
Aktuální informace v boji
proti koronaviru na Litomyšlsku

S epidemií koronaviru SARS-CoV-2 se potý-
káme již několik týdnů a nastalou situaci by
měli všichni spoluobčané brát vážně. Virus
může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení,
kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také záva-
žnější choroby, jako je dýchací onemocnění
zvané těžký akutní respirační syndrom. Mezi

nejvíce ohrožené skupiny obyvatel patří senioři
a lidé se sníženou imunitou či vážně nemocní.
Na Litomyšlsku byli do uzávěrky tohoto vydání
pozitivně testováni čtyři pacienti a několik de-
sítek lidí skončilo na příkaz hygieniků a epide-
miologů v domácí karanténě. Na okres Svitavy
připadlo ke konci března celkem osm případů,

Tak trochu
jiná Lilie
Vážení čtenáři, v rukou máte speciální vy-
dání Lilie. Pokusili jsme se v něm shrnout
dění v posledních dnech. Uzávěrku pro in-
formace ke koronaviru jsme stanovili na
30. března odpoledne, tedy jen pár chvil
před tím, než začal tisk Lilie. Přesto se
může stát, a nejspíš to tak opravdu bude,
že některé informace i přes naši snahu ne-
budou v době, kdy držíte dubnovou Lilii
v ruce, aktuální. Proto, prosíme, čerpejte
informace z dalších ověřených zdrojů, na-
příklad oficiálních kanálů vlády, minister-
stev a veřejnoprávních médií.
Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří nám pomohli s roznosem tohoto
vydání Lilie. Výtisky na vás budou mimo-
řádně čekat i v litomyšlských supermarke-
tech k volnému rozebrání.                   -mv-
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Jak se změnil život 
v Litomyšli?
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a Gastroslavnostmi?

Česká republika a další státy v průběhu března spustily vlnu opatření a nařízení v boji proti
nemoci COVID-19. Významná omezení se nevyhnula ani Litomyšli, proto se v tomto vydání Lilie
pokusíme zmapovat většinu praktických dopadů vládních opatření na občany a poskytnout
vám čtenářům ucelený obraz o tom, jak se žilo a bude žít v Litomyšli v dohledné budoucnosti.

což bylo nejméně v Pardubickém kraji i přes to,
že na Litomyšlsku byl zaznamenán jeden z prv-
ních lokálních případů nákazy. V příštích týd-
nech budou počty diagnostikovaných pacientů
růst, protože se oproti polovině března výrazně
zvyšuje počet testů.
Vedení města je v úzkém kontaktu s okresní
hygienickou stanicí a odborníkům poskytlo ve-
škerou možnou pomoc při řešení nastalé situ-
ace. Třikrát v týdnu se schází bezpečnostní
rada města, která řeší distribuci ochranných
pomůcek, přijímá rozhodnutí ke snížení rizika
nakažení pro občany a hledá cesty jak pomoci
ohroženým skupinám obyvatel.

Situace je vážná, ale nesmíme panikařit
Přijetím některých bezpečnostních opatření
došlo k dočasnému ochromení života ve městě
i omezení podnikání a některých osobních
svobod. To vše pro to, aby Česká republika ne-
skončila jako Čína, Itálie či Španělsko. 
Strach z neznámého, obavy o zdraví svých blíz-
kých, existenční problémy i nedostatek ochran-
ných pomůcek se významně podepsaly na
náladě nás všech. Přesto je třeba zachovat
chladnou hlavu, chovat se rozumně, poslou-
chat nařízení odborníků, abychom se co nej-
dříve mohli ve zdraví vrátit k našemu
původnímu stylu života. Více informací se do-
čtete uvnitř Lilie, kde je na str. 2 zveřejněno
i prohlášení starosty Daniela Brýdla. -mv-

Město hledá investora na další 
výstavbu nového bydlení
Koronavirus život v Litomyšli přibrzdil, ale ne-
zastavil. I v současné době se pokračuje na dů-
ležitých projektech. Tím je například výstavba
nových domů a bytů, která má vyřešit nepřízni-
vou situaci na zdejším realitním trhu a umožnit
mladým rodinám se usadit v Litomyšli, je dlou-
hodobou prioritou vedení města.
V minulém čísle Lilie jsme informovali o tom, že
zastupitelstvo vybralo společnost na výstavbu
nových bytových domů u nemocnice. Město
nyní nově nabízí ke koupi soukromému inves-
torovi pozemky o souhrnné výměře přesahující
7 tisíc metrů čtverečních v lokalitě Na Prokopu.
Ten by tam v dohledné budoucnosti měl posta-
vit nové řadové a rodinné domy, související in-
frastrukturu a zajistit výsadbu zeleně. Tento

záměr již město zveřejnilo v minulém roce, ale
na radu architektů a stavařů ho upravilo, aby
zadání lépe reagovalo na aktuální požadavky
potenciálních kupců. „Stále platí, že hledáme
soukromníky, kteří postaví a následně prodají
zákazníkům hotové bydlení podle jejich přání,
při zachování jednotné vnější tváře nových
domů. Je to nejrychlejší cesta k tomu, aby měli
lidé možnost si pořídit vlastní bydlení. Připravu-
jeme i další projekty na výstavbu, například na
Husovce či na Babce. Řada podnikatelů zde
také plánuje vlastní výstavbu, doufejme, že ne-
dojde k dlouhodobému a dramatickému ochla-
zení ekonomiky a i jejich plány se v Litomyšli
uskuteční,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.
    -az-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Společně to zvládneme!

Pomoc spoluobčanům v nouzi

Nařízení
a opatření vlády
Níže rekapitulujeme některá opatření vlády
v boji proti koronaviru, která jsou platná mini-
málně do 1. dubna nebo do odvolání. Kvůli datu
tisku dubnové Lilie doporučujeme aktuální
a ověřené informace hledat například na webu
www.koronavirus.mzcr.cz či ve vysílání veřejno-
právních médií – České televize a Českého roz-
hlasu. S velkou pravděpodobností totiž bude
řada níže uvedených opatření platit i v příštích
týdnech.
• od úterý  10. března je zakázaná osobní účast
na výuce na základních, středních, vysokých
i vyšších odborných školách.
• ve čtvrtek 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila
kvůli koronaviru nouzový stav na celém území
ČR. 
• 13. března vláda zakázala divadelní, hudební,
filmová a další umělecká představení, spor-
tovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční,
tradiční a jim podobně akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochut-
návky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak
veřejné, tak soukromé. 
• od soboty 14. března 2020 se uzavřely ve-
škeré obchody s výjimkou prodejen potravin,
hygienického a drogistického zboží, lékáren
a výdejen zdravotnických prostředků, paliv
a pohonných hmot a dalších. Ve stejném ob-
dobí platí také zákaz přítomnosti veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou
provozoven, které neslouží pro veřejnost, na-
příklad zaměstnanecké stravování a stravování
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
či vězeňských zařízení.
• od 16. března 2020 je zakázán volný pohyb
osob na území České republiky s výjimkou cest
do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za
rodinou a dalších nezbytných cest.
• od 16. března 2020 platí zákaz vstupu do
České republiky pro všechny cizince bez trva-
lého či přechodného pobytu v délce nad 90 dní.
- od 16. března 2020 se občanům České repu-
bliky a cizincům s trvalým či přechodným po-
bytem v délce nad 90 dní zakazuje vycestovat
z České republiky.
• od 19. března 2020 od 00.00 hod. se dle
usnesení vlády zakazuje všem osobám pohyb
a pobyt na všech místech mimo bydliště bez
ochranných prostředků dýchacích cest, použít
můžete například roušku, respirátor, šálu, ka-
pesník,…
• 23. března vláda jednomyslně schválila po-
zastavení elektronické evidence tržeb (EET) po
dobu trvání nouzového stavu a následujících
třech měsíců. Žádný poplatník nebude muset
evidovat své tržby a tato povinnost nebude
kontrolována.
• 23. března vláda schválila odpuštění minimál-
ních záloh na sociální a zdravotní pojištění živ-
nostníkům, a to na půl roku od března do srpna.
• od 24. března 2020 je zakázána všem oso-
bám přítomnost v maloobchodních prodejnách
v čase mezi 08.00 a 10.00 hod. s výjimkou osob
nad 65 let a handicapovaných starších 50 let.
Na veřejnosti maximálně ve dvou – ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch zavedl nové mimo-
řádné opatření. Platné je od 24. 3. Opatření se
netýká třeba lidí ve společné domácnosti nebo
na pohřbech.
Převzato a upraveno z koronavirus.mzcr.cz
a vlada.cz -red-

Nezapomínáme na podnikatele
a živnostníky

Vážení spoluobčané, milí Litomyšlané,
nejsem příznivcem dlouhých proslovů. Přesto
jako starosta cítím povinnost se v tomto vydání
Lilie vyjádřit k aktuální situaci. Jak jste si již za
uplynulý měsíc všimli, situace v celé republice,
Litomyšl nevyjímaje, je vážná. Koronavirus
omezil naše životy tak, jak se před měsícem ne-
zdálo ani největšímu pesimistovi. V jednadva-
cátém století se potýkáme s nedostatkem
určitého sortimentu zboží, omezováním služeb
a dočasným krácením našich občanských svo-
bod. Není to příjemné. Není to populární. Ale při
pohledu na situaci v Číně, Itálii nebo ve Španěl-
sku je to naprosto nutné a odůvodnitelné.
Nejednou v historii jsme čelili těžkým situacím
a nyní bohužel po letech prosperity procházíme
další takovou zkouškou. Naše děti nás jednou
budou hodnotit i podle toho, jak se v těchto
dnech zachováme. Zda si i přes strach a obavy
dokážeme zachovat své světlé stránky a řešit
situaci ohleduplně a racionálně. Moc si přeji,
abychom v sobě i v těchto dnech našli solida-
ritu, slušnost, odpovědnost a pokoru. Důvě-
řujme státním institucím a odborníkům, kteří
jsou na podobné situace školeni, dbejme jejich
pokynů a buďme zodpovědní vůči sobě i ostat-
ním.
Pokud můžete, zůstávejte doma. Možná tím ne-
pomůžete sobě, ale zcela určitě našim seni-
orům a nemocným, kteří jsou nejohroženější
částí populace. „My“ a „Oni“ musí mít alespoň
na chvíli přednost před „Já“.
Každá mince má dvě strany a i na současné ne-

lehké situaci se dají najít pozitivní věci. Chtěl
bych na tomto místě poděkovat všem z vás,
kteří se menší i větší troškou snažíte situaci na
Litomyšlsku zlepšit. Například šitím roušek, po-
máháním seniorům, ošetřováním nemocných
nebo jenom prostě tím, že se chováte zodpo-
vědně a dbáte nařízení odborníků. Velké podě-
kování za obětavou práci si zaslouží
samozřejmě lékaři, sestřičky, hasiči, policisté,
pracovníci v sociálních službách, prodejnách,
lékárnách, firmách, ale i učitelé, řidiči a další
profese, díky kterým i v této době stát a společ-
nost funguje. Díky moc za vše, jste skvělí a jsem
na vás hrdý. 
Prosím, venku si vždy a za každých okolností
zakrývejte ústa a nos, zbytečně nevycházejte
ven, zdravotní obtíže včas telefonicky řešte se
svým lékařem, poslouchejte pokyny odborníků.
A hlavně nepodléhejte panice a nevěřte fámám
„jedna paní povídala“. Nejste v tom sami.
Všichni řešíme podobné problémy, a pokud se
budeme my – občané – chovat zodpovědně
a ohleduplně k sobě i druhým, máme dobrou
šanci jako národ epidemii přečkat v bezpečí.
Když se každý z nás bude chovat odpovědně,
zvládneme to!
Na závěr mi dovolte jeden citát T. G. Masaryka: 
„Slušný člověk pomáhá vždy tomu, kdo toho

nejvíc potřebuje. To se nám vrátí. Vždyť přece
stojí za něco, že máme ve světě pověst sluš-
ných lidí.“
S úctou a nadějí, že brzy bude lépe, na viděnou
v lepších časech! Daniel Brýdl, starosta

Epidemie koronaviru výrazně omezila život v
České republice. Žádáme zejména seniory a
další rizikové kategorie spoluobčanů, aby vy-
cházeli z domu jen v nezbytně nutných přípa-
dech. Vedení města ve spolupráci s místními
dobrovolníky spustilo 17. března asistenci s ná-
kupy, pochůzkami a dalšími nutnostmi. 
Rádi v pracovních dnech pomůžou s nákupem
základních potravin, drogerie, krmiva pro zví-
řata (nelze si vybírat značky, nakupují podle ak-
tuální situace) i s mimořádnými situacemi,
například nákupem léků, pochůzkami, venče-
ním domácích mazlíčků.
Každý den, ideálně od 8.00 do 10.00 hod., mů-
žete volat na číslo 605 929 273 nebo vyplnit
formulář na www.litomysl.cz/pomoc

Rozvoz probíhá odpoledne, služba samotná je
zdarma, nákup hradí objednatel. Maximální
výše nákupu je 500 Kč.
Akci zaštiťuje město Litomyšl, prosíme, aby
služby využívali pouze lidé v nouzi, tedy napří-
klad handicapovaní, senioři či lidé v karanténě.
Služba je k dispozici pouze občanům Litomyšle
a integrovaných obcí. Nákupy, prosíme, objed-
návejte pokud možno v pracovním týdnu.
„Chceme alespoň nějak pomoci nejrizikovější
části obyvatel, kterou tvoří zejména naši seni-
oři. Jsem moc rád, že se nám podařilo sehnat
desítky dobrovolníků a vyzývám seniory, han-
dicapované a lidi v nouzi, aby se na nás obrátili.
Uděláme vše pro to, abychom jim pomohli,“
uvedl místostarosta Radomil Kašpar. -az-

Koronavirus neohrožuje pouze zdraví, ale i eko-
nomiku. Pokud v Litomyšli a integrované obci
provozujete v souladu s nařízením vlády v upra-
veném režimu občerstvení, restauraci, rozvoz
jídla, drogerii a podobně, rádi vám pomůžeme
s propagací. Informace nám posílejte pouze na
mail michele.vojacek@litomysl.cz či volejte na
číslo 724 917 054.
Z podkladů vytvoříme infografiku, kterou
zdarma zveřejníme na webu města a našem FB
profilu. Po skončení nařízení vlády rádi pomů-
žeme i dalším obchodníkům, živnostníkům
a podnikatelům z Litomyšle. 
Vedení města po uzávěrce tohoto vydání Lilie
řešilo možné formy pomoci podnikatelům a živ-

nostníkům. Více informací přineseme v průběhu
dubna a v květnové Lilii.
Pardubický kraj nabízí bezplatnou a rychlou
pomoc přes Podnikatelský inkubátor Pardubic-
kého kraje, kde v aktuální nelehké situaci po-
skytují zájemcům relevantní informace a další
pomoc. 
Více informací najdete na www.p-pink.cz/koro-
navirus-podnikatelska-pohotovost.
Ještě v březnu se začala řešit další úsporná
opatření na straně města, došlo například k od-
ložení některých investičních akcí a pozastavení
dalších výdajů. Více o těchto krocích přineseme
v květnové Lilii. 

-mv-
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Jak se změnil život v Litomyšli?
Níže najdete stručný a přehledný výčet, jak život ve městě ovlivnil boj proti koronaviru. Pokud potřebujete více informací k aktuální situaci,
můžete nás kontaktovat na adresách uvedených v tiráži na poslední straně Lilie, případně volat na 461 653 333. Níže uvedená opatření jsou
dočasná a platí do odvolání. Aktuální informace najdete například ve vysílání České televize či Českého rozhlasu.

Zdravotnictví:
• Litomyšlská nemocnice netestuje veřejnost
na COVID-19 na vyžádání za vlastní úhradu.
Testy jsou prováděny pouze z nařízení hygi-
enika nebo praktického lékaře. 
• Na parkovišti před nemocnicí vzniklo drive-in
odběrové místo pro testování na COVID-19,
které je určeno pouze pro osoby, které byly na
odběr předem objednány krajskou hygienickou
stanicí nebo praktickým lékařem. 
• Kvůli epidemii se utlumily plánované operace
a ordinace odborných ambulancí. Z nařízení mi-
nistra zdravotnictví nemůže s rodičkou na po-
rodní sál žádný doprovod. 
• Pohotovost pro děti a dorost v Litomyšlské
nemocnici je od soboty 21. března dočasně zru-
šena. V případě potřeby musí rodiče vyhledat
nejbližší pohotovosti, které jsou ve Svitavské
nebo v Orlickoústecké nemocnici.
• Vstup do nemocnice je možný pouze kolem
budovy vrátnice, automobilům je vjezd zakázán.
Všechny přicházející pacienty kontroluje tým
zdravotní služby, který zjišťuje příznaky nemoci.
V tuto chvíli funguje v Litomyšlské nemocnici
tým zdravotníků, který měří návštěvníkům
areálu tělesnou teplotu a ptá se jich na důvod
návštěvy. V případě, že má pacient teplotu zvý-
šenou, je odeslán do ambulance, kde se mu vě-
nuje lékař. V poslední době se však stává, že
této ambulance využívají lidé s respiračními po-
tížemi, kteří se domnívají, že by mohli být naka-
ženi koronavirem. Takový pacient vůbec nemá
opouštět domov, ale má telefonicky kontakto-
vat svého praktického lékaře, který jej případně
indikuje k odběru. V Pardubickém kraji pak nav-
štíví buď odběrové místo, nebo k němu vyjede
odběrový tým. Pacienti, kteří toto porušují,
představují významné epidemiologické riziko
a svým chováním ohrožují jak své okolí, tak za-
městnance nemocnic. 
• Do odvolání také v Nemocnicích Pardubického
kraje platí zákaz návštěv.

Sociální služby:
• V Centru sociální pomoci platí kvůli bezpečí
klientů zákaz návštěv a od 20. března také
zákaz posílání balíků. Tato opatření jsou nutná
pro to, aby se maximálně zamezilo případnému
šíření viru mezi seniory.

Školství:
• Došlo k uzavření základních škol včetně dru-
žin, speciální a vyšší odborné školy i středních
škol, dočasně nefungují i fakulta restaurování,
základní umělecká škola a středisko volného
času. 
• Od 17. 3. nefungují ani mateřské školy. Ve „ver-
texové“ MŠ 17. listopadu funguje jedno oddělení
pro děti (3 – 10 let). Více na str. 5.
• Zápisy do prvních tříd ZŠ budou probíhat 1. –
15. dubna bez přítomnosti dětí. Více na str. 5.

Doprava:
• Kvůli epidemii došlo k výrazným změnám
v jízdních řádech autobusových a vlakových
linek zřizovaných Pardubickým krajem, dočasně
jsou pozastaveny víkendové spoje. Více na
str. 12.
• MHD Litomyšl jezdí zejména pro seniory a ob-
čany s horší pohyblivostí zcela zdarma, nastu-
pujte podobně jako v dalších linkových spojích
pouze zadními dveřmi.

• Z nařízení vlády nemusíte dočasně platit za
parkování na zpoplatněných místech ve městě,
automaty na platby jsou dočasně vypnuté.

Obchody a služby:
• Část podnikatelů musela zavřít, ostatní fun-
gují v rámci povoleného režimu v rámci svých
možností. Podle vlády nedojde ani v případě ná-
růstu pacientů s koronavirem k uzavření super-
marketů, drogerií, lékáren a dalších vybraných
provozoven.
• Ošetřovné pro OSVČ bude vypláceno na zá-
kladě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a ob-
chodu (MPO) ve výši 424,- Kč/den. Žádost
mohou příjemci podávat od 1. dubna 2020 pro-
střednictvím Obecních živnostenských úřadů
(OŽÚ). Formuláře včetně příloh budou k dispo-
zici na stránkách MPO (www.mpo.cz).
• Město nabízí podnikatelům pomoc s propa-
gací jejich služeb a připravuje další opatření,
Pardubický kraj poskytuje bezplatnou poradnu.
Více na předchozí straně.

Místní hospodářství:
• Sběrný dvůr je z bezpečnostních důvodů do-
časně uzavřen.
• Občané pozitivně testovaní na COVID-19
(nebo ti, kteří jsou v karanténě) by měli od-
padky pevně zavázat v pytli o tloušťce 0,2
mm, jeho povrch vydezinfikovat a vhodit do
popelnice či kontejneru. Zároveň by dočasně
měli přestat využívat kontejnery na tříděný
odpad. Ochrání tak zaměstnance svozové
firmy a třídící linky. Tato žádost se týká pouze
pozitivně testovaných nebo umístěných do
karantény. Komunální odpad je v této době
z většiny pálen v zařízení na energetické vy-
užití a riziko přenosu nákazy z tohoto zdroje
je minimální.
• Zaměstnanci Vodovody s.r.o. dočasně nepro-
vádějí fyzické odečty v domácnostech.
Jarní čištění ulic pokračuje v pozměněném har-
monogramu. Více na str. 16.

Město, úřady a státní podniky:
• Městský úřad Litomyšl v souladu s usnesením
vlády upravil provozní dobu. Své pochůzky na
úřad, prosíme, plánujte pouze v nutných přípa-
dech a nevystavujte se zbytečně zvýšenému ri-
ziku nakažení. Otevřenými dny pro veřejnost
zůstávají pondělí a středa s pozměněnými časy.
Po 8.30 – 11.30 hod. St 13.30 – 16.30 hod.
• MěÚ Litomyšl je výdejním místem pro distri-
buci ochranných pomůcek pro lékaře a další
profese dle nařízení vlády.
• Do odvolání je uzavřený Finanční úřad v Lito-
myšli a notářství.

• Česká pošta také upravila otvírací dobu pro
veřejnost, v pracovních dnech si můžete zajít
vyřídit své záležitosti od 8.00 do 16.00 hod.,
jinak bude – včetně celého víkendu – zavřeno.
Ke konci března také roznášeli zaměstnanci
pošty důchody přímo občanům domů.
• Z nařízení vlády platí zákaz svatebních ob-
řadů.
• Podle stanoviska Ministerstva vnitra se
mohou občané výjimečně po dobu ohrožení ko-
ronavirem prokazovat doklady s ukončenou
dobou platnosti. Týká se to pasů, občanských
a řidičských průkazů, o jejich obnovení mají ob-
čané zažádat až v době, kdy skončí přísná bez-
pečnostní opatření.
• Kvůli minimalizaci rizik pro veřejnost i zaměst-
nance úřadu je preferováno placení místního
poplatku ze psů bezhotovostní platbou. Pokud
platíte místní poplatek ze psů hotově na po-
kladnách města, správce poplatku bude tolero-
vat úhradu až do 30. 6. 2020 bez sankčního
navýšení.
• Zaměstnanci uzavřených příspěvkových or-
ganizací dostali jinou práci, případně se vě-
novali dobročinným aktivitám a vybírají si
dovolenou.
• Strážníci Městské policie Litomyšl mimo pra-
videlnou hlídkovou činnost provádí kontroly do-
držování opatření vlády, asistují zdravotníkům
na odběrovém místě u nemocnice, pomáhají
složkám integrovaného záchranného systému
a s předáváním informací o přijatých opatřeních
občanům.

Kultura a volný čas:
• Došlo ke zrušení všech kulturních, společen-
ských a sportovních akcí v druhé polovině
března, ve většině dubna a nejistý je i osud
květnových a dalších akcí. Z tohoto důvodu má
většina organizací a institucí zavřeno – mezi
nimi městská galerie, regionální muzeum, Sme-
tanův dům a další.
• Informační centrum v době nouzového stavu
můžete kontaktovat pouze telefonicky ve
všední dny od 9.00 do 12.00 hod. nebo emailem
ic@litomysl.cz, jinak je IC až do odvolání z naří-
zení vlády uzavřeno.
• Vstupenky zakoupené v infocentru na ne-
uskutečněná představení, koncerty, divadla,
kina atd. bude možné vracet  po znovuotevření
infocentra.
• Městská knihovna plánovala půjčování knih
na objednávku („přes okénko“), ale bohužel na
základě rozboru usnesení vlády ani toto není
možné. Knihovna musí tedy být uzavřena
a nesmí poskytovat své služby pro veřejnost. 
• Litomyšlský zámek je pro veřejnost uzavřen
a v této době v něm probíhají opravy ohradní
zdi terasové francouzské zahrady.
• Jarní divadelní abonmá Smetanova domu je
zrušeno, pokud budou povoleny akce, bude
probíhat pouze prodej na jednotlivá jarní di-
vadla.
• Předplatitelé divadelního abonmá o svá místa
v podzimním cyklu nepřijdou.  U představení,
kde bude stanoven náhradní termín, je možno
zakoupené vstupenky použít na přeložené
představení.
• Vracení zakoupených vstupenek řešte s orga-
nizátory akcí, případně s prodejci, od kterých
jste je pořídili.

-red-
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KSČM
Vážení spoluobčané, 
v současném období, kdy dochází každodenně
k upřesňování opatření vlády pro nás občany,
jejichž účelem je snížení rizika dalšího rozšiřo-
vání nákazy, vede k značnému omezení nás
všech. Na každém z nás závisí, zda v našem
městě bude průběh této nemoci postupovat
nekontrolovaně, či bude docházet k jeho tlu-
mení. To je myslím přáním každého občana na-
šeho města. Velice mile mne překvapilo, že na
náměstí došlo téměř k vylidnění. Občané vzali
pokyny odborníků vážně. Jednotlivci, kteří
naším náměstím procházejí, jsou vybaveni
ochrannými pomůckami. V obchodě, kam cho-

dím nakupovat, personál taktně upozorňuje pří-
chozí, aby kromě roušky na ústech použili i jed-
norázové rukavice. Na části pečiva jsou
celofánové kryty. To oceňuji já, a spolu se mnou
zajisté i řada občanů dříve narozených či zdra-
votně postižených. Děkuji všem našim spolu-
občanům za disciplinovanost a dodržování
přijatých opatření. Chrání tím nejen skupinu
nejohroženějších občanů, ale zvláště obsluhu
prodejny, která by se v případě kontaminace
s nákazou stala na určitou dobu přenašeči cho-
roby. Ohroženo by tím bylo denně velké množ-
ství nakupujících. Obdiv zaslouží i všichni ti, kdo
se o naše zdraví starají a denně podstupují ri-

ziko kontaktu s nakaženými. Za všechny jmenuji
alespoň zdravotníky. Ocenění zasluhují rovněž
všichni, kteří obětavě pomáhají našim nejstar-
ším i handicapovaným spoluobčanům.
Věřím, že tak jako dosud budeme všichni disci-
plinovaní a budeme se podílet na překonání to-
hoto vážného nebezpečí.
Přeji nám všem, aby tato choroba v našem
městě měla mírný průběh a nepřinesla zármu-
tek do žádné rodiny. To přeji všem našim spo-
luobčanům bez rozdílu věku. 

Vítězslav Hanzl, zastupitel za KSČM

Generace 89
DĚKUJEME!!!

Milí spoluobčané,
momentálně si všichni společně vybíráme pře-
stávku, která rozděluje náš předešlý „normální“
život od toho budoucího „normálního“ života.
Nevíme, jak bude pauza dlouhá, ani jak ten „bu-
doucí normální“ svět bude přesně vypadat.
Dvě věci však působí neměnně i ve chvílích,
kdy se vše kolem mění každým dnem.
Jednak zjišťujeme, že svět nestojí a nepadá
s věcmi, které mnohdy unáhleně, naivně, či ru-

tinérsky považujeme za nezbytné a nutné. Tedy
že se dá žít i bez nich.
Druhé zjištění může být v tuto chvíli ještě důle-
žitější. Totiž že svět po koronavirové krizi bude
jiný a může být lepší. Tedy pokud si uvědomíme,
které věci fungují i ve dnech, kdy se zdá, že ne-
funguje nic. Kdy mnohé z našich jistot berou za
své, akce se ruší, plány se bortí jak domečky
z karet. Nejstabilněji naopak v kontrastu s tím
vším působí lidské dobro, zodpovědnost vůči
věcem osobním i veřejným, péče o bližního,
povzbuzení a pomoc.

Děkujeme tímto Vám všem, kteří jste výzvy
a problémy aktuální situace vzali za své a po-
máháte, jak můžete a umíte. Díky!!!
PS: bohužel letošní Ukliďme Česko v Litomyšli
se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční v pů-
vodně avizovaném termínu, o případném ná-
hradním Vás budeme informovat. Děkujeme za
pochopení.

Zastupitelé za Generaci 89 – Petra Benešová,
Olga Radimecká, Dan Brýdl, David Edlman,
Míra Hájek, Jan Vavřín

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

ČSSD
Vážení přátelé,
všichni nyní prožíváme nelehké dny. Žádný
z nás něco podobného nepamatuje a žádný
z nás s touto situací nemá zkušenosti. Přizpů-
sobujeme se a učíme se „za pochodu“ jak se
chránit, jak si pořídit roušky a jak je používat,
kdy chodit či nechodit nakupovat, co v uzavře-
ném prostoru domova dělat, jak nepodlehnout
depresím, obavám, osamění …
Lék pro všechny a hlavně pro nás starší exis-
tuje:  dodržovat všechna nařízení, být discipli-

novaný, opatrný, chránit sebe a tím i ostatní,
omezit sledování zpráv jen pro získávání nej-
nutnějších informací, věnovat se tomu, co jsme
po dlouhou dobu pouze plánovali, číst, vrátit se
třeba k háčkování či pletení,  vytřídit a zlikvido-
vat nepotřebné,  dát do pořádku zásuvky,
skříně, balkony a sklepy.   Bezpečně komuniko-
vat se svými blízkými a známými. Pořídit si
třeba jen malou, ale milou barevnou jarní ky-
tičku. Mít možnost si uvědomit, že tu máme
jaro, že slyšíme ptačí zpěv, že venku to už roz-

kvétá – (Měli jste možnost vidět rozkvetlý záhon
tulipánu na světelné křižovatce nebo záhon
v parku za pedagogickou školou?).  
Při různých příležitostech si vždy přejeme
ZDRAVÍ.  Význam tohoto slova si uvědomujeme
všichni dnes mnohem více a více bychom si ho
měli i vážit.
„Společně to zvládneme!!!“

Dana Kmošková – MO ČSSD

KDU-ČSL a nezávislí
Hrozba, nebo příležitost?
Možná trochu provokativní titulek v dnešní
době, ale berte tento článek lehce s nadhledem.
Ostatně myslím, že trocha nadhledu je potřeba
obecně. O hrozbě netřeba asi více mluvit,
všechna média nás o tom informují dostatečně,
někdy možná až moc. Spíše si tak trochu nahlas
zapřemýšlím o těch příležitostech, které s kaž-
dou hrozbou vždy přicházejí ruku v ruce.
Současná situace přišla jako blesk z čistého
nebe, navíc ve chvíli, kdy si žijeme nad poměry,
máme se lépe než kdy dříve, máme všeho do-
statek nebo možná i nadbytek? Prostě žijeme
v době blahobytu. Možná nám tímto nějaká
vyšší moc chtěla ukázat, že zase tak nezrani-
telní nejsme a že bychom si měli více vážit toho,
co vlastně máme. Třeba svobody a zdraví, pro-

tože obojí je teď ohroženo a ani jedno si za pe-
níze nekoupíme.
Máme teď možnost dohnat úkoly, které jsme
stále odkládali a na které nebyl čas, protože
jsme pořád něco nestíhali. Když to naše zběsilé
tempo trochu zpomalíme, tak se asi nic moc ne-
stane a tělo nám za to bude myslím vděčné.
Můžeme se zamyslet nad tím, co vlastně dě-
láme a co bychom možná dělat vlastně chtěli.
Více si povídat s rodinou, zajímat se o svoje
blízké, prostě si trochu poskládat a možná i pře-
skládat náš žebříček hodnot.
Jak píše renomovaný ekonom Tomáš Sedláček:
„Nenechte si karanténu protéct mezi prsty.“
Využijme tedy nastalou situaci v náš prospěch
a zkusme si z toho odnést i něco prospěšného.
Ostatně myslím, že celé společnosti tato očista

může pomoci a že se ukáže, že dokážeme držet
spolu a být solidární. Možná se i lidstvo díky
tomu více zamyslí nad dalšími globálními prob-
lémy a výzvami, které před námi stojí.
Závěrem bych chtěl podotknout, že tento člá-
nek měl za účel jenom to, abyste se třeba na
současnou nelehkou situaci zkusili podívat tro-
chu jinou optikou, trochu optimističtější. Pro-
tože pozitivní mysl je půl zdraví. Rozhodně jsem
tím nechtěl aktuální stav nijak bagatelizovat
a problému přikládám patřičnou váhu. Navíc si
nesmírně vážím všech, kdo v tomto čase jdou
na hraně a někdy i za hranicí svých sil a pomá-
hají ostatním.
Takže se držme a držme spolu.

Martin Šorf
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Jehlou proti viru. Dobrovolníci
šili nedostatkové roušky

Zápis do prvních
tříd bude bez dětí

Kde sehnat 
informace?

Jednání
zastupitelstva
je nejistéHlídání dětí

ve školce
Distribuce
ochranných 
pomůcek

Nedostatek obličejových roušek mezi občany
i v nemocnicích a domovech seniorů v březnu
zapříčinil nebývalou vlnu solidarity a dobročin-
nosti. Nejenom v Litomyšli se šikovné švadleny
doma usadily k šicím strojům a v koordinova-
ných i spontánních akcích vyrobily tisíce roušek,
které putovaly k potřebným. Ruku k dílu přiložili
i ve zdejších školách a dalších institucích. Díky
Jejich usilovné práci se ke konci března situace
s prvními státními zásilkami ochranných pro-
středků výrazně zlepšila.
Město ve spolupráci s místními dobrovolníky
a firmami zásobuje v rámci možností poskyto-
vatele zdravotnické péče a sociální péče
ochrannými pomůckami. „Látkové roušky od
dobrovolníků využíváme především pro nezdra-
votnický personál, který našim lékařům i zdra-
votním sestrám poskytuje i nadále veškerý
potřebný servis. Své uplatnění našly i u paci-
entů. Dárcům za všechny vyrobené roušky dě-
kujeme,“ uvedl Jaroslav Kajzr, oblastní ředitel
pro zdravotní služby v Orlickoústecké, Litomyšl-
ské a Svitavské nemocnici. Pokud hodláte i na-
dále šít, můžete využít snadného a rychlého

způsobu jejich odevzdání. U hlavní budovy MěÚ
Litomyšl, služebny MP Litomyšl a před CSP
(8.00 – 14.00 hod.) jsou umístěny volební urny,
kam mohou dobrovolníci vhazovat ušité roušky,
které následně město nechá vydezinfikovat
a předá je potřebným, zejména do Centra soci-
ální pomoci a zdravotnických zařízení.
Poděkování dobrým duším najdete na poslední
straně. -mv-, foto: III. ZŠ Litomyšl

Pokud máte doma předškoláka a čeká vás zápis
do prvních tříd, měli byste věnovat zvýšenou
pozornost této zprávě. Zápisy budou probíhat
od 1. dubna 2020 bez přítomnosti dítěte, žádost
o přijetí či případný odklad budou školy přijímat
osobně přímo ve škole nebo elektronicky – da-
tovou schránkou, či e-mailem. Zápisy do MŠ se
uskuteční 1. až 15. května.
Více informací k zápisům podají:
I. ZŠ Litomyšl
kontaktní osobou je zástupkyně ředitele Jana
Slabá, tel. 603 728 442
www.litomysl.cz/1zs/zapis-bez-pritomnosti-
ditete/
II. ZŠ Litomyšl
kontaktní osobou je ředitelka Miroslava Jireč-
ková, tel. 737 560 432
www.litomysl.cz/2zs/zapis/zs-u-skolek-i2401/
III. ZŠ  Litomyšl
kontaktní osobou je ředitel Pavel Jirsa, 
tel. 737 850 315
www.3zslitomysl.cz/skola/0 
Speciální základní škola Litomyšl
kontaktní osobou je zástupkyně ředitele Lud-
mila Sršňová, tel. 724 015 668.
www.specialnizslitomysl.cz -red-

Kvůli epidemii koronaviru vedení města  do-
časně uzavřelo od 17. března až do odvolání
mateřské školy. Ve „vertexové“ MŠ 17. listopadu
funguje jedno oddělení pro děti (3 – 10 let)
všech pracujících rodičů. Hlídání je tedy zajiš-
těno nejen pro děti ve školkovém věku, ale až
do desíti let – tedy i pro první stupeň ZŠ. Pokud
chcete využít této služby, je nutné se nejprve
předem domluvit se zaměstnanci školy – tel.
725 527 225. Této služby mohou využít pouze
rodiče zaměstnaní v Litomyšli nebo ti, kteří zde
mají trvalé bydliště. Nabídka na hlídání dětí se
nevztahuje na rodiče pracující z domova  -mv-

Vedení města třikrát týdně, tedy vždy po pravi-
delném zasedání bezpečnostní rady města,
zveřejňuje aktuální informace k dění v Litomyšli.
Kromě webu www.litomysl.cz a FB profilu Lilie
je najdete například vylepené na vstupech do
budov městského úřadu či jejich shrnutí ve vy-
sílání kabelové televize CMS TV. Zásadní infor-
mace se zveřejňují i na plakátovacích plochách
a v obecním rozhlasu na Smetanově náměstí.

Důležité kontakty:
Centrální infolinka ke koronaviru – tel. 1212
Infolinka krajské hygieny 602 730 251
(v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hod. o víkendu
od 9:00 do 19:00 hod.)
Poradna Svitavy 606 051 590
slouží jako psychologická pomoc především se-
niorům, ale i dalším občanům, kteří mají strach
a úzkosti v souvislosti s potenciální nákazou 

-red-

Oprava silnice 
II/358
I přes omezení pokračují práce na rekonstrukci
silnice II/358, kterou loni nestihla dodavatelská
firma dokončit v původně avizovaném termínu.
V době uzávěrky tohoto vydání Lilie platil jako
termín dokončení prací uvnitř města 30. duben.
Týká se to jak povrchu komunikace, tak chod-
níků a dalších částí ulic. Od 6. dubna se mělo
začít s pracemi za hranicemi města směrem na
Němčice, z tohoto důvodu bude v příštích týd-
nech na této silnici platit řada dočasných ome-
zení pro řidiče. -mv-

Pokud budou i v dubnu platit mimořádná opa-
tření, pravděpodobně nedojde k řádnému jed-
nání zastupitelstva a bude odloženo na jiný
termín. Pro aktuální informace doporučujeme
sledovat plakátovací plochy a web města
www.litomysl.cz. -mv-

Město Litomyšl po dobu nouzového stavu zá-
sobuje zdejší praktické lékaře, stomatology,
ambulantní specialisty a lékárníky ochrannými
pomůckami ze státních a krajských dodávek.
Celkem úřad v březnu obdržel zásilku 4500
ústenek a 1300 respirátorů a rozdal je dál podle
seznamu a klíče, který vypracoval Pardubický
kraj. Město již v minulých týdnech distribuovalo
1000 roušek a dalších ochranných prostředků
mezi zdejší zdravotníky z vlastních zásob a díky
aktivitě zdejších dobrovolníků. Místní podniky
darovaly lékařům a zdravotníkům přes městský
úřad například nedostatkové respirátory vyš-
ších tříd, ochranné brýle či desinfekci. Všem za-
pojeným moc děkujeme. Město má v současné
době od státu za úkol distribuovat ochranné
pomůcky mezi zdejší zdravotnický personál
mimo Litomyšlskou nemocnici a záchrannou
službu, kterou zásobuje Pardubický kraj. -az-

Hledáte místo pro své podnikání?

PRONÁJEM OBČERSTVENÍ
V ZÁMECKÉM AREÁLU
Město Litomyšl nabízí k pronájmu nebytové prostory
v zámecké kočárovně určené k poskytování občerstvení.
Celé znění nabídky, včetně kompletních podkladů, 
najdete na www.litomysl.cz v sekci podnikatel

Více informací poskytne:
Ing. Pavel Chadima, vedoucí odboru rozvoje a investic MěÚ Litomyšl
461 653 370, 775 653 307, pavel.chadima@litomysl.cz

Město Litomyšl
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 25. 4. 2020 oslaví zlatou svatbu Jiří a Marie

Kholovi z Nové Vsi u Litomyšle.
Přejeme jim spoustu dalších společných let ve
zdraví. Dcera Irena a syn Jiří s dětmi

 Moje velké poděkování patří ošetřovatel-
kám a všem pracovníkům Domu sociální péče
v Litomyšli. Jejich individuální přístup, trpěli-
vost, obětavost a respektování individuality
každého klienta je na vysoce profesionální
a zároveň lidské úrovni. Moje maminka Mar-
kéta Jelínková zde strávila posledních 10 let ži-
vota ve vážném zdravotním stavu na oddělení
Alzheimerovy nemoci. Po celou tuto dobu se jí
dostávalo veškeré péče k její i naší velké spo-
kojenosti. Touto cestou chci poděkovat všem
pracovníkům Domu sociální péče za jejich ne-
lehkou a obětavou práci, kterou může vykoná-
vat jen člověk s opravdu Velkým srdcem.

Hejduková M. 
 Chtěla bych touto cestou srdečně podě-

kovat všem lékařům, sestřičkám a ošetřova-
telskému personálu Interního oddělení
Litomyšlské nemocnice za vzornou profesi-
onální péči při hospitalizaci mojí maminky,
paní Aleny Benešové. Velice oceňuji jejich tr-
pělivost, starostlivost a obětavost. Obzvláště
děkuji za skvělý přístup paní doktorce Krči-
lové a panu doktoru Chadimovi za jejich
vlídný, lidský a profesionální přístup. Podě-
kování rovněž patří oběma sestřičkám
a panu doktoru Hanyšovi z Gastroenterolo-
gické ambulance. Děkuji Vám za záchranu
lidského života, za Váš odpovědný přístup, za
laskavost a za dobré slovo, které dokáže zá-
zraky! Všem Vám přeji hodně zdraví a síly
v této nesmírně obětavé a náročné práci. 

Dcera Jana
 Touto cestou bych chtěla jménem naší ro-

diny poděkovat celému týmu interní JIP za péči
o moji tchýni, paní Boženu Blažejovou. Podě-
kování patří hlavně paní doktorce Glogarové za
velmi vstřícný, profesionální, racionální a em-
patický přístup k nám, k rodině. Byli jsme

všichni velmi mile překvapeni.  Věřte, že s ta-
kovým přístupem jsme se dlouho nesetkali. 

S úctou Blažejová Radka
 Chtěla bych touto cestou poděkovat lékař-

kám, sestřičkám i pomocnému personálu LDN
Litomyšl za skvělou práci a profesionální i lid-
ský přístup k pacientům. Jana Vraspírová

 Chtěl bych poděkovat všem v Litomyšlské
nemocnici, především pak internímu oddělení,
kde se příkladně starali o naši maminku. Velký
dík patří za jejich obětavou péči a citlivý pří-
stup. Ačkoliv maminka zemřela, vím, že tam
byla v těch nejlepších rukou. Odešla v tichosti,
v klidu. V našich srdcích zůstane navždy.

Jménem zarmoucené rodiny syn Petr
 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem

lékařům a sestřičkám interního oddělení lito-
myšlské nemocnice za náročnou a obětavou
péči o mého manžela pana Miloslava Paulíčka
ze Širokého Dolu.

manželka Růžena a dcera s rodinou
 Dne 4. 4. 2020 uplyne

dlouhých 6 let od úmrtí pana
Juliuse Knappa, stále na tebe
vzpomínáme, manželka He-
lena s dcerami a jejich rodiny. 

 Dne 26. dubna 2020 to
budou již 4 roky, kdy nás opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Ja-
roslav Jiráček. Stále na něho vzpomíná jeho
velká rodina i hodně přátel. Kdo jste ho znali,
věnujte s námi vzpomínku na milého a hod-
ného člověka. manželka a děti s rodinami

 Děkuji panu R. Kašparovi za jeho rychlou
reakci a způsoby řešení situace na stanici
autobusů u nemocnice. Zde jsme vždy ve větru
a dešti čekali na příjezd autobusu MHD i linko-
vých autobusů. Pan R. Kašpar po upozornění
na tuto situaci okamžitě nechal postavit nej-
dřívě provizorní „boudičku“ a nyní se už těšíme
z krásné nové stavby. Děkujeme za jeho rychlé
jednání. Ludmila Zoubková
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Nejsmutnější, nebo nejradostnější den?
A když uviděl setník, který stál před ním, že
takto skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn
Boží.“ (Markovo evangelium 15,39)

Na jaře, o Velikonocích si připomínáme smrt Je-
žíše z Nazaretu. Před pár lety jsme o Velikono-
cích jeli se synem, kterému bylo tehdy asi 8 let,
autem a pustili jsme si rádio, zrovna vysílali
zprávy a hlasatelka také oznamovala, že dnes
je Velký pátek – nejsmutnější den křesťanství.
Můj syn se zamyslel a říká: „Tati, to přece není
pravda, co ta paní říká, to není nejsmutnější den
křesťanství, ale nejradostnější!“ Odpověděl
jsem mu: „Viki, mám velikou radost, že chápeš,

že Pán Ježíš nás zachránil svojí smrtí na kříži.“
Ano, je to přesně tak, den, kdy Ježíš zemřel na
kříži, je nejradostnějším dnem křesťanství – je
to den vítězství! Je to den, kdy Ježíš ze své veliké
lásky k nám obětoval svůj život a porazil síly zla.
Ježíš vzal na sebe naše hříchy. Ztotožnil se
s námi a svojí smrtí zaplatil za všechno zlo,
které jsme v životě napáchali. Byl to náš hřích,
který zabil Krista. Jen díky jeho oběti můžeme
žít. Jen díky jeho oběti můžeme prožívat odpuš-
tění a naději v jistotu vzkříšení a následný věčný
život, jehož nádherný obsah je za hranicí naší
představivosti.
Když římský setník viděl, jakým způsobem Ježíš

Pozor na změnu parkování za sochou Bedřicha
Smetany! Nově za pomníkem najdete betonové
kostky a parking je v této části možný pouze po-
délně. K umístění mobiliáře a výše uvedeným
změnám došlo kvůli tomu, že řidiči najížděli do
prostoru, kde rostou stromy a hlína kolem
stromů byla tak uježděna, že stromy kvůli ne-

dostatku vláhy začaly usychat. Na jaře v tomto
místě dojde k úpravě  vrchní vrstvy půdy, aby
měly stromy lepší podmínky pro život. Vedení
města také do budoucna zvažuje další úpravy
této lokality. Z tohoto důvodu byl použit mobi-
liář, který lze v budoucnu využít jinde ve městě. 

-az-

Parkování u sochy B. Smetany

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Hanušová Marie 

Hurychová Marie 
Osecká Juliana 
Říhová Zdeňka 
Šimková Marie 
Vomočilová Milena

85 let  – Demelová Marie 
Drobný Josef 
Červená Danuše 
Kohoutová Marie 
Kopecká Marie 
Vejrych  Jaroslav

90 let  – Peterková Marie (Nová Ves)
Košťák František
Wotruba Jiří

91 let   – Bočan Josef
92 let  – Stodolová Anna
95 let  – Kutová Věra
97 let  – Theimer Jaroslav
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Milan Kubík, Litomyšl 
– Anna Faltysová, Dolní Újezd
Radek Novotný, Korouhev 
– Martina Půlkrábková, Dolní Újezd
Tomáš Slánský, Libecina 
– Jitka Rouhová, Libecina
Jaromír Štejnar, Hradec Králové 
– Lucie Čermáková, Pardubice
Ondřej Blažek, Svitavy 
– Klára Stechurová, Svitavy
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Miroslavem Flídrem (71 let)
Jarmilou Kysilkovou (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.

zemřel, vyznal: „Ten člověk byl opravdu Syn
Boží.“ Celé Markovo evangelium bylo napsáno
proto, aby doložilo, že Kristus je Boží Syn. Hlavní
otázkou vždy bylo, kdo je Ježíš Kristus. Ne
mnozí z vyvoleného národa to rozpoznali
během Ježíšova života, ale zde stojí pohan,
který vidí dál než mnozí jiní. Rodí se v něm víra.
Vyznává, že ten chudý tesař z Nazareta je
vskutku Boží Syn. Ostatní viděli v Ježíši zločince
nebo vzbouřence, jiní svou zhrzenou naději
v politických ambicích. Setník v něm však viděl
Božího Syna. To, co viděl a slyšel, ho přesvěd-
čilo. 
Koho v Ježíši Kristu rozpoznáváš ty? Kým je pro
tebe? Čestmír Šťovíček, 

kazatel Církve adventistů sedmého dne
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230 let – 14. 4. 1790 se narodil P. German
President, středoškolský učitel, historik
a vlastenec. Do piaristického řádu vstoupil
v 16 letech, vystudoval teologii a byl vysvě-
cen na kněze. Na litomyšlském piaristickém
gymnáziu vyučoval historii a pro své uvědo-
mělé moderní vlastenectví byl studenty-
filozofy velmi oblíben. Ti mu vzdali v roce
1845 obrovský hold, když se v předvečer
jeho jmenin dostavili před kolej s hudbou
a množstvím obecenstva s pochodněmi
v rukou a z nich vytvořili plamenné iniciály
profesorova jména G P.
75 let – 10. 4. 1945 zemřela Marie Sedláč-
ková, zvaná Manka, protinacistická odbo-
jářka. Narodila se v Horní Sloupnici roku
1923, maturovala na litomyšlském gymná-
ziu. Toužila stát se lékařkou, ale po zavření
vysokých škol nacisty se zapojila do odbo-
jového hnutí na Litomyšlsku. Součástí její
ilegální práce se stávají cesty do pohraničí,
zajišťování falešných dokladů a další čin-
nosti. Od února 1945 již zná gestapo její to-
tožnost a snaží se jí všemožně dopadnout,
Manka mate stopu gestapa změnou zevněj-
šku a jména. 10. března 1945 dochází ke
střetu mezi partyzány a gestapem, který
skončil jejím zajetím. Po výsleších a mučení
byla v Mauthausenu popravena. 
20 let – 30. 4. 2000 zemřel Jiří Karen, vlast-
ním jménem Ladislav Podmele. Původně
knihkupec, později po opožděných studiích
pedagog, básník, filozof a esperantista. Od
roku 1979 se věnoval literatuře – Litomyšl
a Litomyšlsko se zobrazuje v jeho sbírkách
básní. Vydal 14 sbírek českých básní a další
v esperantu a v němčině. Sbírku s názvem
Okřídlený kámen věnoval v roce 1973 na-
šemu městu. Básník jezdil pravidelně na
festivaly Smetanova Litomyšl a každoročně
navštívil i Dům spisovatelů na Budislavi.
60 let – v roce 1960 byl zrušen litomyšlský
okres a jeho okresní národní výbor. Vznikl
okres Svitavy jako správní celek v dnešní

podobě sloučením převážné části čtyř býva-
lých okresů: Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička a Svitavy. Tvoří jihovýchodní výběžek
Pardubického kraje, přitom západní polovina
okresu leží v Čechách a východní polovina
na historickém území Moravy. 
100 let – roku 1920 začíná historie Musea
Josefa Váchala (Portmoneum), kdy litomyšl-
ský úředník, amatérský tiskař a milovník
umění Josef Portman zve do Litomyšle
svého přítele, malíře, grafika a spisovatele
Josefa Váchala. Žádá ho o vyzdobení ná-
bytku, stropů a stěn dvou místností svého
domu. Josef Váchal tehdy Portmanově žá-
dosti vyhověl a v roce 1924 své práce v Li-
tomyšli dokončil.
110 let – v roce 1910 byla dokončena židov-
ská synagoga inspirovaná neorománským
a maurským architektonickým stylem, kte-
rou vystavěla zdejší židovská obec podle
projektu Čeňka O. Staňka z Vysokého Mýta,
stavbu provedla firma stavitele Antonína
Beby. Budova měla hlavní loď, předsíň a dvě
věže s cibulovitými střechami, stávala
v dnešní ulici Bernardka u břehu říčky
Loučné. Po válce sloužila opuštěná stavba
jako skladiště, její vnitřní zařízení bylo po-
stupně zničeno. Synagoga byla zbořena
v letech 1968-69 z důvodů výstavby pane-
lového sídliště.
125 let – 6. 4. 1895 získal sládek Karel Sed-
lák povolení ke stavbě novorenesanční vily
(pozdější vila Klára). Byla postavena podle
projektu architekta Josefa Drahoše nákla-
dem cca 30 000 zlatých. V únoru 1929 da-
roval Karel Sedlák stavbu i s přilehlými
pozemky spolku Družina sv. Kláry a v srpnu
byl ve vile slavnostně otevřen Domov sv.
Kláry jako první počin charitativního pro-
jektu předního činitele lidové strany a v té
době ministra pošt a telegrafů JUDr. Franti-
ška Noska spolku Družina sv. Kláry v Praze
a sester boromejek. 

Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

duben 2020
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Dům čp. 91
Nárožní dvouposchoďový dům s podloubím je
písemně doložen k roku 1494. V domě bydlelo
několik litomyšlských lékařů i právníků, např.
advokát Václav Roller, bratr purkmistra Rollera,
advokát JUDr. Josef Bartoš, lékař MUDr. Prokop
Hruška, u něhož po příchodu do Litomyšle byd-
lel krátký čas Zdeněk Matěj Kuděj, spisovatel
a přítel Jaroslava Haška. U Dr. Hrušky žil i sochař
Vladimír Bretschneider, žák Suchardův, který
vytvořil v Litomyšli několik plastik. V domě byd-

lela učitelka,
básnířka a spi-
sovatelka Fran-
tiška Benešová,
která psala pod
pseudonymem
Lucie Sovová,
některé z jejích
knih ilustroval
m a l í ř  J o s e f
Mat ička.  Zde
s e  n a r o d i l
22. ledna 1810
František Au-
gustin Brauner,
český liberální
politik, zastánce
práv venkova, vlastenec a představitel povstání
roku 1848. V roce 1882 byla na jeho rodném
domě odhalena pamětní deska s nápisem: Kdož
chceš vděk si vlasti získat, přízeň doby nehledej!
Bylo to heslo samostatného doktora Braunera,
vynikajícího právníka, řečníka a politika, který
neváhal říkat každému pravdu do očí.

Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Do participativ-
ního rozpočtu
jste přihlásili 
30 projektů
V sobotu 29. února končil příjem návrhů do prv-
ního ročníku participativního rozpočtu v Lito-
myšli s podtitulem „Město pro lidi, lidé pro
město“. Celkem jste poslali 30 návrhů, z nichž
pět nakonec autoři stáhli. Hodnotící komise se
v současné době zabývá celkem 25 návrhy.
Počet přihlášených projektů nás velmi příjemně
překvapil – je vidět, že máte o naše město
zájem. Členové komise mají v průběhu března
a dubna za úkol každý projekt podrobně pro-
zkoumat a zjistit, zda je realizovatelný v navr-
hovaném rozpočtu a jestli splňuje pravidla. Níže
uvádíme názvy projektů.

Do 50 tisíc Kč (celkem 12 projektů):
• Automatizovaný externí defibrilátor
• Pojď to zkusit! aneb Litomyšl nejen historická

a kulturní
• Obnovení staré plovárny
• Triatlon dětem
• Půjčovna látkových plen a poskytování pora-

denství v oblasti používání látkových plen
• Zvelebení Oseckého údolí a cesty z Litomyšle

do něj
• Miniparky v Litomyšli
• Pítko s pitnou vodou na Černou horu
• Vratné talíře
• Umělecký trh Litomyšl
• Pátoneum
• Údržba stávající zeleně na pozemcích 

v majetku města

Do 300 tisíc Kč (celkem 13 projektů):
• Vodní prvek na horním sídlišti
• Skatepark
• Dětská herna
• Chodníky v ulici Portmanka
• Stromy života pro Litomyšlata
• Stezka zdraví Litomyšl
• In-line stezka v okolí Hlubokého rybníka
• Pojďme ven!
• Komunitní litomyšlská dílna
• Komunitní prostor u městských vil
• Historie jizvy Litomyšle (a její budoucnost) –

veřejná výstava
• Čisté náměstí
• Revitalizace sportoviště „Wembley“ v lokalitě

U Cihelny

Hlasování proběhne v květnu a červnu letoš-
ního roku. V době uzávěrky Lilie nebylo jisté,
zda se bude konat veřejné projednání, více in-
formací přineseme v květnovém vydání. Všem
účastníkům děkujeme za jejich aktivitu, kterou
chtějí zlepšit život v Litomyšli! -mv-
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Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny ani Gastroslavností
se neuskuteční. Na podzim připravujeme náhradní program
V souvislosti se současnou situací v České re-
publice a s ohledem na bezpečnost návštěv-
níků, účinkujících i organizátorů rozhodla Rada
města Litomyšl o tom, že se Zahájení 9. lito-
myšlské lázeňské sezóny ani Gastroslavnosti
M. D. Rettigové neuskuteční v plánovaných ter-
mínech. Všem organizátorům je to velice líto,
ale samozřejmě souhlasíme s tím, že zdraví nás
všech je v tuto chvíli přednější.    
Zároveň věříme, že až nebezpečí pomine, za-
sloužíme si všichni pořádnou oslavu! Pracovně
tomu říkáme „celoměstská veselice“. Rádi by-
chom připomenuli a propojili myšlenku Lázní
ducha a Gastroslavností. Název ještě vymýš-
líme – pokud máte nápad, napište nám ho na
lazneducha@litomysl.cz. Pokusíme se na první
víkend v září, pokud nám situace to situace
v České republice dovolí, pozvat alespoň ně-
které z kapel a hostů, které jsme měli připra-
veny na obě tyto zrušené akce. Cílem podzimní
akce není „jen“ oslavit vítězství nad koronavi-
rem, ale také alespoň z části nahradit výpadky

v příjmech ubytovatelů, stravovatelů a dalších
poskytovatelů služeb. Děkujeme všem firmám,
které již odeslaly své sponzorské dary na naše
plánované akce, že finanční prostředky nechtějí
zpět a nechávají je jako vklad do této velké zá-
řijové události. Předpokládáme, že zájem bude
i o druhý víkend v září, kdy se budou konat tra-

diční Dny otevřených dveří pa-
mátek a Litomyšlské dvorky.
Vyšperkovat bychom chtěli
i oslavu Světového dne archi-
tektury ArchiMyšl 2020 na za-
čátku října.  
Do té doby sledujte facebook
Lázní ducha i Gastroslavností –
připravujeme pro vás zdravice,
rozhovory, soutěže a mnoho
dalšího. Nezapomínejte, že
Lázně ducha Litomyšl byly, jsou
a budou celoroční záležitostí.
Dávejte na sebe pozor, ale ne-
ztrácejte dobrou náladu! Ta, jak

je známo, zvyšuje imunitu!
Věříme, že se společnými silami přeneseme
přes toto nepříznivé období a Litomyšl opět
bude místem, na kterém návštěvníci získají
ztracenou energii, a pro nás bezpečným mís-
tem k žití.    Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

pro výstavbu řadových a rodinných domů 
v lokalitě "Na Prokopu".
Přidejte se k nám a dejte svému byznysu
smysl v moderním historickém městě

POSTAVTE 
S NÁMI
BUDOUCNOST!

MĚSTO LITOMYŠL
HLEDÁ SOUKROMÉHO
INVESTORA

více na www.litomysl.cz
kontakt: Ing. Pavel Chadima
461 653 370 • 775 653 307
pavel.chadima@litomysl.cz

Hledáme zájemce, který postaví řadové a rodinné domy a související
infrastrukturu. Kupní cena je stanovena ve výši 650,- Kč/m2 bez DPH,
tj. celkem ve výši 10 065 250,- Kč bez DPH.

Předložené nabídky – studie na zastavění pozemků budou
posouzeny odbornou komisí jmenovanou Radou města Litomyšle. 
Požadujeme zpracování studie na řadové domy a související
veřejný prostor v souladu s územní studií a návrh řešení zadní ulice,
kde mohou být navrženy samostatné RD, dvojdomky či řadové domy;
pět let praxe v oboru výstavby

Dětský 
pavilon musí 
ze zámeckého
areálu pryč
Letos v červnu uplyne pět let od oficiálního do-
končení revitalizace zámeckého návrší. Projekt
za téměř 400 milionů korun, který byl většinově
financován z evropských a státních dotací, si za
tu dobu našel řadu příznivců i odpůrců. Letos
končí doba udržitelnosti projektu, což laicky
znamená, že po pěti letech může na zámeckém
návrší docházet k určitým změnám. A podle
současných informací k tomu dojde již brzy.
„Bohužel mohu potvrdit, že se nám přes opa-
kovaná jednání a prosby nepodařilo najít shodu
s Národním památkovým ústavem a dětský pa-
vilon, onen „stan“, který zpestřuje pobyt dětem,
musí pryč. Pozemek, na kterém je umístěn, není
náš a památkáři jsou neoblomní, u zámku ho
nechtějí, ačkoliv si ho rodiče i děti nemohou vy-
nachválit, a máme ho po 30. červnu urychleně
odstranit,“ informuje starosta Daniel Brýdl.
Památkáři argumentují tím, že umístění pavi-
lonu bylo podle původní dohody pouze do-
časné. Přesun pavilonu na jiné místo by město
stál dle odhadu až milion korun, i po rozložení
je totiž třeba „stan“ stěhovat pomocí jeřábu.
Proto ho město Litomyšl hodlá darovat případ-
nému zájemci. Pokud se zájemce nenajde, je
možné, že dojde k jeho likvidaci. -mv-
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CSP děkuje 
– dělová koule solidarity
V polovině března začalo být jasné, že jsme
v průšvihu. Kolem nás řádí virus z Číny a my
nemáme základní ochranné pomůcky pro
naše zaměstnance. Spoléhat se, že přijdou od
státu, jsme nechtěli. V hlavě se nám zrodil
smělý nápad, který jsme pustili do světa.
Na facebook jsme dali výzvu, či spíše možná
prosbu, že potřebujeme co nejrychleji ústenky
pro zdravotnice, pečovatelky, kuchařky, ve-
doucí péče, recepční, údržbáře, ředitelku, uklí-
zečky… prostě pro všechny, s kým přijdou naši
křehcí senioři do kontaktu.
Stalo se něco, co jsme nečekali ani v nejodvá-
žnějších snech. Paní Edlmanová bere ze
svého krámku (Český patchwork) domů látky
a každému, kdo si přijde, že chce šít roušky
pro CSP, zdarma věnuje. Má přesně změřeno,
aby se neplýtvalo. Roušek bude potřeba
mnoho. Švadlenky z celé Litomyšle zřejmě
místo nedělní odpolední kávy hledají zásoby
látek, startují šicí stroje a „jedou“. Už večer
máme prvních 34 ústenek. Litomyšlané si
totiž umí poradit i se zavřenými galanteriemi.

Celý týden nám zvoní telefony a pípají maily,
zda ještě potřebujeme další. Lidé roušky nosí
přímo k nám nebo nám posílají své adresy,
kam si pro ně jezdíme. 
Obrovská dělová koule solidarity prolétla Li-
tomyšlí a my jsme za to vděční. Roušek máme
dostatek. Ty, které neupotřebíme, předáváme
na městský úřad, kde je dají potřebným – se-
niorům, dobrovolníkům, městské policii, hasi-
čům, do nemocnice, …
Litomyšl není město jen kulturní a historické.
Ale též pomáhající. Jeho občané jsou vnímaví
k potřebám lidí v nouzi. Říká se, že všechno
zlé je k něčemu dobré.  Situace, s kterou se
nyní pereme ze všech sil, nám ukazuje i to
hezké – že to s námi vůbec není špatné. Že se
umíme semknout a pokud můžeme pomoci,
pomůžeme. A to není málo.
S přáním pevného zdraví, klidné mysli a vzá-
jemné podpory
S úctou a vděčností
S radostí, že žijeme v Litomyšli

za CSP Alena Fiedlerová

Prohlášení praktických lékařů
V souvislosti s probíhající pandemií vám ozna-
mujeme, že na základě platných doporučení bu-
deme s platností od 16. března 2020 až do
odvolání v ordinacích praktických lékařů ošetřo-
vat pouze pacienty s akutními problémy, a to až
na základě předchozí telefonické domluvy.
Všechny objednané kontroly (posudkové, pra-
covně-lékařské, preventivní i plánované) se
tímto ruší a ruší se i odběry krve. Vzhledem
k tomu, že veškerá plánovaná operativa v ne-
mocnicích je zrušena, odkládají se i předope-
rační vyšetření. Zkráceny budou dle potřeb
ordinací i ordinační hodiny. V případě, že v or-
dinaci nebude mít personál dostatek ochran-
ných pomůcek, je nucen ordinaci zcela uzavřít,
a to až do dodání nových ochranných pomůcek.
Veškerá komunikace bude probíhat vzdáleně
buď elektronickou formou (e-neschopenky, e-
recepty, email), nebo po telefonu.
Děkujeme za pochopení a respektovaní nastalé
situace.

Provoz oční ordinace je zachován pro zdravé
pacienty, respektujte prosím objednací časy,
abyste minimalizovali kontakt s ostatními paci-
enty v čekárně.
Neurologická ambulance bude fungovat v ome-
zeném rozsahu.
Provoz lékárny zachován.

Potřebné kontakty:
• MUDr. Karel Pávek • 461 614 425

ordinacepavek-sestra@seznam.cz
• MUDr. Irena Přichystalová • 461 614 634

prichystalova.sestra@seznam.cz
• MUDr. David Večeřa 461 614 878
• MUDr. Jarmila Jindrová • 461 611 277
• MUDr. Renata Rotscheinová • 461 614 421

renata.rot@lit.cz
• Oční ambulance • 461 614 513
• Neulogická ambulance • 461 614 560

ambulance@neurosanatio.cz
-red-

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Lito-
myšlska získal v březnu pro ohrožené skupiny
občanů 650 roušek. Celkem nakoupil 500
kusů od Litexu a 150 fond dostal jako dar od
výrobce. Další roušky poskytli manželé Střa-
sákovi. Díky tomu se i přes zpoždění státních
dodávek dostaly potřebné pomůcky mezi lidi,
díky kterým stát funguje i přes všechny zá-
kazy a omezení. A kdo je obdržel? 120 roušek
na více použití fond poskytl do místních su-
permarketů a obchodů s potravinami – Billa,
Albert, Penny, Kasal, Kubík. Přes 50 kusů do-
stali místní policisté a hasiči, 150 pracovníci
a klienti Centra sociální pomoci, 40 farní cha-
rita, 50 dům seniorů na Pohodlí, 30 dům s pe-
čovatelskou službou a více než 200 ks roušek
obdrželi lékaři, zdravotní sestry, lékárníci
a záchranáři. Fond nezapomněl ani na za-
městnance LIKO Svitavy, čističky odpadních

vod a další. Pokud chcete finančně podpořit
Fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, je
to velmi jednoduché – bližší informace nale-
znete na webových stránkách nadace.lito-
mysl.cz. -mv-

Nadační fond pomáhá

ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 4. 4. MUDr. Tišlerová
Ne 5. 4. MUDr. Dejdarová
Pá 10. 4. MUDr. Kašparová
So 11. 4. MUDr. Novotná
Ne 12. 4. MUDr. Novotná
Po 13. 4. MUDr. Mikulecká
So 18. 4. MUDr. Novotná
Ne 19. 4. MUDr. Přichystalová
So 25. 4. MUDr. Paseková
Ne 26. 4. MUDr. Jindrová
Pá 1. 5. MUDr. Přichystalová
So 2. 5. MUDr. Paseková
Ne 3. 5. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 18.00)
Od 21. 3. do odvolání je zrušena lékař-
ská pohotovostní služba pro děti a do-
rost v Litomyšlské nemocnici. V případě
potřeby vyhledejte nejbližší LSPP pro
děti a dorost, které jsou ve Svitavské
nemocnici (461 569 270) nebo v Orlicko-
ústecké nemocnici (465 710 191).

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 4. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 5. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 10. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
So 11. 4. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 12. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 13. 4. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
So 18. 4. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 19. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 4. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 26. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 1. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 2. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 3. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 4. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
10. 4. MUDr. Sýkorová Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
11.–12. 4. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
13. 4. MDDr. Kotlárová Michaela Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
18. – 19. 4. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
25. – 26. 4. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
1. 5. MDDr. Janoušková Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
2. – 3. 5. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
8. 5.  MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 737 006 138

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: 75 let od konce
druhé světové války • požární ochrana • ztráta
letadélka • tvoření s MGL • a další
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Život v tzv. nouzovém stavu se dotkl i měst-
ských příspěvkových organizací. Zavřený je
Smetanův dům, Kino Sokol, městská galerie
i městská knihovna. Velmi omezený je provoz
na zámeckém návrší či v piaristickém kostele.
Zajímá vás, co se děje v těchto organizacích za
zavřenými dveřmi? Ve všech objektech se čile
uklízí, čistí a opravuje. 
Jen pro vaši představu, ve Smetanově domě jde
například o parní čištění 620 čalouněných se-
daček a v kině 175 křesel. Kompletní údržbu če-
kají ve Smetanově domě také parkety, světelný
aparát i aparaturu. Všechny organizace se také
snaží přesunovat již dohodnuté pořady a vý-
stavy. Městská galerie připravuje Smetanovu
výtvarnou Litomyšl a výstavu o architektuře,
která bude v domě U Rytířů. Zaměstnanci ga-
lerie také vymýšlejí dětský program pro měst-
skou obrazárnu a vybírají nová díla, kterými by
tento prostor ve druhém patře zámku letos rádi
obměnili. Nově pracuje městská galerie také na
přípravě příměstského tábora, který by měl pro-

běhnout v srpnu. Ve spolupráci s městem při-
pravuje galerie žádost o dotaci do Norských
fondů na obnovu zadního traktu domu U Rytířů.
„S těžkým srdcem deinstalujeme výstavu
o Karlu Zemanovi o měsíc dřív,“ říká ředitelka
městské galerie Martina Zuzaňáková, ale jed-
ním dechem dodává: „Vrhli jsme se však do pří-
pravy nové výstavy s názvem Tři Lamři
v Litomyšli.“ Časově náročné je také zpracová-
vání sbírky. „Ke každému předmětu ze sbírky –
malbě, grafice, kresbě – musíme zpracovat de-
tailní karty, na nichž jsou informace o rozmě-
rech, námětu, autorovi, ale také třeba o tom, jak
se daný předmět do sbírky dostal, kdo ho daro-
val a proč,“ popisuje Zuzaňáková.  
Také v městské knihovně se uklízí sklady a vy-
řazují staré a poškozené knihy. Zároveň probíhá
přebalování knih do čistých obalů a také revize
starých přírůstkových seznamů. „Podařilo se
nám přesunout malování v oddělení pro do-
spělé z léta na konec března,“ říká ředitelka
knihovny Iva Pekníková a dodává: „Je to po-

Co se děje v kulturních zařízeních, 
když je pro veřejnost zavřeno?

slední prostor v knihovně určený veřejnosti,
který ještě není nově vymalovaný.“ 
Zaměstnanci příspěvkové organizace Zámecké
návrší budou pracovat i na údržbě parku a ryb-
níčku v zámeckém areálu. Připravují také on-
line prodej vstupenek do piaristického kostela,
píší texty na nový web, vybírají fotografie. „Při-
pravujeme kampaň na oslovení zákazníků, až
bude po nouzovém stavu,“ říká ředitel David Za-
ndler. „Rád bych oslovil hotely a restaurace, aby
nás v kampani podpořili a měli jsme společně
větší dosah. Vycházím z toho, že čím více bu-
deme mít klientů my, tím lépe se budou mít
i hotely a restaurace,“ vysvětluje Zandler.                        
Ve všech organizacích také ve volných chvílích
někteří zaměstnanci šijí roušky pro potřebné
a zároveň se aktivně připravují na „čas po ko-
ronaviru.“   Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Vyhrála „čočková
s párkem“ z Litomyšle
Na začátku byla hromada krásných fotek, které
Martina Soukupová pořídila během téměř de-
seti let koledování s dětmi na tradiční Tříkrálové
sbírce, a touha je sdílet. Našli byste na nich
vtipné momentky i portréty budící i po letech
silné emoce. Na konci pak hned první místo
v jedné z kategorií celostátní fotografické sou-
těže Můj svět 2020! Právě sem Martina několik
z nich na popud kolegyně na konci ledna pos-
lala. Odborná porota, kde ani letos nechyběl
uznávaný fotograf prof. Jindřich Štreit, vybírala
následně v únoru z téměř 250 fotografií. 
„Překvapil mě výběr poroty. Čekala jsem spíš
výběr fotky z exteriéru, některé jsou opravdu
svou atmosférou neopakovatelné. Ale první
místo dostala nakonec moje fotka z mobilu, kde
jsem „cvakla“ pět malých dětí s mým mužem
sedících u velkého stolu u oběda. Pracovně jí
říkám „čočková s párkem!“ popisuje svoje po-
city oceněná autorka.  „Jindřich Štreit je uzná-
vaný fotograf po celém světě. Navíc ve svých
třiasedmdesáti stále učí na plný úvazek na In-
stitutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity
v Opavě. O fotografování a o své práci by mohl
mluvit hodiny. Sám ale na otázku, co se mu v ži-
votě povedlo nejvíc, z čeho má největší radost,
odpověděl, že ze své dcery Moniky. A i já možná
budu jednou moc ráda za to, že jsem pořídila
tuhle fotku, kde je to, co mi je na světě nej-
dražší. A tím teď nemyslím tu čočkovou po-
lívku,“ směje se Martina.
Vernisáž a ocenění vítězů proběhlo na konci
února v Opavě. Všechny vítězné fotografie
budou nyní součástí výstavy, která bude během
celého roku putovat po různých českých měs-
tech. Uzávěrka dalšího ročníku je plánována
opět na leden příštího roku. Pracujete v charitě,
jste zapojeni do jejích dobrovolnických pro-
gramů? Chystáte to udělat? Přihlásíte se?

Věra Dvořáková, Farní charita Litomyšl,
foto: Charita Opava a Martina Soukupová
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POZVÁNKY 

Klub zdraví zve na Uzdravení z rakoviny
Určitě i vy znáte někoho, kdo zápasí nebo zápa-
sil s rakovinou. Strašák rakoviny obchází lidstvo
už dlouhé roky. Paní Eliška Perská nám poví
svůj osobní životní příběh, jak onemocněla v 25
letech rakovinou lymfatických uzlin, jak kvůli
tomu ochrnula, co jí v léčbě pomáhalo a co ne-
pomáhalo, jak se uzdravila a kam ji to dovedlo...
Proč po nějakém čase onemocněla podruhé
a jak se znovu uzdravila. V tomto osobním svě-
dectví také zazní informace, jaký vliv má strava
a životní styl na tělo v boji s rakovinou a při
léčbě chemoterapií. Jaký vliv má na náš život
pozitivní nasměrování a formování našich myš-
lenek a jak zvítězit nad negativními emocemi.
Možná je někdo ve vašem okolí, kdo prochází
podobnými situacemi, možná jste to i vy sami.

Toto osobní svědectví vás může motivovat
k tomu, abyste se nevzdávali, ať už jste v jaké-
koliv situaci. A určitě vás také může inspirovat
k vděčnosti za zdraví a motivovat k prevenci
a snížení rizika onemocnění rakovinou.
Budeme se na vás těšit v pondělí 20. dubna
2020 v 18 hod. v Rodinném centru Litomyšl,
Toulovcovo náměstí 1163. Každé setkání je do-
plněno zdravou a chutnou ochutnávkou.
Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!
Upozornění: Pokud by 20. dubna ještě trval
nouzový stav, pak by se klub zdraví neuskuteč-
nil. Jinak se klub uskuteční.

Za tým Klubu zdraví Litomyšl
Čestmír Šťovíček 

Proboštský kostel
v létě otevřen
I letos bude kostel Povýšení sv. Kříže během tu-
ristické sezóny otevřen pro veřejnost k prohléd-
nutí, ke ztišení či k modlitbě. Kostel bude
přístupný v červnu, červenci a srpnu vždy od
úterý do soboty v čase 10.00 – 18.00 a v neděli
od 13.00 do 17.30 hod. Zároveň bude možné vy-
stoupat na kostelní věž a pokochat se výhledem
na Litomyšl z ptačí perspektivy.
Vstup do kostela je zdarma, věž je zpoplatněna
jednotným vstupným 30 Kč. Kromě toho je
možné zakoupit i turistické známky, vizitky či
pohlednice s motivy kostela.

František Tobek

Jarní divadelní nabídka Smetanova domu
Konání níže vypsaných představení podléhá
rozhodnutí vlády ČR. Aktuální informace týkající
se rušení představení nebo změn termínů před-
stavení naleznete na www.smetanuvdum.cz.
Úsměv do neklidné doby – to je myšlenka spo-
jující divadelní představení, která v dubnu až
červnu nabízí Smetanův dům. Určitě si vybe-
rete. I proto, že vedení Smetanova domu vzhle-
dem k nejistému konci karantény ruší jarní
abonmá a dává všechny vstupenky do volného
prodeje. 

Co je prozatím pro vás nachystáno?
Na konec dubna Lež (21. 4.). Dopřejte si Petru
Špalkovou a Petra Lněničku v komedii o tom, jak
dokáže jeden polibek zkomplikovat společnou
večeři dvou manželských párů. Kdo byla ta cizí
žena, s níž se Michel dopoledne ve městě líbal?
Zeptáme se ho? Budeme se tvářit, že o tom ne-
víme? A co Michelova žena, naše kamarádka?
Mnoho otázek, mnoho variant odpovědí. Která
bude ta nejlepší? Nechte se překvapit.
Na začátek května světový hit Tančírna (5. 5.).
Divadlo Radka Brzobohatého, taneční kavárna,
„malí“ lidé a „velké“ dějiny 20. století, choreo-
grafie Petra Čadka, sny, touhy, lásky, setkávání
a rozchody – to vše na ploše 165 minut. A na je-
višti Smetanova domu. Odolat bude těžké.
Na prostředek května Čarodějky v kuchyni (20.
5.). Michaela Dolinová a Sandra Pogodová jako
kuchařky – rivalky na život a na smrt. V jedné
kuchařské show si je dovede představit jen má-
lokdo. A přece se to jednoho dne stane. Přežijí
to obě? Jedna? Žádná? Alespoň kuchyň? Pře-
dem není jasného zhola nic. Musíte zkrátka vy-
držet až do konce.
Na konec května La Putyka (22. 5.). Kdo nezná
Cirk La Putyka, jako by nebyl! Fenomén, kterému
v našich končinách není rovno, přiveze předsta-
vení Isole. Vysoká akrobacie ve spojení s živou
hudbou klade nárok na divákovu vnímavost
a představivost, ale výsledek je vpravdě dechbe-
roucí. Co není řečeno, je prožito. Co není slyšeno,
je přítomno. Zážitek, na který stojí zato ušetřit.
Na začátek června Be My Baby (5. 6.). Co
všechno se může stát, když si na druhém konci
světa adoptujete miminko a pošlete si pro něj
dva cizí lidi, kteří se navíc ještě nemůžou vystát,
uvidíte v podání Vandy Hybnerové a Davida No-
votného. My jsme teď uvízli kvůli karanténě
ve svých bydlištích, oni jsou „uvězněni“ v San
Francisku. Podobnost čistě náhodná? Může být
taková situace vůbec k něčemu dobrá? Zajděte
si pro odpověď. 

Na konec června Čapek (24. 6.). Veselí bylo
během tohoto divadelního jara už dost, kon-
číme životním příběhem národního velikána,
který kráčel ke smrti v těžké době a umíral
štvaný nenávistí lidí, v něž tolik věřil. Tenká je
hranice mezi bezmezným obdivem a bezme-
znou záští, svět není spravedlivý a lidská spo-
lečnost neoplácí dobro dobrem. „Život nehrá
fér“ zpívá Miro Žbirka. Kdyby Karel Čapek žil,
zřejmě by se pod to v prosinci 1938 podepsal.
Nicméně – v anketě Největší Čech mu národ
v roce 2005 přisoudil 9. místo. Alespoň že tak. 
Jakmile bude obnoven provoz, vstupenky na
jednotlivá představení bude možné zakoupit
on-line na www.smetanuvdum.cz, prostřednic-
tvím osobní návštěvy Informačního centra na
Smetanově náměstí v Litomyšli, nebo v po-
kladně Smetanova domu hodinu před předsta-
vením v den konání.

Co s dětmi? Vezměte je do divadla!
Konání níže vypsaných představení podléhá
rozhodnutí vlády ČR. Aktuální informace týkající
se rušení představení nebo změn termínů před-
stavení naleznete na www.smetanuvdum.cz.
Dvě představení pro dětské diváky připravil na
jaro Smetanův dům, každé z jiné krabičky,
každé s jinou poetikou, ale každé pro každého.

„Šťastný princ“ je klasika z nejklasičtějších.
Nicméně text Oscara Wilda asi četl málokdo.
Snad právě proto se ho ujalo Divadlo bratří
Formanů a Matěj Forman ho s poetikou sobě
vlastní přetvořil do podoby, která okouzlí malé
i velké. Herci se na scéně potkávají s loutkami,
reálné obrazy s imaginativními a uprostřed
toho všeho stojí princ. Šťastný? Kdo ví. Režisér
v jednom rozhovoru řekl, že by si přál, aby při
představení dospělí buleli dojetím a děti smí-
chem. Snad se mu jeho přání v Litomyšli
7. dubna vyplní.
Zvát na Kouzelnou školku Michala Nesvadby je
trochu nošením sov do Athén nebo smetany do
Litomyšle. V květnu (17. 5.) se ve Smetanově
domě představí Michalovi mazlíčci. Bude tu
Afrika plná zvířat. Malých, prostředních, velkých
i největších. Zkrátka přijede Michal, a tak se při-
pravte na dětský útok na vaše city. Lepší dárek
byste těžko vymysleli.
Jakmile bude obnoven provoz, vstupenky na
jednotlivá představení bude možné zakoupit
on-line na www.smetanuvdum.cz, prostřednic-
tvím osobní návštěvy Informačního centra na
Smetanově náměstí v Litomyšli, nebo v po-
kladně Smetanova domu hodinu před předsta-
vením v den konání.

Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu

NABÍZÍME K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY V LITOMYŠLI
v budově č.p. 1218, J. E. Purkyně

V případě zájmu kontaktujte zástupce majitele na: 
e-mail: kovar@pkipservis.cz,  telefon: 723 722 006

• budova v blízkosti centra, autobusového 
nádraží, nemocnice, úřadů

• parkování na vlastním pozemku
• budova o 3 nadzemních podlažích 

s výtahem
• celkem k pronájmu cca 600 m2

• možnost pronájmu celého podlaží 
či jen části podlaží

• vhodné pro kanceláře, ordinace, 
komerci atd.
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Zrušení akcí 
MO seniorů
Vážení přátelé – členové Městské organizace
seniorů v Litomyšli, v návaznosti na všechna
důležitá opatření proti šíření nákazy koronavi-
rem jsme i my museli přistoupit ke zrušení
mnoha plánovaných akcí. Zrušeny byly zájezdy
do Kutné Hory, zrušena byla  výroční členská
schůze,  plánovaná přednáška o Zakarpatí
a březnový bazén. Ohrožené jsou zájezdy na
Říp, do termálních lázní na Slovensku i IV. spor-
tovní hry seniorů v Litomyšli.
Nikdo z nás neví, jak dlouho budou všechna
omezení trvat – určitě bude záležet na tom,
a i já vás o to moc prosím, jak budeme dodržo-
vat všechna  doporučení, příkazy i zákazy.  K za-
jištění potřebných služeb využívejte městem
doporučených organizací. Chraňte se.
Přeji všem, abychom ve zdraví přečkali tuto ne-
lehkou dobu, a těším se na další setkání, na vý-
lety a pobytové zájezdy.

Dana Kmošková, předseda MO seniorů

Jak jsme
zachraňovali
čapí hnízdo
Během jarních procházek jsme si my, žáci 5. A,
všimli, že na čapím hnízdě v Litomyšli vyrostlo
něco, co tam určitě nepatří, a mohlo by zne-
možnit zahnízdění vracejícím se čápům. Oslo-
vili jsme hasiče města Litomyšle, zda by nám
nepomohli hnízdo vyčistit. Souhlasili! Setkali
jsme se také s kladnou reakcí pana majitele,
tak jsme domluvili termín a už se jen těšili na
den D. Bohužel jsme se nemohli osobně
zúčastnit kvůli uzavření škol, ale paní učitelka
nám vše natočila a vyfotila a my jsme moc
rádi, že díky ochotě a vstřícnosti všech  mů-
žeme sledovat čapí život na komíně. Velké díky
patří Ing. Lukáši Faltysovi, Viktoru Štarmanovi,
hasičům z Litomyšle a Svitav.

5. A a Mgr. Aneta Komárková Drahošová,
Základní škola U Školek

Když jsou lavice prázdné
Původně jsem chtěl napsat článek o něčem
úplně jiném. Měl vyprávět příběh o žácích, kteří
se rozhodli pomoci požáry sužované Austrálii,
proto uspořádali školní ples. Jeho výtěžek chtěli
na tuto pomoc použít. Ples skutečně proběhl
a žáci byli skvělí. Prakticky všechno si připravili
sami – sehnali téměř dvě stě cen do tomboly, na-
chystali občerstvení, školní jídelnu proměnili
v taneční parket. Nechyběly fairtradové výrobky,
výborná nálada a parádní předtančení. Prostě
skvělá akce! Výtěžek už ale odeslat nestihli.
Krátce po plese se totiž v České republice obje-
vil první případ nákazy koronavirem a do 14 dnů
byly uzavřeny školy. Ne, výše popsaná aktivita
žáků nebyla zbytečná, jen ji zkrátka překrylo
něco jiného a nečekaného. Když jste totiž uči-
telem a místo plné třídy máte před sebou jen
prázdné lavice, musíte na to reagovat. Nebo
možná přesněji – víte, že musíte, ale kdybych
tvrdil, že jsme hned a okamžitě věděli, co udě-
lat, lhal bych. 
Druhý den po vydání tohoto mimořádného opa-
tření jsme se však ve škole domluvili, že žákům
i přes uzavření škol příležitost ke vzdělávání po-
skytneme. Nemáme sice podmínky, abychom
mohli učit všechny online, existuje však řada
dalších přístupů. Mnohé z nich naši učitelé vy-
užili. Patří mezi ně videokonference, videoná-
vody, týmový i individuální chat, online
interaktivní cvičení vytvořená přímo učiteli, sdí-
lení výukových materiálů (např. prezentací), vy-
užití online nástěnky pro zadávání a odevzdání
prací a mnoho dalšího. Učitelé rovněž využili
nabídek některých nakladatelství a poskytova-
telů vzdělávacích služeb, které umožnily použí-

vat své učebnice či jiné výukové materiály
zdarma a online. Hojně používanými se stala
nejrůznější videa na YouTube, stejně jako doku-
mentární filmy vzdělávacího programu Jeden
svět na školách. 
Důležité bylo, aby žáci našli informace o úko-
lech na jednom místě. K tomu posloužily we-
bové stránky školy, které obsahují podstránky
jednotlivých tříd. Na nich třídní učitelé vytvořili
záložku pro zadávání prací v době uzavření škol.
Vždy v pondělí zde žáci nacházejí úkoly pro ná-
sledující týden. Některé z nich plní bez nutnosti
zpětné vazby, u jiných učitelé požadují vložení
výsledku na výše uvedenou online nástěnku či
jeho zaslání mailem. Snahou učitelů je také po-
skytovat alespoň částečnou podporu, stejně
jako zpětnou vazbu při splnění práce. Cílem při-
tom není hodnocení, ale komunikace s žákem/s
žáky, motivace k dalšímu vzdělávání. Jak moc se
nám to daří, ukáže teprve čas. 
Hned od začátku nám šlo ještě o jedno – co nej-
méně zatěžovat rodiče. Někdy se to daří více,
jindy méně. Prostřednictvím školního webu se
však snažíme rodičům poradit, pomoci – ať už
doporučením, aby dětem vymezili čas, kdy se
mají plnění úkolů věnovat, vytvořili společně
„domácí rozvrh“ či prostým konstatováním, že
když se jim něco nepodaří, o nic nejde. O hlubší
vysvětlení se postarají učitelé, až se děti do škol
zase vrátí. 
Až zpětně uvidíme, kolika chyb jsme se během
této krizové situace dopustili, ale věřím, že
kroky, které jsme podnikli, svůj smysl mají.

Stanislav Švejcar, 
zástupce ředitele ZŠ Litomyšl, Zámecká

Od 28. března je omezena
krajská veřejná doprava
Pardubický kraj se společně s dopravci dohodl
na omezení veřejné dopravy, které začalo platit
v sobotu 28. března. Změna jízdních řádů se do-
tkne autobusové i železniční přepravy, která
není v tuto chvíli v souvislosti s mimořádnými
opatřeními téměř využívána. Víkendové auto-
busové spoje jsou zrušeny bez náhrady až do
odvolání.
„Omezení volného pohybu osob nám nyní ne-
dává jinou možnost než výrazně snížit počet
spojů v našem regionu. Celá řada autobusů, ale
i vlaků zeje prázdnotou a vozíme vzduch. Lidé,
pokud vůbec cestují, využívají vlastních vozidel.
Již v první polovině března jsme proto v auto-
busové dopravě přešli na prázdninový režim.
V tuto chvíli jsme však nuceni přejít k dalšímu
omezení, které znamená snížení základní auto-
busové obslužnosti v pracovním týdnu zhruba
na 40 procent oproti normálnímu stavu. Zá-
sadní informace pro občany je, že od soboty 28.
března budou zrušeny všechny víkendové auto-
busové spoje, a to až do odvolání. Další změny
se dotknou také spojů na železnici. V týdnu po-
jede přibližně 80 procent spojů a o víkendech
přibližně polovina oproti základnímu provozu.
Chceme ovšem za všech okolností zajistit
především dopravu do zaměstnání,“ sdělil ná-
městek hejtmana zodpovědný za dopravu a do-
pravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že
změněné autobusové jízdní řády budou k dis-
pozici nejpozději od pátečního odpoledne.
Podle hejtmana Martina Netolického se v rámci
celé republiky nejedná o ojedinělý krok. „Ob-
dobná opatření jsou také postupně zaváděna

v ostatních regionech. Kvůli malé využitelnosti
a obsazenosti spojů jsme bohužel nuceni při-
stoupit k jejich výrazné redukci. Za případné
komplikace vzniklé tímto opatřením se předem
omlouváme. Mohu ovšem garantovat, že ja-
kmile se situace dostane do normálních kolejí,
pak se vrátíme k původnímu rozsahu dopravní
obslužnosti podle jízdních řádů platných před
koronavirovou krizí,“ uvedl hejtman Martin Ne-
tolický, který také připomněl, že i nadále platí
dříve vydaná opatření. „Jedná se o zákaz ná-
stupu a výstupu předními dveřmi ve všech
autobusech v rámci systému IDS IREDO, což
znamená, že cestující nebudou ani nadále od-
baveni řidičem či odbavovacím zařízením ve vo-
zidle. Dopravcům jsme také doporučili, aby
zabránili obsazování prvních sedadel za řidi-
čem. Jedná se nám především o zajištění bez-
pečnosti jak cestujících, tak samotných řidičů,“
doplnil hejtman a předseda krajské bezpeč-
nostní rady Martin Netolický. 
„Narychlo s dopravci sestavujeme jízdní řády
tak, aby se většina lidí dostala do práce
a z práce ranní směny. Tam, kde bude hrozit
větší výpadek, budeme pružně reagovat. Upra-
vené jízdní řády budou k dispozici na webových
stránkách www.portal.idos.cz . Prosím, aby si
lidé přes víkend ověřili, jestli jim spoje v pondělí
pojedou nebo naopak, a stihli se tak včasně
zařídit,“ zakončil Michal Kortyš.
Upravené  jízdní  řády  a aktuální  informace
naleznete na internetové adrese:
www.portal.idos.cz nebo na call centru OREDO
tel.: 491 580 333 -red-

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Zastupitelstvo v únoru 2020 •
Dudycha: Zakladatel umělecké keramiky v Lito-
myšli • Nadějná juniorská atletka bronzová na
MČR • Mateřské školy až na výjimku uzavřeny,
provoz úřadu omezen • Nákupy a pomoc pro
seniory v době karantény • Firmy v regionu po-
máhají a dodávají látkové roušky • Lázně ducha
i Gastroslavnosti zrušeny: Bude v září veselice?

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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V příštích týdnech dojde k otevření nové verze
naučné stezky v Nedošínském háji.
První verze vznikla již v roce 1983. Její provedení
bylo na dnešní dobu velice jednoduché. Texty
byly krátké a ilustrace k nim byly černobílé nebo
černožluté. Zastavit jste se mohli u devíti infor-
mačních tabulí. Tato stezka sloužila 19 let
a v roce 2002 ji nahradila nová o jedenácti za-
staveních. Druhá verze stezky v podstatě za-
hrnovala veškeré typy společenstev, které se
v chráněném území Nedošínského háje vysky-
tují a sloužila 18 let.V tomto roce ji, jak už jsme
zmínili, nahradí nová verze o dvanácti zastave-
ních, na nichž přibylo více fotografií a i textově
bude obsažnější. Vlastní provedení je také do-

konalejší, tabule jsou tvořeny pomocí několika
fólií, aby odolaly klimatickým změnám. „Snad
nám nová stezka bude sloužit alespoň tak
dlouho jako ty přechozí a co nejdéle odolá ne-
nechavým rukám vandalů, kteří se vyřádili již na
těch dvou předchozích,“ přeje si autor dopro-
vodných textů ke stezce Lubor Urbánek. V bře-
znu tohoto roku byla také zcela přepracována
naučná stezka okolo Velkého Košíře v Nedošíně.
Nová verze stezky, která zde sloužila od roku
2008, byla financována závodem Adfors Saint
Gobain, který také finančně podpořil stavbu vy-
hlídkové pozorovatelny.  Stezku i pozorovatelnu
zajistila Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody v Litomyšli. -az-

Možnost odkladu úhrady daně z nabytí nemovitosti
více na  www.consultvk.cz

Vážení klienti, i v této mimořádně náročné době po-
skytujeme náš servis v co nejširším možném roz-
sahu. Mezi zásadní opatření, ke kterému jsme
přistoupili, patří zrušení osobního styku s klienty
v kanceláři i při prohlídkách, které budou nahrazeny
videoprohlídkami, případně on-line prohlídkami přes
aplikaci WhatsApp. 

Příprava realitních smluv a realitní poradenství
Naše kancelář a realitní tým fungují a jsme připra-
veni vyřizovat všechny Vaše požadavky. Většina
z nás pracuje mimo kancelář, takže všechny poža-
davky bude třeba řešit přes e-mail a telefon. 

LITOMYŠL – Prodej bytu 1+kk ve 4. NP v panelovém
domě bez výtahu, na ulici Dukelská. Byt po kom-
pletní rekonstrukci, v koupelně vana! Příjemné pro-
středí. Volný dle dohody. ENB G
Č. 1529                                                        Cena: 990 000 Kč
TRSTĚNICE (okr. SY) – prodej pozemku 1 169 m2 pro
bydlení v centru obce. Připojení na sítě v těsné blíz-
kosti hranice pozemku. Na pozemku vlastní studna
a využitelný staveb. materiál z původní stavby. Pří-
stup z pozemků ve vlastnictví Obce a PU kraje.
Č. 1530                                                         Cena: 199 000 Kč
LITOMYŠL – prodej RD 4+kk s jedinečným výhle-
dem na zámek. ÚT plyn, okna dřevěná, střešní okna
VELUX, zimní zahrady, 2 koupelny, z OP terasa,
okrasná zahrada (332 m2). Dřevostavba se zateple-
ním, 2 sklepy, tech. místnost, garáž. ENB D/218
Č. 1506                                                    Cena: 4 950 000 Kč
NĚMČICE (okr. SY) – údolí do Končin
Prodej dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad Končinským
potokem, po celk.rekonstrukci (rok 2016). Relax
v přírodě do 5 min. od Litomyšle. Není připojení na
elektro a vodu. 
Č. 1509.                                              Cena: informace v RK 
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 75 m2

pro obchod, ateliér, sídlo firmy. Podlahová plocha
celkem 140 m2. Vstup ze Smetanova náměstí nebo
z ulice Mariánská. Uzavřený dvorek, dva sklady, so-
ciální zařízení pro ženy, muže, personál, šatna.
Vlastní odečty elektro, plynu a vody. Volné ihned.
ENB G
Č. 1502                                       Cena: informace v RK
LITOMYŠL – pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro ob-
chod či kancelář na Smetanově náměstí naproti
poště. Podlaha – keramická dlažba, prosklené plochy
jako výloha. Volné ihned. ENB G.
Č. 1497                                                      Cena dohodou

Pronájem bytů v Litomyšli:
1+1 – Dukelská, panelový v původním stavu, volný
od května 2020, cena 6000,-Kč + energie ENB C/100
2+1 – Komenského nám., moderní panelový byt,
volný od května 2020, cena 8500 Kč + energie ENB
B/110

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

město Litomyšl ve spolupráci se skauty, 
církvemi a zaměstnanci města

spouští asistenci s nákupy, 
pochůzkami a dalšími nutnostmi

POMOC
POTŘEBNÝM

Pomůžeme: 
s nákupem základních potravin, drogerie, krmiva pro zvířata
(nelze si vybírat značky, nakupujeme podle aktuální situace)

s mimořádnými situacemi, například nákupem léků, 
pochůzkami, venčením domácích mazlíčků

Rozvoz proběhne odpoledne
Služba je zdarma a funguje od 17. 3., nákup hradí objednatel (sám občan).

Maximální hodnota nákupu je 500 Kč.

Akci zaštiťuje město Litomyšl, prosíme, 
aby služby využívali pouze lidé v nouzi

(handicapovaní, nad 60 let, lidé v karanténě).
Služba je k dispozici pouze občanům Litomyšle

a integrovaných obcí.

Každý den od 8.00 do 10.00 můžete volat na číslo 

605 929 273
nebo vyplnit formulář na webu

www.litomysl.cz/pomoc

Vyjádření k maturitním
zkouškám 2020 
Současná situace je zcela nová, uzavření škol
přišlo neočekávaně, a jelikož zatím nikdo neví,
kdy se školní docházka obnoví, zejména matu-
ranti se dostali do velmi složité situace. Proto
jsem ráda za rychlé rozhodnutí ministerstva
a následně i sněmovny, které sice obsahuje dvě
alternativy, ale i to je v tuto chvíli užitečné. Sou-
časně chápu, že pro studenty je nemírně těžké
se připravovat, když nevědí, kdy budou matu-
rovat a zda vůbec. Na druhé straně jsou matu-
ranti zvyklí pracovat samostatně. Naši učitelé
jsou s nimi v kontaktu, zadávají jím písemné
práce z českého jazyka, samostatné práce
z dalších předmětů a opakování maturitních
témat. Konzultace s učiteli po internetu sice
úplně nenahradí každodenní život ve škole, ale
studenti i učitelé to zatím zvládají velmi dobře.
Jsem přesvědčená, že studenti nyní potřebují
dostatek klidu na samostudium a hlavně pod-
poru svých nejbližších. Nervozita při skládání
zkoušky – pokud se maturity budou konat –
bude určitě větší než v předešlých letech,
a proto bude kromě znalostí potřebná i velká
podpora a povzbuzení.

Moc na studenty myslím, přeji jim pevné zdraví
a věřím, že jejich jména budeme moci zapsat do
dlouhého seznamu našich absolventů.

Ivana Hynková, 
ředitelka Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli

Nová verze naučné stezky 
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Na duben jsme pro vás měli připraveny
pozvánky na několik událostí zaměřených 
na ekologii, které se však v kontextu 
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ČR patří mezi skládkovací velmoci EU. Skládky jsou časovanou ekolo
a všechny vyspělé státy pomalu směřují k zákazu skládkování. Nevy
vývojem v odpadovém hospodářství je maximální recyklace materiá
odpadu pro další výrobu, čímž se ušetří primární zdroje. To je jediná 
a udržitelná cesta.

Co, jak a kam správně vytřídit se můžete
www.samosebou.cz, www.jaktridit.cz, w

22.4. je Den Země. Dejme 
naší planetě dárek. Naučme 
se o ni společně starat. 
Každý z nás je zodpovědný
za své chování, za to, co
za sebou zanecháme
a co předáme jednou
našim dětem.

koronavirové nákazy není jednoduchá pro nikoho z nás. Přesto,
a nebo možná právě proto, je vhodná doba zastavit se, zamyslet se.
Ať jsou tyto dny ve znamení ohleduplnosti a sounáležitosti.
Prožijme je co nejvíce doma v kruhu rodiny. Dodržujme nařízená 
opatření a využijme všechna omezení k nasměrování naší
pozornosti na to, co je pro život v  jakékoliv době podstatné.
Domov, rodina, klid, zdravý rozum, respekt, pokora.

odpadu do přírody vyhodil. Je 
odpadky z přírody sbírat, je je
je do ní nevyhazovat. Letos se
uklízet v náhradním termínu, 
jistý. Jisté však je, že sbírat od
o přírodu můžeme po c ý rok
Více na: FB Ukliďme Litomyššl 2

w..uklidmecesko.cz
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Není přístup jako přístup aneb jak 2. ZŠ U Školek 
ovlivňuje vnímání rodičů o českém školství…
Rád bych se podělil o životní zkušenost, která
mně v posledním roce potkala. Každý z nás
jako rodič se snaží pro své děti zajistit to nej-
lepší, a to stejné platí i pro výběr školy. V roce
2018 jsme se společně s rodinou rozhodli
opustit region Prahy a vydat se do Litomyšle,
do regionu, ze kterého pocházím, do města,
kde jsem dříve působil. Naskytla se mi zde pra-
covní příležitost a já s představou toho, že se
v tomto regionu usídlíme, začal organizovat
stěhování. Součástí migrace bylo i hledání zá-
kladní školy, jelikož náš nejstarší syn se
v tomto roce měl stát prvňáčkem. 
Obešli jsme každou školu a setkali jsme se se
všemi řediteli základních škol. Bylo úžasné, jak
vřele nás všechny školy přijaly. Nakonec jsme
se rozhodli pro 2. ZŠ U Školek, kde nám paní
ředitelka Mgr. M. Jirečková, resp. třídní učitelka
Mgr. I. Bartošová daly příležitost, aby náš prv-
ňáček plný odhodlání vykročil do školního
vzdělávacího systému. I pro nás to byla nová
zkušenost a bylo skvělé, jak byla škola vůči ro-
dinám otevřená. A tím nemyslím jen budovu
jako takovou, ale především přístupem peda-
gogického i nepedagogického sboru a perso-
nálu. Každé ráno jsme měli možnost v šatně
pozdravit rodiče spolužáků našeho syna, po
měsíci jsme znali téměř celou třídu spolužáků
jménem, mohli jsme prohodit pár slov s paní
třídní učitelkou, zeptat se, jak se synovi daří,

v čem můžeme škole být jako rodiče nápo-
mocni a jiné. Prostě k nám byla škola OTE-
VŘENÁ. K čemu všemu toto vedlo? Např.
k tomu, že nás již zmínění spolužáci zdravili,
když jsme se potkali ve městě, s rodiči jsme
začali vytvářet přátelské vztahy, jinými slovy
začala vznikat komunita lidí, jejímž cílem byl
přátelský vztah ke škole a ke všemu, co je se
školou spojené. Měli jsme prostě pocit, že nám
škola zcela spontánně dává možnost „prorůst“
do školního systému, který bude ovlivňovat
naše děti celý život. To vše se projevilo na spo-
kojenosti nejen našeho syna, ale i nás. Jak sám
syn řekl „…já jsem tady ve škole šťastný.“
Bohužel v průběhu roku jsme se rozhodli
z pracovních i osobních důvodů Litomyšl
opustit a vrátit se zpět do středních Čech,
resp. do Říčan, odkud jsme se do Litomyšle
přestěhovali. Pro našeho prvňáčka to nebylo
vůbec jednoduché, byť v tomto městě od ma-
lička vyrůstal. Nakonec to nebylo jednoduché
ani pro nás, pro rodiče, kteří poznali způsob
toho, jak škola a její vedení dokáže navázat
vztah s rodinou. Zde se totiž rodiče setkávají
se zcela odlišnou formou přístupu. Své dítě
jste nuceni zanechat před školou, komunikaci
s třídní učitelkou můžete uskutečnit pouze
prostřednictvím internetové aplikace, kde se
nahlásíte, resp. projevíte zájem o setkání, de-
finujete si téma tohoto setkání a škola vám do

3 dnů dá termín této schůzky, zároveň je po-
vinna zajistit 3. osobu z řad pedagogického
sboru, a to pro objektivnost závěrů, které se
sepíšou a písemně vyhotovují. Jsou jistě dů-
vody, pro které se škola rozhodla k těmto prin-
cipům přistoupit, nicméně u člověka, který si
prošel zkušeností z Litomyšle, to vyvolává
pocit, jakého si institucionalismu, který dle
mého ani trochu nevede k tomu, co se po-
vedlo 2. ZŠ, a tím je vytvoření vztahu mezi
školou a rodinou, mezi rodiči a kantorem. Ne-
vede k vytvoření komunity, která si navzájem
pomáhá a naslouchá. 
Co říct závěrem? Snad jen to, že za třičtvrtě
roku, co náš syn navštěvuje místní základní
školu, jsme se spontánně s paní učitelkou po-
tkali jen jednou, jméno pana ředitele neznám
dodnes a ve městě mě nezdraví žádní synovi
spolužáci, jelikož se ve škole vůbec nepotká-
váme, a tudíž se nemůžeme ani znát. Važte si
toho, že 2. ZŠ U Školek – a jsem přesvědčen,
že i ty zbývající v Litomyšli – vám rodičům tuto
možnost dávají a umožňují vám znát „VAŠI“
školu, kam chodí vaše děti pro vzdělání. 
Rád bych tímto poděkoval paní ředitelce
Mgr. Miroslavě Jirečkové a paní třídní učitelce
Mgr. Ireně Bartošové za to, že našemu prvňáč-
kovi a nám rodičům umožnily se těšit do školy
a radovat se z ní.

Petr Zaal
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+420 603 211136 

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 25. 4. 2020  od 8.00 do 16.00
Cena:  40,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 45,- Kč / kg
Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
V případě pokračování nákazové situace zajistíme
co nejbezpečnější prodej. Aktuální info na níže uvedených
tel. číslech nebo na www.farmanovaklitomysl.cz 
Za přízeň všem našim zákazníkům děkujeme.  

Informace na tel. čísle:
777 919 442, 777 006 433, 608 111 741

Chovatelé Litomyšl – ohlédnutí
za rokem loňským
Rok 2019 byl díky velkému soustu pojmenova-
nému Krajská výstava velmi zajímavým obdo-
bím. Proměnili jsme nápad ve skutečnost.
A nebylo to lehké. Při počtu 40 členů jsme teď
ale opravdu hrdí. V chovatelském světě se
znovu mluvilo a psalo o Litomyšli. Na výstavu
se sjeli chovatelé i návštěvníci z širokého okolí,
vystaveno bylo mnoho krásných zvířat, jen ně-
kolik málo návštěvníků nám chybělo do 1000
prodaných vstupenek. 
Odpracovali jsme za rok skoro 1200 brigádnic-
kých hodin. V areálu upravili terén, osadili ho
keři a květinami, přibyla nepřehledná velká
hala pro expozici králíků, na novém podkladu
stojí další řada klecí pro umístění holubů a pří-
jezdová cesta je na tom výborně. I v budově se
bouralo a stavělo. Kdo u nás byl, viděl, že jsme
se opravdu snažili.  
Děkujeme tímto znovu všem, co nám pomohli,
ať už svou činností, přímluvou, rozhodnutím,
či finanční podporou. Děkujeme Pardubickému

kraji, městu Litomyšl, Stavitelství Jokeš, spol.
s r.o., sponzorům, návštěvníkům. 
Celá sezona byla podřízena přípravě výstavy,
přesto jsme stihli připravit i malou akci pro
děti. Bylo to milé soutěžní setkání zaměřené
jak jinak než na chov drobných zvířat. Za 3 ho-
dinky v úmorném vedru jsme odměnili medai-
lemi víc než 60 dětí. 
Letošní sezona bude klidnější, ale abychom
pokračovali v aktivní činnosti, začali jsme s po-
řádáním tematických besed, připravujeme pro
vás závody v králičím hopu, také znovu dětský
den se zvířátky a tentokrát menší výstavu. Do-
ufejme, že to vše bude možné uskutečnit. Bu-
deme vás informovat prostřednictvím Lilie, na
vývěsce v Umrlčí uličce, na webových strán-
kách a facebooku.
Takže děkujeme za podporu a přízeň v roce
loňském a těšíme se na vás i letos. 

Petra Dittrich

Rozpis čištění komunikací 2020
začátek čištění od 6.00 hodin

1. 4. St - Jateční, Jabloňová, J. Formánka, Kor-
nická
2. 4. Čt - Hrnčířská, Končinská, U Lomu, u Kři-
vohlávka, u evangelického kostela
3. 4. Pá - A. Tomíčka, Vognerova, Gregorka
15. týden
6. 4. Po - J. E. Purkyně + DPS + Z. Kopala
7. 4. Út - Komenského náměstí uvnitř + parko-
viště k Daliboru
8. 4. St - Havlíčkova, za Mountfieldem, kolem
Smetanova domu
9. 4. Čt - Husovka
16. týden
14. 4. Út - Za Moštěním, Okružní, J.Matičky,
Purkmistra Laška, B.Kopeckého
15. 4. St - Peciny, Pod Prokopem, Portmanka,
Lomená, Za brankou, Příčná
16. 4. Čt - Lidická, T. Novákové, P. Bezruče, Bří
Pátů

17. 4. Pá - Jiráskova, Rektora Stříteského, kolem
probošt. kostela
17. týden
20. 4. Po - Nádražní, Smutný most (mezi kru-
háky), Nedošín, Bernardka, chodník k zubárně
21. 4. Út - Trstenická, Benátská, Jar. Metyše
22. 4. St - Fügnerova čtvrť
23. 4. Čt - od sokolovny k Markovu mlýnu, U ná-
honu, kolem Nového kostela, Partyzánská
24. 4. Pá - Pazucha, Suchá (koště), Pohodlí,
N.Ves (zametáky)
25. 4. So - Průmyslová
18. týden
27. 4. Po - garáže Z. Kopala 2x
28. 4. Út - garáže Kom.náměstí
Údaje uvedené v rozpisu čištěných komunikací
jsou pouze informativní. Z technických důvodů
může dojít v průběhu čištění ke změnám. Roz-
hodující je umístění přenosného dopravního
značení, které se umísťuje 7 dní před zahájením
samotného čištění. Emil Vávra, MSL
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Možnost uložení zeminy, asfaltu, betonu a cihel
v recyklačním středisku
Možnost přistavení kontejnerů 
včetně odvozu do recyklačního střediska Tramon

Nabízíme:
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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

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA

Rekonstrukce komínů
Čištění komínů
Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
Vložkování komínů
Frézování komínů

Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz

•
•
•
•
•

Filip
Sokol

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

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl

Zatímco jsou lidé doma nebo v práci, příroda se
pozvolna probouzí. Na fotkách si můžete pro-
hlédnout některé rostoucí cibuloviny, najdete je
u městského úřadu, v parku u Smetanova
domu, za sochou Slavěny na ulici 9. května, na
autobusovém nádraží nebo na Komenského
náměstí. Se sázením na podzim pomohli stu-
denti Střední školy zahradnické a technické Li-
tomyšl a i díky jejich úsilí se můžete pokochat
barevnými květy. -az-

Pokochejte 
se cibulovinami

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR
Světová zdravotnická organizace (WHO)  informuje o používání ochranných
prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19.
Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:

• Pravidelně a důkladně si umývejte a dezinfikujte ruce prostředky na bázi
alkoholu

• Nedotýkejte se očí, nosu a pusy
• Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který

následně zahoďte. Nemáte-li kapesník, použijte alespoň rukáv
• Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 2 metry
• Noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání
• Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte

na hygienu rukou! 
• Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou

dostatečné, aby každý člověk mohl roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé
bez klinických příznaků neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo
respirátory, ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem,
například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří
nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory, existuje možnost, že jich nebude
dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.

• WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu
o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť,
rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.

• WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného,
nebo vyššího standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných
pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem
(například lékařská vyšetření nebo zákroky jako jsou tracheální intubace,
tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.}

• Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo
šátek, lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti
prostředí, ve kterém se pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání
speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.
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Atletické
okénko
Ještě před nástupem koronaviru stihli litomyšlští
atleti několik zajímavých závodů. V minulých le-
tech byly uspořádány halové závody ve Svita-
vách, kam jsme poprvé také dovezli elektronickou
časomíru. Startovalo 35 převážně žáků, tradičně
za bouřlivé podpory rodičů a kamarádů. Výkony
nejsou podstatné, startující se musí vyrovnat
s klopenou dráhou, menšími rozměry drah
a okruhů, dálkaři nemohli použít tretry, přesto
v tomto období jsou tyto závody zajímavou a zá-
bavnou zkušeností. Vítězi v jednotlivých disciplí-
nách (150 m, 600 m a dálce) byli  P. Chadima a J.
Jirout, kteří již bodují v soutěži mužů, dorostenky
Sršňová a Kladivová, ze st. žactva Tringela, Ková-
řová, Kl. Houdková, G. Krejsová, z mladších Hlou-
šek, Voříšek, Metyšová, Hlávková, z přípravek
Čáp, Brychta, Fenglová, Jiskrová.
Dva vrcholné podniky čekaly na veterány, pre-
miéru v této kategorii absolvoval P. Baar mezi
nejmladšími veterány nad 35 let, a hned se stal
přeborníkem republiky v pětiboji nejlepším ná-
rodním výkonem. Zejména 60 metrů nad pře-
kážkami a skok daleký jsou na úrovni i těch
mladších vícebojařů. Ve stejném termínu I. Str-
nad vyhrál skok o tyči  na Mistrovství Slovenska
v Bratislavě, rovněž samozřejmě mezi veterány.
Mistrovství ČR veteránů se konalo v Jablonci -
zde jsme měli dokonce trojnásobné zastoupení.
P. Baar vyhrál 60 m (7,52) 60 př. (8,30) a skok
daleký (652), I. Strnad 60 př. (10,53), dálka (143),
tyč (333); Zd. Novotný dosáhl nejlepšího výkonu
ve výšce (146) skákal i dálku a běžel 60 př.
První venkovní závody se uskutečnily v Pardu-

bicích při Velké ceně v hodu břemenem. M. Vil-
ček obsadil v silné konkurenci pěkné 6. místo,
když hodil šestnáctikilovým břemenem 15 m
73 cm.
Doufejme, že i v dalším vydání Lilie zazname-
náme již atletické výkony z našeho stadionu.

Petr Jonáš

Kurzy Krav Maga
Na začátku března proběhla první modelová si-
tuace pro kurz začátečníků zaměřená na komu-
nikaci s neznámým člověkem, potencionálním
agresorem. Důležité bylo nastavit hranice a vy-
řešit problém. Skupina celkově dopadla skvěle,
co se týče komunikace a udržení vzdálenosti ale
máme stále na čem pracovat.
Dále také započal kurz pro děti od 6 do 10 let.
Hojná účast nás mile překvapila. S vašimi rato-
lestmi zapracujeme na zdravém sebevědomí,
probereme téma šikany a bezpečného návratu
domů například ze školy, tedy i bezpečí při po-
hybu na ulici a samozřejmě si užijeme spoustu
zábavy! 
Bohužel v době psaní tohoto článku je nařízená
celostátní karanténa, tudíž rozběhnuté kurzy
byly pozastaveny a rozběhnou se hned, jak
bude situace příznivější. 
Těšíme se na Vás! Radek Hanzlík

Basketbalová sezona letos
asi skončí před vrcholem
Březen až květen je obyčejně v basketbalových
soutěžích obdobím, ve kterém se hrají nadstav-
bové skupiny, play-off a mistrovství republiky.
Letos se asi budeme muset bez tohoto vy-
vrcholení obejít, ostatně tak jako většina dalších
sportů. Pro naše mládežnické týmy je to docela
škoda, protože jsme měli opět našlápnuto k boji
o nejvyšší příčky v mnoha kategoriích.
Starší žáci U15 bojovali o účast na MČR a odložit
se musel i finálový turnaj Středoevropské ligy,
který se i s naší účastí měl konat v Polsku. Navíc
je dost možné, že bude zrušen. O to větší máme
však motivaci startovat s kluky i v příští sezoně
na mezinárodní scéně.
Jedno z nejvíce zklamaných družstev bude asi to
nejmladší, tedy smíšené minižactvo U11, které na

konci dubna čekala účast na Mistrovství ČR. Co je
smutnější, měl to být turnaj na domácí palu-
bovce, protože jsme od federace dostali právo
tento vrchol sezony pořádat v Litomyšli.
Uvidíme, co přinesou následující dny a týdny,
ale moc optimistický výhled na dohrání soutěží
tu není. Věříme, že o to větší motivaci budou mít
všichni hráči a hráčky do individuální přípravy
během léta, aby se v září vrátili ještě lepší!
Závěrem jedna osobní výzva: Nezanevřete
v těchto dnech na sport a pohyb, byť jsou mož-
nosti možná omezenější. Je potřeba udržovat
tělo i mysl v dobré kondici, což výrazně posiluje
imunitu. A sport je jedním z výborných pro-
středků, jak toho docílit!

Martin Šorf, předseda klubu

Půjdeme běhat na Černou horu?
Letošní už 48. ročník tradičního běhu by se měl
konat v sobotu 25. dubna 2020. Současný mi-
mořádný stav ohrožení nákazou nového chřip-
kového viru nás omezuje v prognóze, zda tuto
akci vůbec uspořádáme. Přesto jsme připraveni
na původní termín i možnost běh Černou horou
odložit, třeba do pozdního podzimu. To však ni-
koho neomezuje v běžecké aktivitě a tréninku
na tratích určených pro náš kondiční závod.
Černá hora je vyhledávaným místem pro
všechny druhy relaxačních aktivit a kondiční
běh se stal výborným pomocníkem pro tento
účel. Před 48 lety jsme vytyčili tratě a během
dalších let jsme svépomoci upravovali lesní
stezky především pro běžecký trénink a zmí-
něný závod. Ten se postupem času redukoval
na kondiční běh na tratích 1, 3 a 6 km s měře-
ným časem a diplomem pro každého účastníka.
V posledních letech účast nebyla menší než
300 běžců a mnozí si stejnou nebo delší trať za-
běhli opakovaně. Nyní jsme svědky v lesoparku
Černá hora rozsáhlých úprav. Kácení a obnova
lesa jistě patří k dobrému hospodaření správy
lesů a všichni můžeme jen doufat, že i nové po-
rosty budou dobře sloužit našim plícím. Po-
dobně se vylepšují stávající cesty, původně
sloužící pro již zmíněné aktivity kondičního bě-
hání. Již v minulosti po převzetí lesíka na Černé
hoře pod správu města bylo provedeno zpev-
nění těchto cest, někdy až nešetrně hrubým
štěrkem a šotolinou. Poslední rozsáhlé úpravy

podle projektu, zřejmě dotovaném z peněz EU,
ještě více zhutnily povrchy původně běžeckých
cest, které samozřejmě vyhovují širšímu spek-
tru uživatelů lesa. Na běžce, vyhledávající pří-
rodní stezky pro jejich pružný podklad, aby
šetřili své nohy, se už nemyslelo. Jistě se však
nedá vyhovět všem. Třicet let správy města ur-
čitě této lokalitě prospělo a zaslouží si poděko-
vání. Za všechny běžce v Litomyšli se však
přimlouvám o možnou korekci realizačních
plánů 2. etapy zpevněných cest tak, aby zůstaly
některé stezky v přírodním stavu.
Pozvánka na další ročník lesního běhu zůstává
sice otevřená, ale nic nebrání využívat tento
krásný areál k jakémukoli pohybu.

Jan Kubíček  

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.
Prodám zachovalý starší nábytek studentského
pokoje: šatní skříň, knihovna, skříňky, gauč,
křesla, konf.stolek. Dále prodám starší nábytek
- obývací stěna. Cena dohodou. 775 913 400

Info k bazénu 
a plovárně
Ačkoliv je městský bazén z nařízení vlády uza-
vřen, jeho zaměstnanci se doma nenudí. Pravi-
delnou větší údržbu a opravy přesunuli ze září
na březen a duben, takže po skončení pande-
mie bude bazén moci ihned sloužit veřejnosti.
Současně probíhají i přípravy na zahájení se-
zóny na plovárně, ačkoliv její datum je nejisté.
Mezitím se opravuje mobiliář a připravují se
nové hrací prvky pro děti. -mv-
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Děkujeme!
Na tomto místě obvykle čtete o úspěších litomyšlských sportovců. V tomto vydání Lilie ale chceme na této viditelné straně poděkovat všem,
kteří se v březnu nestarali pouze o sebe, ale během prvních hektických týdnů při zavádění opatření proti koronaviru udělali něco pro ostatní.
Není v našich silách v jednom textu poděkovat každé dobré duši, pokud vám zde chybí jména dobrovolníků či název firmy, můžete nám pomoci.
Na adresy uvedené v tiráži nám pošlete své tipy, rádi je zveřejníme. 

Touto cestou chceme za město Litomyšl 
vyjádřit obdiv a poděkování: 

• všem lékařům, sestřičkám, zubařům, zaměst-
nancům nejenom Litomyšlské nemocnice, lé-
káren a záchranářům za jejich obětavou práci
pro dobro nás všech

• pracovníkům v sociálních službách, kteří se
snaží ochránit naše seniory

• dalším členům integrovaného záchranného
systému a strážníkům městské policie

• hygienikům a epidemiologům, zejména z kraj-
ské hygienické stanice – pracoviště Svitavy, za
profesionální a racionální zvládání krizové 
situace

• zaměstnancům supermarketů a dalších ob-
chodů, bez kterých bychom nastalou situaci
také nezvládli

• pedagogům a zaměstnancům mateřských,
základních, speciálních, středních, vyšších od-
borných a vysokých škol za rychlý přechod na
distanční výuku žáků a studentů

• řidičům linkové dopravy, MHD, strojvedoucím
a lidem pracujících v logistice

• dobrovolníkům, kteří ochotně pomáhají neje-
nom spoluobčanům v nouzi

• stovkám šikovných lidí, kteří neváhali a v době
nedostatku ochranných pomůcek šili roušky
a dávali je potřebným

• zaměstnancům města, kteří při nařízeném
volnu pomáhali při řešení akutních problémů

• starostům obcí Mikroregionu Litomyšl za ná-
ročnou práci v době, kdy nevíte, co bude platit
zítra

• firmám Litex, Saint-Gobain Adfors, Umdasch,
HRG, Drůbežárny Osík, Cimbria, Pap4ever,
BTTO, Orion a manželům Střasákovým za je-
jich pomoc a nezištné dary zejména zdravot-
nickému personálu

• všem občanům, kteří chrání své okolí rouškou
a dodržují pokyny odborníků

...a stovkám dalších, jejichž jména a názvy, 
doufáme, přineseme v příštím vydání Lilie.

A komu jste do uzávěrky dubnové Lilie podě-
kovali vy?

• Nadační fond manželů Pokorných děkuje
všem, kteří se v této nelehké době zapojili
a pomáhali chránit ty nejzranitelnější z nás. Ve
spolupráci s Nobelis BÉÉ – výrobky z ovčí vlny,
Miluškou Markovou, Věrou Pokornou a Silvií
Nechvílovou ušili celkem 250 kusů roušek,
které věnovali Centru sociální pomoci Lito-
myšl a Domovu pro seniory Sloupnice.

• Děkujeme za ohromnou vlnu solidarity, která
je všude kolem každého z nás. Jana Pokorná

• Poděkování  si určitě zaslouží paní Milada Ná-
dvorníková a její maminka Emilie za ušití
a bezplatnou distribuci stovek roušek potřeb-
ným. Poděkování patří i všem ostatním, co za-
sedli za šicí stroje a nezištně pomáhají. 

Karel Vomáčka 

• Ráda bych poděkovala skautkám z oddílu
Devítek Litomyšl, které na naše děti myslí
i v době, kdy se nemohou setkávat na družin-
kách, a posílájí holkám videa, dopisy a emaily.
Jmenovitě děkuji Verče Kovářové, Majdě Šte-
flové, Domče Střasákové, Anežce Dvořákové,
Amálce Nešporové a Adélce Chadimové. Nad
vším dohlíží Janča Střasáková jako jejich ve-
doucí. Děkuji, holky, za vaši aktivitu.

Tereza Kovářová

• Děkuji celému týmu, že jsme zvládli 1000+
roušek, a všem co, nám dodávají všechny věci
na šití. Za celý tým z III. ZŠ moc děkuji

Jaroslav Beránek

• Děkuji všem, kdo se podílejí na opravdové po-
moci. Dnes ráno po 7. hod. jsem vyplnila žá-
danku s prosbou o 4 ks roušek – nemám šicí
stroj a ty jen skládané jsou opravdu nouzovka.
Nebylo ani 10 hod. a roušky jsou tu. Náš pes
potřebuje trochu ven. Jana Pokorná

Poděkování si podle čtenářů dále zaslouží:
Adéla Drahošová
Michaela Tomášková
Věra Vašátková (93 let)
Věra Drahošová
Hana Vrbicová
Petra Dolníčková Filová
Laura Jonas
Klára Švestková

-red-, foto: Šárka Rubková


