00, ateliér RML
Sobotní odpoledne rozdělíme na dvě části:
v 13.00, 14.00 a 15.00 hodin projdeme výstavu
s Boženou Němcovou a dozvíme se o ní víc, než
je psáno na výstavě. Zbylý čas věnujeme vyrá-
bění nezbytných potřeb pro slavné spisovatele
– husího brku, podivného inkoustu a pro dívky
náramku ve stylu Boženy Němcové. Vstupné
dle ceníku plus cena za materiál na výrobky.
Samoobslužná rukodělná dílna – Náramek
Boženy Němcové
1. 2. 2020 – 19. 4. 2020, kdykoliv v otevírací
době, RML, výstava Babiččina Barunka
Samoobslužná dílna určená malým parádnicím.
Cena 20 Kč.
Doprovodný program Městské galerie a Měst-
ské knihovny Litomyšl sledujte na jejich strán-
kách. Program je také součástí herní karty,
která je po celou dobu k dispozici ve všech po-
řadatelských institucích na vyžádání zdarma.

Hana Klimešová

Realitní trh čekají změny. Co vše se v roce 2020
změní? Více na  www.consultvk.cz

LITOMYŠL – prodej zděného bytu 3+1 s lodžií
(68,41 m2)  ve III.NP na ulici Moravská (u Sokolovny).
ÚT plyn, okna dřevěná, byt v původním stavu k rekon-
strukci dle Vašich představ.  ENB G
Č. 1513 Cena: 2 250 000 Kč
LITOMYŠL – prodej zděné řadové garáže (horní část
patrové garáže) na ulici Moravská (u Sokolovny). Elek-
troinstalace světelná i motorová, podlaha beton, vrata
výklopná dřevěná, jednoduché ocelové okno. 
Č. 1514                                          Cena: 270 000 Kč
OLOMOUC – prodej bytu 2+kk po celkové rekon-
strukci v I. NP., v osobním vlastnictví. Panelový dům
po revitalizaci (zateplení, zasklení lodžie, nová okna,
výtah). Příjemná okrajová část velkoměsta se zajiště-
nou obč. vybaveností a pohodlným dojezdem do cen-
tra. ENB C/112. Vhodný na investici, startovací nebo
seniorské bydlení. 
Č. 1512 Cena: 2 350 000 Kč
V. MÝTO – prodej zděného bytu 3+kk (73 m2) ve II.NP
v osobním vlastnictví. Modernizace bytu v r. 2014. Vy-
hledávaná lokalita Litomyšlského Předměstí pro pří-
jemné trvalé žití a kvalitní obč. vybavenost v blízkosti.
ENB G.
Č. 1490 Cena: 2 850 000 Kč
LITOMYŠL – prodej RD 4+kk s jedinečným výhledem
na zámek. ÚT plyn, okna dřevěná, střešní okna VELUX,
zimní zahrady, 2 koupelny, z OP terasa, okrasná za-
hrada (332 m2). Dřevostavba se zateplením, 2 sklepy,
tech. místnost, garáž. ENB D/218
Č. 1506                                           Cena: 4 950 000 Kč
LANŠKROUN – ul. Kežmarská: Prodej užívacích práv
k družst. bytu 3+1 (91 m2) ve III.NP se 2 balkóny v byt.
domě z r. 2003. Krásné a příjemné bydlení. Výhodná
poloha v blízkosti centra, obč. vybavenosti a přírody.
K nastěhování ihned. ENB C/86
Č. 1471-02                                      Cena:  2 950 000  Kč,   

do 10. 1. 2020 možnost výrazné slevy !
NĚMČICE (okr. SY) – údolí do Končin
Prodej dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad Končinským
potokem, po celk.rekonstrukci (rok 2016). Relax v pří-
rodě do 5 min. od Litomyšle. Není připojení na elektro
a vodu. 
Č. 1509 Cena: informace v RK  
DOLNÍ ÚJEZD – bezbariérové bydlení 3+kk v domě
v centru obce. Napoj. na plyn, elektro,  vodovod
a kanal. Rovin. zahrada 768 m2 vpředu pro příjezd
a parkování a vzadu pro odpočinek. Velmi zajímavé
místo v obci s výbornou obč. vybaveností. ENB G
Č. 1485 Cena: 1 850 000 Kč
ZHOŘ U Č. TŘEBOVÉ – prodej pozemku 1321 m2 pro
bydlení, s projektem typ. RD s umístěním na pozemek.
Platné stavební povolení pro stavbu RD a domácí ČOV.
Elektřina na pozemku, vodovod v dosahu cca 10 m.
Č. 1505 Cena: informace v RK

Úspěšný a pohodový rok 2020 s námi přeje všem
Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. 
přijďte k nám, znáte nás.

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz

Kruhové tance
Srdečně vás zveme tančit a zpívat v kruhu. Jsou
to tance, které jsou inspirovány dávnými tradi-
cemi (křesťanství, sufismus, budhismus...), ale
i tradicemi přírodních národů (indiánské, maor-
ské). Tyto tance jsou vhodné pro všechny i bez
zkušeností. Jedná se o krátké texty a jednodu-
ché kroky, které se společně naučíme. Tyto
tance přinášejí radost z pohybu, zpěvu a pozi-
tivního naladění. Tanečního partnera nepotře-
bujete, partnerem vám budou všichni, kteří
budou přítomni v kruhu. K tanci a zpěvu nás do-
provodí kytara a buben. Přijďte, jste vítáni.
Přihlášky a info e-mailem sarka.ludvickova@
gmail.com, tel 605423279.

Šárka Ludvíčková

Babiččina Barunka
200 let od narození Boženy Němcové
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POZVÁNKY 

Pojďte se naučit bubnovat
Pravidelný kurz bubnování na africké bubny
djembe a basové bubny vede letos šestým
rokem v Litomyšli muzikoterapeut, bubeník
a výrobce bubnů Pavel Jasanský ze Zeměznění.
S pololetím otevírá skupinu pro nové bubeníky.
Chcete-li se tedy pustit do něčeho nového, cho-
dit bubnovat, užívat si aktivní odpočinek ve fajn
partě lidí, navíc s hudbou, máte právě příleži-
tost. V Litomyšli se bubnuje každé pondělí až
do konce května v Centru Spontanea (Smeta-
novo nám. 77). Začátek kurzu Prožitkové bub-
nování v Litomyšli je v pondělí 17. února v 18
hodin.
Setkání s bubnováním pořádá Zeměznění (Bety
a Pavel Jasanští) na různých místech osmým
rokem. Proč „prožitkové“ bubnování? Není to
klasický kurz, ale také to není „jen“ bubnovací

kruh. Dostanete tu základy hry na djembe i pro-
stor pro vlastní improvizaci a zkoušení. Nechybí
ani společné hraní, kdy si můžete zavřít oči a jen
tak být se sebou, se skupinou a s bubnem či
dalšími netradičními nástroji.
Přijďte se podívat a rozhodněte se, zda vás bub-
nování s Pavlem bude bavit. I tak prosím vyplňte
přihlášku na webu zemezneni.webnode.cz. Půj-
čení nástrojů je v ceně kurzu. Nic tedy nepotře-
bujete. Ani hudební vzdělání, ani předchozí
zkušenost. Hrát na buben je příjemná aktivní
relaxace, moderní cesta k regeneraci těla
i duše. Zameškané předplacené hodiny si mů-
žete nahradit v Chrudimi či Vysokém Mýtě. 
zemezneni.webnode.cz; www.facebook.com/
zemezneni/ alzbeta.jasanska@gmail.com

Alžběta Jasanská

Výlet do Bonga
V pátek 31. ledna, 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, ale děti z MŠ mohou
jet pouze s doprovodem dospělé osoby. Cena
výletu je 380 Kč. Pro přihlášení je nutné do 26.
1. 2020 odevzdat vyplněnou přihlášku a zaplatit
výše uvedenou částku. Více informací a přihlá-
ška ke stažení na webu svc.litomysl.cz.

Petr Janda

Láska má léčivé vlastnosti
Odborníci na lidskou duši jsou přesvědčeni
o tom, že největší potřebou lidí je touha být mi-
lován. Říká se, že téměř každý emocionální
problém má své kořeny v nedostatku lásky. Je
to jako by nitro člověka křičelo: „Miluj mne – o to
jediné tady jde!“ Existují mnohé studie, které
dokazují, jakou moc může mít láska v našich ži-
votech, a to zvláště v procesu uzdravování i cel-
kové duševní pohody. Přijměte proto, prosím,
pozvání na lednový Klub zdraví na téma Miluj

sám sebe aneb o zdravém sebevědomí, před-
nášející Mgr. Soňa Sílová
Budeme se na vás těšit v pondělí 13. ledna 2020
v 18 hod. v Rodinném centru Litomyšl, Toulov-
covo náměstí 1163
Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou
ochutnávkou.
Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!
Za Klub zdraví Litomyšl – Čestmír Šťovíček

Klub zdraví
Litomyšl
Témata přednášek v roce 2020:
13. ledna (Po): Miluj sám sebe 
– Mgr. Soňa Sílová, lektorka KZ
17. února (Po): Pět jazyků lásky 
– J. Libotovský, lektor KZ 
9. března (Po): Nordic Walking 
– Jiří Čepička, instruktor NW
20. dubna (Po): Jak jsem se uzdravila z rakoviny
– Eliška Perská
18. května (Po): Kvalita potravin 
Roman Uhrin, zakladatel klubů zdraví

8. června (Po): Jak pečovat o záda 
– MUDr. M.Sílová, přednáška při procházce
13. září (Ne): – výlet – Suchdol n. O., Fulnek
a Helfštýn
12. října (Po): – téma – bude upřesněno
9. listopadu (Po): – téma – bude upřesněno
14. prosince (Po): – téma – bude upřesněno

Začátek přednášek vždy v 18 hodin
Místo konání: Rodinné centrum Litomyšl, 
Toulovcovo nám. 1163
Upozornění: témata i přednášející se vlivem
možných budoucích a dnes zatím neznámých
okolností mohou změnit. Čestmír Šťovíček

Nově pro vás otevírám

kosmetický salón
Valentýnka

na adrese Smetanovo nám. 77
(v průchodu vedle drogerie DM)
Nové a efektivnější kosmetické

ošetření pleti přístroji 
(Diamantová mikrodermabrase 
s vakuem – čištění pleti s pomocí

diamantových nástavců, 
Radiance – zpevnění pleti, lifting,

mladší zářivější vzhled).
Dle objednání na tel. 739699609.

Baierová Valentyna. 
Možnost objednání
na sobotu a neděli.

Bolívie, Peru
– z říše Inků
Srdečně Vás zveme do městské knihovny na
cestopisnou přednášku Ing. Pavla Kusého.
Těšíme se na Vás v pondělí 20. ledna v 17 hodin.

Iva Pekníková
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Informativně-vzdělávací program
pro seniory v silniční dopravě
V dnech 17. 2., 24. 2., 9. 3. a 23. 3. 2020 vždy od
18.00 do 20.00 hod. budou ve Středisku vol-
ného času probíhat informativně-vzdělávací
programy pro seniory v silniční dopravě, zamě-
řené na BESIP chodců, cyklistů a řidičů ostat-
ních vozidel, která vychází ze zákona o silničním
provozu a z vyhlášky, kterou se provádějí pra-
vidla provozu na pozemních komunikacích.

Všechny zájemce prosíme, aby se z důvodu
omezené kapacity 50 osob na informativně-
vzdělávací program přihlásili prostřednictvím
webových stránek města Litomyšl – www.lito-
mysl.cz, nebo za pomocí informačního centra či
recepce Městského úřadu Litomyšl.

Tomáš Rádek

Muzikohrátky zvou miminka
i batolata do světa hudby
Pootevřít svému děťátku dveře do světa hudby
mají opět příležitost maminky v Litomyšli. Od
února se otevírají skupiny kurzu Muzikohrátky
s prťátky novým příchozím. Setkání jsou určena
dětem od 6 měsíců do 2,5 roku (skupinky jsou
rozděleny dle stáří dětí). Na prožitková setkání
zarámovaná hudbou v bezpečném prostředí zve

muzikoterapeutka Mgr. Alžběta Jasanská Melku-
sová ze Zeměznění. Pravidelná úterní setkání
startují 18. 2. v 9, 10 a 11 hodin. Maximální počet
dětí stejného věku ve skupince je šest. Informace
a přihlášky najdete na zemezneni.webnode.cz.
S dotazy se obracejte na 606 728 504, alzbeta.ja-
sanska@ gmail.com. Alžběta Jasanská

Duhové jarní prázdniny 

POZVÁNKY 
Bobo Cafe,
Zámecké návrší Litomyšl, 
EŠC Litomyšl  
zvou na 

5. Svatební
veletrh
Litomyšl
s podtitulem 

Svatba a Párty
18. – 19. ledna 2020
10.00 – 17.00 hodin
Vstup zdarma

místo konání: 
sály Zámeckého návrší
Litomyšl a EŠC Litomyšl

Program: přehlídky svatebních, 
společenských šatů, designové
módy, spodního prádla, společenské
tance, projížďka kočárem 
po nádvoří, barová show, krasojízda
na kole, mažoretky, ochutnávka 
svatebního dortu, ochutnávky 
moravských vín, více na 
www.svatebni-veletrh-litomysl.cz 

Zámecké návrší
Litomyšl

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

Filip
Sokol

tel. 605 192 737
e-mail: 
sokol.filip@post.cz

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl

Adfors Basket ples 2020
je tady a bude pomáhat
Rádi tančíte? Rádi se ba-
víte? Chcete zažít příjemný
a pohodový večer?
Pak Vás bude určitě zajímat,
že v pátek 13. března od
19.30 proběhne ve Smeta-
nově domě historicky první
Adfors Basket ples. 
Co je naším hlavním cílem?
Především navodit pohodo-
vou atmosféru, kterou si
všichni účastníci užijí,
a samotný večer pro ně
bude příjemným zážitkem.
K tomu zajisté přispějí i dvě
místní kapely, které se během večera vystřídají
na pódiu. V první části plesu bude ke klasickým
tancům hrát osvědčený orchestr Combo2,
kolem půlnoci to naopak ve volnějším stylu roz-
jedou oblíbení Machos Burritos.
Součástí plesu bude i bohatý doprovodný pro-
gram. Vše zahájíme předtančením, uskuteční

se i charitativní dražba za-
jímavých předmětů a chy-
bět nemůže ani tombola.
Více zatím nebudeme pro-
zrazovat, to zjistíte až na
místě.
Vstupenky jsou již v před-
prodeji u Martina Šorfa
(objednávka na tel. 602
335 513), jejich cena je
250 Kč na stání a 290 Kč
ke stolu.
Věříme, že pátek třinác-
tého bude tentokrát šťa-
stným dnem, že se ve

Smetanově domě sejdou fajn lidi, kteří si celý
večer užijí, a že vytvoříme tradici i na další roky.
Navíc tím pomůžeme dobré věci, protože celý
výtěžek z plesu poputuje na pomoc postiženým
dětem na Litomyšlsku skrze Nadační fond
manželů Pokorných.
Těšíme se na Vás! Martin Šorf

Kroužek Jihočechů se sejde ve čtvrtek 23. ledna
v 17.00 na své první schůzce v tomto roce. Na
programu je zpráva o činnosti v uplynulém roce,
hospodaření kroužku a volby do výboru. Poté si
připomeneme výlety, které jsme společně absol-

vovali v roce 2019 a zamyslíme se nad návrhy na
výlety pro tento rok. A pokud zbyde čas, ještě si
připomeneme významný jihočeský šlechtický
rod Schwarzenbergů. Na členy kroužku se sr-
dečně těší Jana Kroulíková

Kroužek Jihočechů

Srdečně zveme děti od 1. třídy do Střediska vol-
ného času Litomyšl, kde zažijí mnoho aktivit
s programem inspirovaným barvami duhy.
Každý den nás bude tvořením provázet jedna
její barva, doplněná o hry a zábavu. V úterý a ve
čtvrtek navštívíme odpoledne plavecký bazén.
Program bude připraven od pondělí 11. 2. do
čtvrtka 14. 2. 2020 (z důvodu jiné akce pro pe-
dagogy, v pátek program pro děti neorganizu-

jeme). Každý den bude začínat v 8.00 (SVČ,
ulice Dukelská) a končit v 16.00 hodin tamtéž.
Cena za den je 250 Kč (v ceně je zahrnut oběd,
materiál, vstupné.) Je možné se přihlásit i na
jednotlivé dny. Závazné přihlášky je nutné ode-
vzdat nejpozději do 3. 2. 2020 osobně do SVČ
nebo na email: kucerova@ddm.litomysl.cz. Po-
drobnější informace a přihlášky naleznete na
svc.litomysl.cz. Tereza Kučerová
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Pronajmu nový prostor 70m2

pro garáž nebo sklad,
elektrika 220/380 v Litomyšli,
tel. 602 462 465.  

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

Litomyšlská Univerzita třetího věku pobočka Univerzity 3. věku při Univerzitě Pardubice

Letní semestr akademického roku 2019/2020
Na letní semestr školního roku 2019/2020 jsme
připravily přednáškový cyklus věnovaný kulaté,
dvousetleté jubilantce Boženě Němcové
a osobnostem, které mohla, či nemusela po-
tkat. Dále se můžete přihlásit na oblíbené kurzy
Angličtina pro začátečníky a Jemná jóga.
Přednáškový cyklus Koho paní Božena potkala?
• 20. 2. čtvrtek v 14.30, Zámecký pivovar

Božena Němcová
Přednáší: Doc. Libuše Heczková, PhD.

• 5. 3. čtvrtek v 14.30, Zámecký pivovar
F. M. Klácel
Přednáší: Mgr. Jakub Brdíčko

• 19. 3. čtvrtek v 14.30, Zámecký pivovar
Josef Kořenský – učitel na cestách
Přednáší: Mgr. Jan Šejbl
Místo konání – Zámecký pivovar

• 2. 4. čtvrtek v 14.30, Zámecký pivovar
Julius Mařák
Přednáší: MgA. Marie Králová

• 16. 4. čtvrtek v 14.30, Zámecký pivovar
Božena Němcová a bratři Fingerhutové
Přednáší: PhDr. Milena Secká, CSc.

Obecná angličtina pro začátečníky – výuka
bude založena na rozvíjení čtyř základních jazy-
kových dovedností: mluvení, čtení, poslech
a psaní se zaměřením na mluvení a správnou vý-
slovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba
bude pozvolna a po menších celcích začleněna
do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému
tématu a umožnila studentům novou látku
snadno vstřebat. Témata lekcí budou přizpůso-
bena zájmům dospělých studentů a začleněny
budou také komunikační situace z běžného ži-
vota. Hodiny se zpestří krátkými videi a hrami.
Rozsah kurzu je 10 lekcí po dvou vyučovacích ho-
dinách.  Lektorkou je Mgr. Tereza Bořková. Výuka
bude probíhat v přednáškovém sále městské
knihovny vždy ve čtvrtek, od 8.00 do 9.30. Začí-
náme 23. 1. Kapacita kurzu je 10 osob.

Lekce jemné jógy budou mít nenáročný průběh
s pomalým a klidným cvičením. Začnou celko-
vým zklidněním a přes průpravné cviky přejdou
k jógovým ásanám a dle možností i k výdrži
v dané pozici. Mezi pozicemi budou zařazovány
krátké pauzy pro zklidnění. Závěrem každé
lekce bude delší relaxace. Základem cvičení je
vědomý pohyb a zaměření pozornosti k vlast-
nímu dechovému rytmu.  Lektorkou je zkušená
cvičitelka Jana Krejzová. Jedná se o 10 lekcí (20
vyučovacích hodin). Cvičení bude probíhat vždy
v úterý od 8.30 nebo od 10.00 v prostorách
Střediska volného času (Dukelská 534, bývalá
ortoptika). Začínáme v úterý 3.3. Kapacita kurzu
je omezena na 14 osob.
Podrobnosti ke všem programům LU3V najdete
na webových stránkách knihovny: 
www.knihovna.litomysl.cz
Studentem se stává každý, kdo řádně vyplní
přihlášku a zaplatí školné (přednáškový cyklus
300 Kč, angličtina 1000 Kč, jemná jóga 600 Kč,
Kresba pro pokročilé 600 Kč).
Přihlášky a placení školného: 
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smeta-
novo nám. 50. v pondělí 13. 1. od 8.00, další dny
pak na oddělení pro dospělé čtenáře ve vý-
půjční době.  Přihlášky přijímáme od 13. 1. do 20.
1. nebo do naplnění kapacity.
Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V
Městská knihovna Litomyšl, 
Smetanovo nám. 50
Email: peknikova@knihovna.litomysl.cz
Telefon:  461612068

Iva Pekníková

Kurzy trénování paměti pro seniory
Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udr-
žovat? Pro buňky našeho mozku platí to samé,
co pro buňky našich svalů. Čím více je přiměřeně
namáháme, tím se jim daří lépe. Nebudeme-li je
používat, zakrní a časem zaniknou, stejně tak,
jako atrofují naše svaly, když je nepoužíváme.
Kurz Vám ukáže, že zapamatovat si lze téměř
cokoli, když víte jak na to. Ve stručnosti se se-
známíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte
se používat základní mnemotechniky, vyzkou-
šíte si různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak
různé faktory našeho životního stylu mohou za-
sahovat do kvality paměti.
Zapojit se může každý. U nás se nezkouší, nikdo
nikoho nevyvolává. Důležité je, že každý může

udělat pokrok pomocí jednoduchých cvičení,
které může pak používat i doma.
Kurz má osm lekcí po devadesáti minutách.
Konat se bude vždy ve středu od 13.00 do 14.30.
Začínáme 5. února.
Lektorka je členkou České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging, certifikova-
ným trenérem III. stupně. 
Přihlásit se můžete v čítárně Městské knihovny
–  pondělí , úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 11.30
a od 12.00 do16.00 hodin osobně, na telefonu
461612068 nebo na e-mailové adrese: pekni-
kova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu pro se-
niory je 400  Kč. 

Iva Pekníková

DOPISY ČTENÁŘŮ

Doprava v Litomyšli
Věří někdo tomu, že dálnice okolo Litomyšle
bude v provozu do roku 2030? Já to tak nevidím,
ale strašně rád bych se pletl. V letošním roce
nás bude ještě čekat oprava silnice od světelné
křižovatky až po výjezd z Litomyšle. Tímto úse-
kem skončí oprava průtahu Litomyšlí a nic ne-
bude bránit tomu, aby se mohlo dál středem
města denně prohánět 20-25 tisíc automobilů,
převážně nákladních nad 3,5 tuny. Lituji
všechny občany, kteří u této komunikace musí
dlouhodobě žít. Hluk a smrad z vozidel se záko-
nitě musí projevit na jejich zdravotním stavu.
Jedná se hlavně o ulici Sokolovská, dále Husova
čtvrť a ulice Moravská, tj. od světelné křižovatky
až po výjezd na Svitavy. U této silnice bych ne-
chal bydlet ty, kteří již dlouhou dobu oddalují
stavbu dálnice okolo města, aby měli také mož-
nost se „nadýchnout“ čerstvého vzduchu z vý-
fukových plynů převážně nákladních
automobilů. Doufám, že až se vám do poštov-
ních schránek dostane nové číslo Lilie 1/2020
bude již průjezdná opravovaná silnice na Čes-
kou Třebovou. Nevěřím, že i kdyby za nějakých
deset let byla vybudována dálnice se vším, co
k dálnici patří (sjezdy, přivaděče, křižovatky), že
se bude minimalizovat doprava od České Tře-
bové okolo zámku a I. ZŠ Zámecká do samého
centra Litomyšle, které pro jeho koncentrací
automobilů nazývám největším parkovištěm

v České republice. Bohužel se nikdy nepodaří
dostat auta z náměstí. Co jde v jiných historic-
kých městech, tak to nelze v Litomyšli. A parko-
viště již patří zcela ke koloritu našeho města.
Bohužel to nedokáží pochopit turisté, kteří do
Litomyšle přijedou a jsou zcela konsternováni
tím, co vidí. Přejít silnici je pro větší skupinu tu-
ristů adrenalinový zážitek na celý život, který
nemůžou zažít nikde jinde v České republice
než na starobylém náměstí v Litomyšli. I kdyby
byl přivaděč z České Třebové na budoucí dálnici,
tak to pro Litomyšl nebude mít žádný plus.
Automobilisté z České Třebové využijí přivaděč,
jen pokud se budou potřebovat dostat na dál-
nici. Ostatní budou samozřejmě na cestu do Li-
tomyšle používat klasickou cestu přes Zhoř,
Člupek a Němčice do Litomyšle. Tedy zapo-
meňme, že v okolí zámku to půjde bez automo-
bilů. Nepůjde. Vše zůstane při starém, tj.
i s policií na přechodu u I. ZŠ. Buďme ale rádi,
že se alespoň podařilo zamezit průjezdu ná-
kladních automobilů nad 3,5 tuny touto histo-
rickou lokalitou. Olivetská hora, Jiráskova ulice,
zámecké návrší a na nich historické stavby, to
je to nejcennější, co Litomyšl má. V těchto mís-
tech se začaly psát dějiny našeho krásného
města. Buďme rádi, že v takovém super krás-
ném místě je nám umožněno žít.

Jan Pavliš

Řádková inzerce
Kdo by měl zájem posekat a usušit si kvalitní
trávu (jarní a otavu) z mé velké udržované  za-
hrady v Litomyšli pro svá zvířata – tel. 607 744
568. • Koupím roční parkovací kupón ale né za
700 Kč, tel. 777 775 802
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Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Nadační fond pro rozvoj zdra-
votnictví oslovuje i menší dárce • Fenomén
Igráček v Regionálním muzeu 2019 • Zasedání
zastupitelstva 12. 12. 2019 • Druhá Andělská
adventní neděle 8. 12. 2019 • Rozsvícení Vá-
nočního stromu 2019 • Vánoční výstava Gale-
rie Dudycha 2019 • Volejbal ženy VK Litomyšl
vs. TJ Svitavy B • Živý řetěz téměř 3000 mla-
dých k Listopadu 1989 • Konec jedné epochy
– Listopad 1989 • Oslavy 17. listopadu s odha-
lením Náměstí Václava Havla

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Cirkusy v Litomyšli
– prosba o fotografie 
Regionální muzeum v Litomyšli při-
pravuje ve spolupráci s Národním
muzeem na začátek dubna výstavu
věnovanou českému cirkusáctví, na
níž bude patřičná pozornost věno-
vána i Litomyšli. Ta je spojena s cir-
kusy skrze řadu osob, z nichž první
je Ignác Pecivál, který projel s cirku-
sem Berousek v první polovině 19.
století velkou část Evropy a doputo-
val s ním až do Turecka. Jeho osudy
zachytil Alois Jirásek v povídce Vol-
tižér Pecivál (1917). Časově nejbližší
je nám naopak postava litomyšl-
ského advokáta Stanislava Bube-
níčka, který se uchýlil do
cirkusového prostředí v 50. letech,
kdy mu komunistická moc zakázala

vykonávat právnické povolání. Půso-
bil u cirkusů Čechie, Dunaj či Hum-
berto a své zážitky odsud zpracoval
v knize Kvapík pro lipicány (1965),
která vyvolala velkou pozornost. 
Rádi bychom na výstavě prezento-
vali také snímky z návštěv cirkusů
v našem městě, avšak zatím jsme na
žádné nenarazili. Získali jsme snímky
z Vysokého Mýta či ze Svitav, ale Li-
tomyšl je pro nás stále hádankou.
Prosíme proto o pomoc. Máte-li ně-
jaké fotografie či jakékoli další mate-
riály spojené s touto problematikou,
budeme vděčni za jejich zapůjčení.

Martin Boštík, 
Regionální muzeum v Litomyšli

Soutěž na podporu údržby 
zeleně – druhé kolo
V letošním roce bylo vyhlášeno druhé kolo
soutěže na podporu údržby zeleně, jejímž
hlavním cílem je ocenit práci obyvatel města,
kteří nezištně pečují o zeleň nacházející se na
městských pozemcích. 

a keři, o který má chuť se i nadále starat. Třetí
příspěvek byl od paní z ulice Na Řetízku, která
v minulých letech vysázela pás keřů, o které
stále pečuje.
Příspěvky vyhodnotila Komise pro životní pro-
středí. Jako v minulém roce každý člen jednot-
livým soutěžním příspěvkům přidělil body.
Po sečtení bodů vyšly následující výsledky. Na
1. místě se umístila výsadba na ul. J. Matičky,
2. místo získala péče o okolí bytového domu
čp. 812 na ul. 9. května a na 3. místě se umístila
výsadba a následná péče na ul. Na Řetízku.
Všem zúčastněným děkujeme za práci, pomoc
a starost o pozemky v majetku města Lito-
myšl. Velmi si vážíme, že svůj volný čas věnu-
jete práci pro naše město. Budeme rádi, pokud
váš zájem o veřejné dění přetrvá i nadále.

Barbora Čadová, správkyně městské zeleně

Na konci prosince se na celkem pěti
místech v Litomyšli objevily nádoby,
do kterých můžete dávat použitý
olej z kuchyně. Po dobu zkušebního
provozu budou umístěny v blízkém
okolí obchodních domů, stejně jako
kontejnery na plechovky. Tedy na
parkovišti u supermarketů Penny,
Albert a Billa, na Komenského ná-
městí a ulici 17. listopadu. Nádoby na
oleje jsou dlouhodobě umístěny
i v litomyšlských základních školách.
Po vyhodnocení zpětné vazby od
svozové společnosti a občanů budeme infor-
movat o tom, zda se jejich počet případně

změní, či dojde k jejich přestěho-
vání.
K pořízení nádob mělo původně
dojít dříve, ale město hledalo levný
a ekologický způsob zbavování se
tohoto odpadu. Připomínáme, že do
nádob patří pouze přefiltrovaný olej
bez zbytků potravin. Olej se před
vložením do nádoby zároveň musí
přelít do čistě vymyté a uzavřené
PET lahve, jinak nemůže být tento
odpad dále zpracován. Do nádoby
patří pouze oleje na vaření, nikoliv

technické druhy olejů. Ty patří do sběrného
dvora na Mařákově ulici. -az-

Do Centra sociální pomoci města 
Litomyšl hledáme kolegy či kolegyně na pozici: 

Pracovník/ce přímé
obslužné péče 
nepřetržitý směnný provoz, nejčastěji 7–19 h
a 19–7h, plný či zkrácený ¾ či ½ úvazek, min. zá-
kladní vzdělání, kvalifikační kurz v oboru výhodou,
trestní bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav,
tolerance, empatie, očkování proti Hep B lze absol-
vovat před nástupem. 
Plat min. 23.000 Kč + příplatky za víkendy,
svátky a noční. Příplatek na rehabilitace, 
rekreace 4.000 Kč/rok, obědy 13 Kč. 

Všeobecná zdravotní 
sestra/bratr 
– odborná způsobilost k výkonu povolání vše-
obecné sestry, praxe u lůžka výhodou, schopnost
samostatného rozhodování a rychlého posouzení
zdravotního stavu klienta, profesionální přístup
k plnění úkolů, vstřícný přístup k pacientům/klien-
tům – vysoká míra empatie, schopnost pracovat
v týmu. Vedení ošetřovatelské péče v elektronické
podobě – zaučíme. Nepřetržitý směnný provoz,
7–19 h a 19–7h, plný či zkrácený úvazek, trestní
bezúhonnost.
Plat 27.000 Kč – 40.000 Kč (dle praxe) + příplatky
za víkendy, svátky a noční. Příplatek na rehabilitace,
rekreace 4.000 Kč/rok, obědy 13 Kč.

Kuchař/ka
směny (střídání 4,5h, 8h a 12h) dle rozpisu. 
Plný pracovní úvazek – zástup za nemoc.  
Min. základní vzdělání – nutná praxe, trestní bez-
úhonnost, odpovídající zdravotní stav. Výhodou
vyučení v oboru či praxe.  Po zapracování plat cca
20.000 Kč. Lze i na částečný úvazek, případně
dohodu o provedení práce – občasná výpomoc. 
Po dohodě reálná spolupráce i se studentem/
studentkou – výpomoc při vydávání večeří, úklid
kuchyně. 

Výpomoc do prádelny
dohoda o provedení práce, plat cca 100 Kč/h. 
Zástup za nemoc od poloviny ledna – do poloviny
února. Nabízíme dlouhodobou spolupráci, další 
zástup v době dovolených. Dobrý zdravotní stav. 
Obsluha praček, sušiček a mandlu. Ruční žehlení. 

Nabízíme dobré platové podmínky,
sociální výhody. Bližší informace 
tel. 602 520 707, reditel@csplitomysl.cz.

Centrum sociální pomoci 
města Litomyšl
Zámecká 500, Litomyšl, 

Přijmu zaměstnankyni nebo
zaměstnance do prodejny
hospodářských potřeb Litomyšl 
na 6-ti hodinovou pracovní dobu.
Info. 736 759 991

Oleje ze smažení se můžete
ekologicky zbavit

Do soutěže byly v letošním roce přihlášeny tři
příspěvky. První příspěvek byl od obyvatel
domu čp. 812 na ul. 9. května, kteří pečují
o okolí bytového domu. Obyvatelé domu sekají
trávu, zastřihují keře, pěstují květiny u domu
a mnoho dalšího. Druhý příspěvek byl od paní,
která před domem na ul. J. Matičky místo ne-
vzhledné plochy vysázela záhon s trvalkami
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Vyslali jsme
světlo naděje
V páteční podvečer 8. listopadu proběhl v Lito-
myšli první ročník Lampionového průvodu Na-
dačního fondu manželů Pokorných. Hojná účast
vytvořila kouzelnou atmosféru, díky které jsme
společně pomohli Dětskému centru Svitavy.
Vybrána částka z akce činí 17 486 Kč. 
Děkujeme za podporu při této charitativní akci
a za rok se opět setkáme na stejném místě. 

Jana Pokorná

Studenti pomáhají potřebným, za osm
let vybrali přes půl milionu korun
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli je známé
především dobrými výsledky svých studentů
a absolventů. Již osm let ale na škole také po-
řádají Charity Day, benefiční akci, jejíž výtěžek
každoročně putuje do rukou handicapovaných
či sociálně znevýhodněných osob. A co je na
tom nejlepší? Že takto studenti vybrali za dobu
konání přes 600 tisíc Kč. Akci navíc pořádají
o víkendu, vše tedy dělají ve svém volném čase
mimo výuku.
S nápadem na pořádání Charity Day přišli před
osmi lety sami studenti a s podporou peda-
gogů se z ní za tu dobu stala oblíbená a vyhle-
dávaná akce, která pomáhá zdejším lidem. „Pro
mě je na tom nejhezčí, že to studenti dělají ve
svém volnu. Snažíme se je vést k empatii
a společenské odpovědnosti, ale jako pedago-
gové jim pouze pomáháme. Je to studentská
aktivita, která není direktivně řízena z vrchu.
Studenti zkrátka chtějí pomáhat ostatním
a jsou v tom velice úspěšní, za to jim patří velký
dík, stejně tak jako učitelům, kteří jim ve svém
volnu pomáhají,“ uvedla k Charity Day Ivana
Hynková, ředitelka Gymnázia Aloise Jiráska
v Litomyšli. 
Studenti při Charity Day prodávají v prostorách
školy vlastní výrobky. Mezi návštěvníky je dlou-

hodobě nejoblíbenější francouzská kavárna,
anglická čajovna, německá hospoda, vánoční
trh, módní přehlídka s prodejem oblečení, pro-
dej drobných rukodělných suvenýrů a v rámci
akce se koná i charitativní koncert a mnoho
dalších lákadel.
Letošní ročník se uskutečnil 30. listopadu
a studenti při něm překonali předchozí vý-
sledky, vybrali 150 tisíc Kč. Celkem za osm let
takto na dobročinné účely nashromáždili přes
600 tisíc korun. Letošní výtěžek 120 000 Kč vě-
nují studenti Farní charitě Litomyšl na domácí
péči a 30 000 dále rodině ze Sedlišť, která po-

třebuje dofinancovat invalidní vozík pro jejich
syna. V minulosti takto studenti podpořili léčbu
nemocných lidí, rehabilitaci či nákup zdravot-
nických potřeb.
„Studenti každý rok hlasují ve třídách o tom,
koho chtějí z výtěžku podpořit. Musí tedy no-
minovat, následně hlasovat a najít shodu. Za-
pojením do Charity Day se tak zapojují nejenom
do dobročinné akce, ale de facto v praxi pozná-
vají, jak funguje v praxi demokracie,“ dodává
ředitelka. -az-

Dnes hojně skloňovaný požadavek na vzdělá-
vací proces. Proč taková potřeba vznikla? My
už totiž tušíme, že svět roku 2030, 40, kdy do-
spějí současní školáci, bude vypadat podstatně
jinak než dnes. Neumíme předpovědět, co
přesně lidstvo v budoucnu čeká. S jistotou ale
víme, že některé profese se promění, zaniknou,
budou před nás postaveny nové výzvy.
Neobejdeme se například bez schopnosti se
přizpůsobit, sebevzdělávat se, plánovat, ak-
tivně se zapojovat, spolupracovat, obhajovat
svoje názory, znát svoje přednosti a nedo-
statky, vyhodnocovat, hledat řešení a hlavně
se nebát.  Nebát se vstupovat do neznámých
situací. Nebát se přijímat odlišnosti. Nebát se
uskromnit a pomáhat. Měkké dovednosti – soft
skills.
Školy hledají způsoby, jak obsah měkkých do-
vedností naplnit. Obávám se, že pocit dobře
vykonané práce učitel už nezíská zaměřením
na úspěšně vyřešené úkoly z učebnic, zástup
jedničkářů, první místa v tematických olympi-
ádách. Jak tedy posilovat měkké dovednosti?
Protože jsme sami takovým vzděláváním ne-
prošli, klade tento závazek velké nároky na
osobnostní nastavení učitele. Na jeho životní
hodnoty, proaktivitu, společenskou angažova-
nost, prosociálnost. A pomáhá spolupráce
s neziskovými organizacemi, čehož litomyšlské
školy využívají.
V prosinci se žáci Školamyšle zúčastnili akce
Pražského studentského summitu Staň se di-
plomatem. Žáci 8. a 9. ročníků se seznámili se
zaměřením OSN a Rady bezpečnosti. Chara-
kterizovali státy – stálé i nestálé členy. Do-
předu si nastudovali informace o bezpečnostní
situaci v africké zemi Mali. Na místě se procvi-
čili v jednacím řádu Rady bezpečnosti, aby
mohli simulovat její zasedání. Jako zástupci
členů jednotlivých zemí se věnovali otázkám:
Jakým způsobem by se mělo postupovat proti
teroristickým skupinám v zemi? Měla by Rada
bezpečnosti nadále podporovat zahraniční
mise pro dosažení nebo udržení míru? Měly by
být uplatňovány sankce? Jak řešit vysoké ztráty
na životech?
Jsou to těžké otázky. A blahobytné státy by na
ně měly hledat odpovědi. Mimochodem podle
odhadů Českého statistického úřadu Češi za le-
tošní Vánoce utratí sto miliard korun.

Radoslava Renzová, Školamyšl

Soft skills
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Trading Centre má nového zahraničního partnera
Díky projektům Evropské unie mohou čeští stře-
doškoláci získávat cenné zkušenosti během za-
hraničních stáží. Litomyšlská střední škola Trading
Centre vyslala do ciziny již více než padesát stu-
dentů. Skupina deseti dalších se na jaře chystá
na čtrnáctidenní stáž do Itálie a jednoho stu-
denta vysílá škola tamtéž dokonce na čtvrt roku.
Plánování stáží předchází téměř roční příprava.

Prvním úkolem je najít vhodnou firmu – pro ten-
tokrát hledáme ve Španělsku. Zahraniční partner
se vyptává na naše žáky a na činnosti, které by
mohli vykonávat, zajímá se rovněž o zkušenosti
s předchozími mobilitami. Španělé jsou ve vý-
běru škol opravdu velmi pečliví, proto chtějí pří-
padné partnerství předem pořádně promyslet.
Právě v těchto dnech přišla zpráva z Barcelony

a výsledek je, že se těší na spolupráci s naší
školou a velmi rádi přijmou dva naše žáky na
dlouhodobou mobilitu a deset žáků na mobilitu
krátkodobou. Jsme nadšeni a už předem víme,
že o krátkodobé mobility bude velký zájem.
A doufáme, že nebude problém najít dva odváž-
livce, kteří na 3 měsíce vymění školní povinnosti
za praxi v zahraniční firmě. Ivana Zemanová

Ptačí krmítka
v zámeckých
zahradách od žáků
ZŠ Zámecká
Začala zima – pro naše ptactvo období nedo-
statku a intenzivního hledání potravy. Žáci ze
ZŠ Zámecká už v loňském školním roce vyrobili
několik krmítek pro jeho přikrmování, z nichž
čtyři na začátku prosince v rámci volitelného
předmětu ekologický seminář instalovali do zá-
meckých zahrad. Doufají, že tak ptákům všech
druhů pomohou zkrátit období strádání. A po-
moci mohou nejen žáci, ale i další občané, kteří
se rozhodnou ptáky přikrmovat. 
Kromě krmítek byly v zahradách umístěny také
dvě budky, které mají podpořit hnízdění drob-
ného ptactva v období jarních měsíců. Podaří se
nám navrátit ptačí křepčení i do těchto částí
města? Miloš Čapek, 
    učitel přírodopisu ZŠ Zámecká

Úspěšný rok na Střední škole zahradnické a technické
Vůně jehličí a punče se v prosinci nesla naší
školou při tradiční Vánoční výstavě. Ta ukončila
hodně úspěšný rok 2019. Naši studenti všech
zahradnických, výtvarných i technických oborů
získávali ocenění na soutěžích, často s mezi-
národní účastí. Talentovaní žáci obsazovali
přední místa, a tak reprezentovali svoji školu.

Na jejich přípravě se výrazně podíleli učitelé
odborných předmětů a odborné praxe. Stu-
denti také hodně cestovali do partnerských
škol a měli tak možnost poznat cizí země, jak
se jinde učí a hlavně získat nové přátele, které
následně pozvali do Litomyšle. Věříme, že ná-
sledující rok bude stejně vydařený a do naší

sbírky přibydou další medaile. Rádi se s vámi
setkáme na našich akcích, třeba v září na tra-
diční Květinové show. Zaměstnanci SŠZaT vám
přejí, aby vás v příštím roce 2020 stále prová-
zela vánoční pohoda a hlavně zdraví.

Hana Honzíková

Adventní radosti na ZŠ Zámecká
I nedávno skončený advent jsme si zpříjemnili
několika akcemi, při kterých jsme se snažili po-
těšit lidi kolem nás. Již potřetí se několik tříd za-
pojilo do celorepublikové sbírky dárků pro
ohrožené děti, která se nazývá Krabice od bot.
Žáci s velkou chutí snášeli do krabic nejrůznější
předměty, od knížek přes Rubikovy kostky až po

jednorožce – a často přidali i přání pro obdaro-
vané. Přes dvacet dětí tak snad díky nám mělo
radostnější Vánoce. 
Další aktivita směřovala k litomyšlským seni-
orům. Naše celoroční ČéDéčko (Čtení důchod-
cům, v rámci kterého žáci pravidelně docházejí
do Domova Pod školou klientům číst a hrát na
hudební nástroje) doplnil tradiční předvánoční
koncert školního sboru, během kterého všichni
obyvatelé domova dostali od žáků vánoční přá-
níčka vyrobená v hodinách výtvarné výchovy.
Vánoční přání žáci zanesli také klientům Re-
spitní péče Jindra. A díky pracovníkům farní cha-

rity putovala další přání i do šedesátky domovů
v Litomyšli a blízkém okolí, kam za svými klienty
jezdí jejich pečovatelky. Je pro nás velkou ra-
dostí žáky při všech těchto aktivitách podporo-
vat a sledovat, protože do nich jdou naplno
a s úsměvem.
Velký dík všem žákům a učitelům za jejich
ochotu si v předvánočním shonu udělat čas na
potřebné. Centru sociální pomoci města Lito-
myšle, Farní charitě Litomyšl a Dámskému
spolku Maceška v Osíku děkujeme, že nám po-
mohly dárky a přání předat. A vám všem ze
srdce přejeme krásný nový rok se spoustou dů-
vodů k úsměvu.

Jana Chadimová, učitelka výtvarné výchovy

ZŠ U Školek
získala titul Škola
spolupracující
s Mensou ČR
Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje
Mensa ČR základním a středním školám, které
se na celonárodní poměry nadstandardně vě-
nují práci s nadanými dětmi. Škola musí splnit
řadu konkrétních podmínek, aby tento status zí-
skala. Například musí identifikovat nadané děti
a vytvářet podmínky pro jejich vzdělávání, pro-
vozovat klub deskových her pro nadané děti,
každoročně se účastnit Logické olympiády, re-
alizovat akce vedoucí k rozvoji intelektu, vzdě-
lávat pedagogy v oblasti rozvoje nadaných dětí
apod. Naše škola se dlouhodobě snaží maxi-
málně rozvíjet potenciál svých žáků, radujeme
se, že to máme oficiálně potvrzeno.

Miroslava Jirečková

Fakulta restaurování přijme

asistentku/asistenta děkana

Máte zájem o práci 
v akademickém prostředí? 
Zajímá Vás historie a umění?

Charakteristika práce:
• zajišťování administrativní 

agendy děkana
• práce s vnitřními informačními 

systémy univerzity
• administrativní práce spojené 

s grantovou/projektovou činností
• spolupráce při organizačním zajištění

odborných setkání (projektové
schůzky, semináře, konference,…)

• zajišťování podkladů pro vedení
porad, pořizování zápisů

• vedení agendy kolegia děkana, 
umělecké rady FR

• redakce www stránek fakulty
• archivace dokumentů

Požadujeme: 
• min. úplné středoškolské vzdělání
• znalost práce na PC 

(Windows, MS Office)
• znalost anglického jazyka 

na úrovni B1 vítána
• příjemné vystupování, organizační

a komunikační dovednosti
• samostatnost, pracovitost,

pečlivost, zodpovědnost

Nabízíme: 
• zázemí akademického prostředí
• činorodou a zajímavou práci
• příjemné pracovní prostředí

a kolektiv
• platové podmínky dle vnitřního

mzdového předpisu univerzity
• 6 týdnů dovolené
• závodní stravování a další 

zaměstnanecké benefity
• úvazek dle dohody

(částečný/plný)

Nástup: dle dohody, resp. ihned 

Motivační dopis s přiloženým
strukturovaným životopisem
a kopií dokladu o dosaženém
vzdělání, případně jazykové 
způsobilosti, zasílejte 
do 31. 1. 2020 na adresu:

Fakulta restaurování
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

Obálku prosím označte textem
„výběrové řízení“.
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Karatistka Kašparová přivezla
stříbro a bronz z MČR 2019
Prosinec je pro nejlepší české karatisty tradičně
měsícem, kdy mohou zúročit poctivou celoroční
přípravu při vyvrcholení závodní sezóny, tedy
při mistrovství České republiky. Litomyšlský
oddíl tam měl i letos svá horká želízka.
V letošním roce proběhlo ve sportovním karate
několik významných změn a jedna z nich se
týká i systému nominací na MČR, kam je nyní
ještě o chlup složitější postoupit. Z našeho od-
dílu se ovšem i tak podařilo nominovat dvěma
závodnicím, Anně Kašparové (na fotografii
vlevo) a Ivě Holomkové. Obě děvčata však na-
stoupila v září na vysoké školy, a tak většinu je-
jich času zabralo studium a bylo jasné, že letos
to takové medailové žně jako loni nebudou.
Anička si nominaci zajistila na posledním kole
Národního poháru, a to ve třech kategoriích: ku-
mite ženy do 21 let +68kg, ženy +68 kg a ženy
bez rozdílu hmotnosti (BRH). Iva na MČR po-
stoupila z kvalifikačního turnaje, kde si vybojo-
valo nominaci v kategorii ženy BRH.
Tentokráte se MČR konalo v Praze. Do eliminač-
ních bojů první nastoupila Anna Kašparová
v ženské kategorii nad 68 kg. Letos poprvé byl
na MČR použit nový systém „každý s každým“,
až poté se čtyři nejlepší utkají v semifinále a fi-
nále. Anička tak absolvovala čtyři zápasy každý
v trvání tři minuty, prodloužená zápasová doba
byla další novinkou. První zápasy byly pro ni
hladkou záležitostí, až v tom posledním elimi-
načním se potkala s Hanou Dostálovou, kterou
porazila minulý rok ve finále. Ani letos Hanka

naši závodnici nezdolala a Anna Kašparová se
mohla připravovat na boj o medaili, jejíž hod-
notu měl určit další zápas.
Semifinále se odehrálo za účasti kamer České
televize, která tyto a finálové zápasy vysílala pří-
mým přenosem. Na naši závodnici čekala Radka
Tesařová, která se na tatami vrátila po mateřské.
Radka je velice zkušenou a tvrdou závodnicí, na
svém kontě má řadu mezinárodních úspěchů,
a tak proti sobě stálo neohrožené mládí a dlou-
holetá zkušenost. Anička zápas zahájila aktivně,
ale bohužel její kop na hlavu nebyl dotažený,
a tak slibná akce skončila bez bodu. Naopak
Radka v dalších sekundách zápasu potrestala
chyby naší závodnice, která se přiblížila a od-
kryla, a získala dva body. Aničce se ještě poda-
řilo snížit stav na 1:2, ale více se jí nepovedlo,
Tesařová si konec zápasu zkušeně pohlídala
a postoupila do finále, Kašparová získala bronz.
Anička nastupovala také v kategorii ženy bez
rozdílu hmotnosti. Skupina, ve které závodila,
byla nabitá velkými jmény a hned v prvním kole
se statečně poprala s Lucií Veithovou z česko-
budějovického velkoklubu. Lucie je v součas-
nosti mezi ženami naše nejlepší závodnice,
přesto Anička dlouho vedla a nakonec prohrála
jen o jediný bod, přičemž zápas byl dramatický
do poslední vteřiny. Ve druhém zápase Anička
porazila Magdu Tušlovou také z Českých Budě-
jovic. Do třetího kola přeci jen zasáhla únava po
mnoha absolvovaných zápasech a také trochu
nervozita, aby Anna postoupila do semifinále,

musela vyhrát. Svedla s Petrou Vávrovou velice
vyrovnaný zápas, ale na konci se přeci jen štěstí
přiklonilo ke zkušenější soupeřce – při neroz-
hodném skóre rozhodlo, že soupeřka získala
první bod. V této kategorii tak Anna Kašparová
skočila tak na pátém bodovaném místě, o dvě
místa před Ivou Holomkovou, které se letos bo-
hužel v MČR zdaleka nedařilo tolik jako minulý
rok, a v nabité konkurenci se neprosadila. V po-
slední kategorii kumite žen do 21 let Anna Ka-
šparová vybojovala krásné druhé místo a domů
si tak přivezla nakonec dvě medaile.
Jen píle a vůle po vítězství nestačí, zejména
když jsou síly vyrovnané. Ve sportu je potřeba
také trocha štěstí, a to se tentokráte přiklonilo
k soupeřkám. Ale i tak může být Anna Kašpa-
rová se svými výkony spokojená. Ohlédnu-li se
zpět za sezónou, tak naše závodnice dosáhla
skvělých úspěchů nejen na poli sportu a cesty
karate, ale i v životě, kde nyní dostane přednost
náročné studium lékařské fakulty. Anička může
být příkladem pro všechny mladé. 

Jiří Smékal, Karate-do Litomyšl

MČR 2020 v motoskijöringu
Po roce se opět sešli pořadatelé seriálu
Mistrovství ČR v motoskijöringu 2020. Dějištěm
kalendářní porady byl 13.12.2019 Letohrad. Mo-
toskijöringový kalendář byl připraven s tím, že
seriál se pojede jako Orion Shiva KTM Cup 2020.
Byly odsouhlaseny následující termíny závodů:

1. závod neděle 12.1.2020, Rudník
2. závod sobota 25.1.2020, Dalečín
3. závod neděle 26.1.2020, Klášterec nad Orlicí
4. závod neděle 2.2.2020, Letohrad
5. závod, sobota 8.2.2020, Chotčiny
6. závod neděle 16.2.2020, Dobřany v Orlických
horách

Samozřejmě vše bude záležet na počasí.
Víme všichni, jak proměnlivá bývá naše zima,
která v posledních letech příliš nepřeje milov-
níkům všech zimních sportů. Pořadatelé mají
samozřejmě připravené i náhradní termíny
závodů.
Pokud půjde vše podle našeho plánu, úvodní
závod mistrovského seriálu se pojede v Rud-
níku. Zdejší pořadatelé se úspěšně zařadili
mezi osvědčené pořadatele zimních závodů.
Další závod zavítá do Dalečína, kde se
mistrovství jelo jednou jedinkrát, a to v roce
1999. Dalečínští byli v kalendáři už pro sezonu
2019. Ale sněhové podmínky nedovolily uspo-
řádání závodu v prostoru motokrosového
parkoviště závodních strojů. Na rok 2020
chtějí dalečínští připravit trať hned vedle par-
koviště závodních strojů, kde bude dostatek
prostoru. A zároveň se využije zázemí moto-
krosu.
V Klášterci nad Orlicí se pojede hned další
den, a to tradičně na trati „Kláštereckých

břehů“. Místní trať bývá vždy hojně navštěvo-
vána diváky. Pro rok 2020 pořadatelé připra-
vují drobné úpravy, které mají hlavně zlepšit
bezpečnost jezdců i přihlížejících diváků. Další
závody jsou plánovány do Letohradu na trať
„U koupaliště“. Když bude dost sněhu, diváci
uvidí napínavé závody. 
Předposlední závod seriálu zavítá do Jižních
Čech. Přehledná trať v Chotčinách byla dějiš-
těm mistrovských motoskijöringů už třikrát
a pořadatelé Retox Racing klubu jsou zárukou
kvalitních závodů. A seriál nám tradičně vy-
vrcholí v Dobřanech v Orlických horách, kde
budou i vyhlášeni nejlepší jezdci seriálu.
Závody licenčních jezdců v MČR se pojedou
stejným systémem, který se osvědčil v po-
sledních sezónách. Hlavní program začne
kvalifikačními jízdami, které vyvrcholí hlavní
finálovou jízdou, ve které pojede 10 nejlepších
dvojic. I nadále budou jezdci navíc získávat
mistrovské body za první 3 místa v kvalifikaci.
Prvních 10 jezdců seriálu 2019 bude mít pri-
oritní startovní čísla podle svého umístění.
Mistrovský titul obhajují Lukáš Mohaupt
s Václavem Hotovým z Orionu. 
Kromě Chotčin se na ostatních závodištích
pojedou i populární závody „Orlického po-
háru“ pro nelicenční posádky. Tyto závody
jsou rovněž divácky zajímavé a účastní se jich
velké množství dvojic. Nejlepší z nich postu-
pují do MČR a od organizátorů seriálu získá-
vají i určitou podporu pro další činnost.
Tak uvidíme, jaká bude sezóna 2020. Můžeme
si jen přát, aby bylo dost sněhu a pořadatelé
mohli uspořádat kvalitní závody, které se
budou líbit jezdcům i přihlížejícím divákům.
V současné době připravujeme seznamy
startujících v obou kategoriích. O všem bu-
deme pravidelně informovat. 

Josef Vašíček

Restaurace
LIDOVKA

(Lidový dům)

NABÍZÍME 
Polední menu 95 Kč

Hotová jídla
Rozvoz obědů 

po Litomyšli a okolí
Společenské a firemní akce 

Otevřeno PO-PÁ 10.30 – 13.30
tel. 604 647 343, 732 250 693

mail: restauracelidovka@post.cz
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Krav Maga Litomyšl
8. 12. skončil základní kurz
Krav Maga a jako bonus
studenti prošli reálnou se-
beobrannou situací, která
proběhla v jedné z litomyšl-
ských ulic, kde mohli prově-
řit svoje nově získané
znalosti. Vyzpovídali jsme
tedy jednoho z našich stu-
dentů Jana Jiříčka.
Co tě vlastně přimělo se
přihlásit do tohoto kurzu?
Vždy jsem chtěl dělat ně-
jaký bojový sport, a tak
jsem zkoušel Aikido, Thai-box, ale tréninky mě
přestaly postupně bavit, chuť se vytratila. Vše
bylo tak nějak svázané technikou, kterou člověk
rychle zapomínal, a neustále jsem si připadal
jako začátečník. Abych byl upřímný, tak tréninky
Krav Maga probíhají asi 200 m od mého domu,
tedy jsem si řekl, že nemám co ztratit, pokud se
na první trénink půjdu jen podívat. Vzhledem ke
kvalitě tréninku, skvělému instruktorovi i kolek-
tivu mě Krav Maga zcela nadchla. 
Změnil se ti pohled na tvé bezpečí nebo tvého
okolí?
Naštěstí žiji ve městě, které je velmi bezpečné,
a ani na tréninky Krav Maga jsem se nepřihlásil
proto, že bych cítil nějaké ohrožení sebe či
mého okolí. Změnil se mi pohled na případné
řešení konfliktů, kdy nejlepší je předvídání situ-
ací ať už na ulici, v hospodě, nebo autě. Snažit
se předejít nárustu konfliktu nebo se vůbec do
něj nedostat.
V nedávné době se ve světě i u nás stalo ně-
kolik různých útoků, v kurzu se učíme obranu
proti noži a střelné zbrani, můžeš nám sdělit
své pocity z těchto nácviků obran?
Z nácviků obran proti noži jsem pochopil, že
nejlepší je se takovému napadení vyhnout, což
však samozřejmě platí pro všechna napadení.
Když už se však dostanu do situace, kdy se
budu bránit útočníkovi s nožem, tak nejlépe na
dálku nebo na blízko minimalizovat škody.
U střelné zbraně byl nácvik odebrání celkem zá-
bavný, protože byl akční a efektivní, jako začá-
tečník předpokládám, že v reálné situaci
teoreticky fungující. Doufám však, že se nikdy

Přejme si
samé úspěchy
Začátek nového roku je plný předsevzetí
a přání. Pro někoho také zamyšlením nad uply-
nulými 365 dny. Pro hokejové fanoušky to zna-
mená jediné. Blíží se vrchol sezony a boje
o příčky nejvyšší. Nejinak je tomu v Litomyšli.
Na hodnocení je však ještě brzy. 
Všechny týmy mají za sebou lepší či horší část
sezony a je na hráčích i trenérech, aby ten zby-
tek byl výsledkově lepší a pro diváky přitažli-
vější. O svátcích měli hráči volno, ale hned
5. ledna se budou hráči A týmu hlásit o slovo
v zápase na ledě Lanškrouna. Na domácím ledě
se v ten samý den vrhnou do boje junioři v zá-
pase proti Warriors Brno. 
Hokejový klub zve také na tradiční akci „Týden
s hokejem“, která se na zimním stadionu usku-
teční 22. ledna od 16 hodin. Smyslem akce je
umožnit dětem získat první zkušenost s ledním
hokejem a je určena pro děti ve věku 4 – 8 let
v doprovodu svých rodičů. Určitě se však může
na cvičný trénink podívat každý. 
„V novém roce chci popřát nejen hráčů, ale
i všem ostatním, pevné zdraví. Sportovcům
mnoho energie a chuti k dosažení těch nejvyš-
ších cílů. Našim hráčům pak navíc skvělou
formu. Fanouškům bych chtěl poděkovat za
podporu a popřát jim krásná a vítězná utkání.
Uděláme pro to maximum,“ popřál za hokejový
klub manažer Martin Vandas. 

Petr Šilar

do podobné situace v reálném životě nedo-
stanu a snad ani nikdo z mých blízkých.
Na pár otázek jsem se zeptala i našeho instruk-
tora Radka Hanzlíka.
Základní kurz je za námi, jak bys ho zhodno-
til?
Je to moje první třída zde v Litomyšli a sešel se
skvělý kolektiv, který mě motivoval jim předat
to nejlepší, co jsem se doposud naučil. Trénovali
jsme sebeobranné techniky na nejběžnější
ozbrojené i neozbrojené útoky dějící se nejen na
ulici, které vycházejí z přirozených reakcí. Byl
jsem mile překvapen s jakým nasazením a od-
hodláním se moji studenti do toho pouštějí.
Tento kurz dopadnul velmi nad moje očekávání
a věřím, že si každý účastník odnesl to nejlepší.
Co tě přivedlo ke Krav Maga a sem k nám do
Litomyšle?
Ke Krav Maga mě přivedl jeden impulz, kdy byl
napaden můj nejlepší kamarád více útočníky
a já jsem si řekl, co bych dělal, kdybych tam
s ním byl. Odpověděl jsem si hned, dopadl bych
stejně jako on, špatně. Poté jsem nastoupil do
kurzů tohoto sebeobranného systému v Hradci
Králové, najednou jsem si byl jistější a začal
jsem pevně věřit v tento systém. Proč Litomyšl?
Protože pocházím z Vysokého Mýta a nikde
v okolí se Krav Maga necvičí.

Pokud máte zájem se k nám přidat, začínáme
13. 1. 2020 v tělocvičně na Veselce. Více na
www.medojed.eu nebo na tel: 739 584 548.

Alena Gregorová 

TECHNICKÝ DOZOR
NA PASIVNÍCH 

A NÍZKOENERGETICKÝCH STAVBÁCH

ING. MIROSLAV ČERMÁK
Tel. 736 222 299

www.udrzitelne-projekty.cz

• technický dozor a kontrola 
při výstavbě pasivních domů

• poradenství před a během stavby
• poradenství při projektování stavby

včetně energetických výpočtů
• školení pracovníků na stavbě 

z hlediska principů pasivního domu

• šití péřových dek
a polštářů různých rozměrů

• deky zimní, letní
• výběr z více druhů sýpkoviny
• termín dodání dle dohody
Pracovní doba: 
Po–Čt  7–11 hod, 12–15 hod
Pá  7–11 hod, 12–14 hod
Marie Šimková, Tyršova 237, Litomyšl
tel. 461 613 200, mobil 607 083 006

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
HORKOU PÁROU
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Úspěšný podzim pro Adfors Basket Litomyšl
S koncem roku přichází čas bilancování, a tak si
i my pojďme shrnout, jak si v podzimní části se-
zony vedla družstva místního basketbalového
klubu.
Starší žáci U15 jsou i nadále nejúspěšnějším
týmem, když se jim podařilo postoupit do ex-
traligy, tedy mezi 12 nejlepších týmů z celé re-
publiky. Zároveň v polovině prosince tento tým
vstoupil v polském Zgorzelci do letošního roč-
níku Středoevropské ligy. Na prvním turnaji
jsme obsadili slušné 4. místo ze šesti účastníků.
Junioři U19 se ve skupině C nadregionální ligy
pohybují v horních patrech tabulky a Vánoce
stráví na 4. místě díky bilanci 7 výher ku 3 po-
rážkám. Tým se podařilo před sezonou vhodně

doplnit o mladší hráče, a jsme tak letos schopni
konkurovat každému soupeři.
Mladší žáci U14 obsadili v ligové skupině E
pěkné 3. místo za suverénními Pardubicemi
a USK Praha. Na kladnou bilanci 6 – 4 budeme
chtít navázat i po svátcích.
Mladší žákyně U14 bojují srdnatě v krajské sou-
těži, kde jim jsou za soupeře často čistě chla-
pecká nebo smíšená družstva. Bilance 4 – 10
znamená průběžné 6. místo.
Minižactvo U13 zatím z deseti utkání zaváhalo
jen jednou a drží stříbrnou příčku. Ve druhé po-
lovině nás však čekají těžcí soupeři, a tak je
cílem udržet medailové pozice.
Minižactvo U12 je zatím naším jediným týmem,

který neokusil hořkost porážky. Všech 12 zá-
pasů jsme dokázali vyhrát a vedeme Východo-
český přebor II. 
Minižactvo U11 bylo před sezonou doplněno
o nové hráče a hráčky z přípravky, a ti se musí
ještě zapracovat a získat zápasové zkušenosti.
4. místo s bilancí 6 – 4 je tak vcelku pozitivní
a ještě více nás těší dvě výhry v kvalifikaci
o Mistrovství ČR, kam máme dobře nakročeno.
Na závěr hodnocení jsme si nechali naše nej-
starší družstvo, tedy ženy. U nás v klubu je sice
nejstarší, ale ve 2. lize jsme naopak mezi ostří-
lenými soupeřkami za velké benjamínky. Zkuše-
nosti, klid a větší rozhled nám často chyběly ve
vyrovnaných koncovkách, které se zatím nedaří
překlopit na naši stranu. Hrajeme hodně vyrov-
naná utkání, ale pořád nám tam kousek chybí
k tomu, abychom v nich vyhrávali. S bilancí 2 –
8 uzavíráme naši skupinu, ale rozhodně nepro-
padáme panice. Dali jsme se na dlouhou cestu
a nemůžeme čekat úspěchy hned.
Vánoční pauza nebude dlouhá, už 11. ledna se
opět roztočí kolotoč zápasů. I v novém roce vě-
říme ve vaši podporu a těšíme se na viděnou
v městské sportovní hale a v hale Jiskra.

Martin Šorf, předseda klubu

Na mistrovství České re-
publiky se probojovala
šestice plavců ze Sports
Teamu Litomyšl. V Mladé
Boleslavi se podařilo za-
plavat řadu osobních re-
kordů, získat cenné
zkušenosti a vybojovat
stříbrnou a dvě bronzové
medaile. Poděkování za
vzornou reprezentaci
klubu míří za Barborou
Kuncovou, Natálii Jandíkovou, Jakubem Smeta-
nou, Lukášem Drahošem, Matyášem Jandíkem
a Jakubem Mackem. Pochvalu zaslouží zkušený
trenérský tým ve složení Lucie Kurková, Lenka
Šauerová, Hana Ježková a Veronika Hladká. Dě-

kujeme vedení města a plaveckého bazénu za
vytvoření dobrých podmínek pro trénink. 
Rádi bychom Vám za organizaci Sports Team Li-
tomyšl popřáli úspěšný vstup do roku 2020. 

Karel Jandík

Atletické okénko
V prosinci proběhla výroční schůze atletického
oddílu, která zhodnotila minulou sezonu, ale
i nastínila výhled do budoucnosti. Tradičně byli
vyhlášeni nejlepší atleti oddílu – veterán Ivo
Strnad, mistr ČR a medailista z Mistrovství
světa i Evropy, Vojta Kozák, nejúspěšnější a nej-
více bodující v družstvu mužů, Tereza Kladivová,
příkladně pilná žákyně s třemi medailemi z kraj-
ských přeborů jednotlivců, Kryštof Tringela, nej-
lepší mladší žák, krajský přeborník na 60 metrů,
reprezentant Pardubického kraje, Michaela
Tomšů, mladší žákyně, medailistka z krajských
přeborů, reprezentantka Pardubického kraje,
Antonín Hloušek, nadaný fotbalista, ale
i úspěšný všestranný atlet z kategorie přípra-
vek, na 1. místě v celostátních tabulkách v hodu
kriketovým míčkem. Oddíl uspořádal 23 závodů
a v podobném duchu bude pokračovat
i v novém roce, osvědčily se pravidelné atletické
pondělky. Teď na nás čekají halové závody,
které ale nevyhovují pro řadu disciplín. V minu-
losti atleti pořádali závody v sokolovně (sprinty,
sedmiskok, vzpírání), v tělocvičně gymnázia
(výška), zvažovalo se i využití aukční haly. V po-
sledních letech pokračovaly pouze vzpěračské
disciplíny v posilovně, poslední dva roky jsme
pořádali závody v hale TJ Svitavy. Letos bychom
chtěli uspořádat opět výškařské závody i oddí-
lové halové závody ve Svitavách. Naši mladší
žáci (roč. 2007) se zúčastnili dalšího závodu ve
školní tělocvičně ZŠ Na Lukách v Poličce. V. Vo-
říšek si zopakoval vítězství výkonem 130 cm, 7.
Schmid (120), B. Gultová byla druhá (125). Zá-
vody jsou velice populární a účast je kvalitní
(Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, ale i N. Město
na Moravě nebo Bystřice n/Pernštejnem). Sa-
mozřejmě pojedeme do Poličky i v lednu, kdy
předpokládáme i účast na krajských přeborech
v hale. Petr Jonáš

Dakarský tým Orion – MRG představil v listo-
padu v Praze své jezdecké složení pro nadchá-
zející Dakar 2020. Kdo pojede za český tým?
A kdo je novým členem týmu? 
Na tiskovou konferenci dorazili, kromě novinářů,
i závodníci z jiných disciplín. Mezi návštěvníky
nechyběl roadracingový závodník Kamil Holán,
matador českého motocrossu Petr Bartoš a jez-
dec evropské série Nascar Martin Doubek.
Manager týmu Ervín Krajčovič představil no-

vého generálního partnera týmu, kterého tým
získal po šesti letech. Hlavním partnerem druž-
stva se stává Orion Litomyšl.
„Po šesti letech jsme získali partnera – Orion Li-
tomyšl. Se kterými jsme nejenom byli soupeři
v motocrossu, jsme dlouholetí kamarádi, ale
jsem rád, že je tím partnerem právě Orion,
v čele s majitelem panem Doubkem. Rally ho
oslovila, dal nám tu důvěru, že jsme spojili síly,
takže vlastně Orion se prezentuje nejen na mo-
tocrossu, ale i v rally. Za což mu před všemi dě-
kuji,“ zmínil se na tiskové konferenci Ervín
Krajčovič o novém partnerovi týmu.
Milan Engel, již zkušený motocyklový závodník,
byl prvním členem týmu. Na loňském Dakaru
skončil celkově patnáctý a nové působiště

v dunách Saudské Arábii by mu mohlo svědčit.
Jako další se představil jezdec, který je velkým
aspirantem na umístění v TOP 3. Tomáš Kubi-
ena je tím, kdo dostal od týmu důvěru a bude
reprezentovat Českou republiku ve třídě čtyř-
kolek.
V letošním roce se k týmu připojil i úspěšný mo-
tocrossový závodník Martin Michek. Martin udě-
lal, během krátké doby obrovský pokrok
v dálkových soutěžích, jelikož je bojovníkem
a má obrovskou motivaci.

Text a foto: Pavel Horák

Orion – MRG je připraven
na Dakar 2020

Plavci vezou z MČR medaile


