
Do 15. června můžete podpořit
projekty, které navrhli sami občané

Hlasování probíhá elektronicky, ale podpořit
své favority můžete i za pomoci informačního
centra na Smetanově náměstí nebo recepce
hlavní budovy městského úřadu na ulici Bří
Šťastných.
Hlasování vám zabere pár minut, potřebujete
jen číslo své občanky a adresu. Tyto údaje
slouží k ověření identity hlasujícího a nejsou
dále nijak zpracovávány ani předávány.

Hlasovat mohou osoby starší 15 let s trvalým
bydlištěm v Litomyšli nebo integrované obci.
Každý má dva pozitivní hlasy a jeden negativní,
zvolit musíte všechny tři.
Zdá se vám to složité? Ve skutečnosti to tak
není. Prostě si z 22 návrhů vyberete dva, které
se vám líbí nejvíce, a jeden, jenž vás příliš ne-
oslovil. Sami na webu www.litomysl.cz nebo za
asistence zaměstnanců informačního centra či

Pozorně sledujte
okolí. V ulicích
opět najdete 
moderní umění!
Na Smetanově náměstí, u zámku, v Kláš-
terních zahradách, na náměstí Václava
Havla a v dalších místech Litomyšle budou
od července do října vystavovat přední
čeští autoři a autorky moderního umění
svá díla. Detaily výstavy Smetanovy vý-
tvarné Litomyšle s pracovním názvem
„Naděje“ se v současné době ještě řeší.
Celkem je v plánu umístit po Litomyšli dva-
náct umělecký děl, které zcela jistě opět
vyvolají veřejnou diskuzi nad tím, co pro
koho je, či není umění. 
V Litomyšli se budeme moci podívat na
výtvory Veroniky Bromové, Martina Daška,
Jiřího Davida, Jana Haubelta, Anny Hula-
čové, Matyáše Chocholy, Ladislava Jez-
bery, Richarda Loskota, Petra Kvíčaly,
Jiřího Kovandy, Kateřiny Vincourové a Vla-
dimíra 518. Téma Naděje se ve výstavě
projevuje ve dvou rovinách. Výstava při-
náší naději, jak návštěvníkům, kteří budou
po delší době moci opět „vyjít ven“ a obo-
hatit svůj kulturní život, tak samotným
umělcům, které projekt podpoří v jejich
tvůrčí činnosti. Městské galerii Litomyšl se
podařilo získat významnou finanční pod-
poru od Bohemian Heritage Fund, mini-
sterstva kultury, i z grantů a darů, městský
rozpočet tak tato unikátní výstava neza-
tíží. Více informací se dozvíte v červnu ve
speciálním letáku a na webu vytvarnalito-
mysl.cz -mv-

Zpravodaj města Litomyšle
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Kdy se otevře plovárna 
a krytý bazén?

Díky fondu má nemocnice
nové vybavení 14133 Jak to vypadá 

ve školách?

Pomalu se blíží konec hlasování v prvním ročníku participativního rozpočtu. Podtitul „Město
pro lidi, lidé pro město“ nebyl vybrán náhodně, protože projekty navrhli sami občané a pouze
a jenom občané vyberou dva nejlepší projekty v každé kategorii. Nabídka finalistů je pestrá, 
hlasovat můžete pouze do 15. června.

úřadu potvrdíte svou volbu a zadáte nutné
údaje. „Myslím si, že lidé poslali opravdu hezké
projekty, které mohou zlepšit život ve městě.
Těší mě, že v systému máme již několik set
hlasů, a byl bych moc rád, kdyby se zatím vá-
hající spoluobčané zapojili a aktivně podpořili
autory projektů, kteří do svých nápadů vložili
hodně práce, času i emocí. Hlasování skutečně
zabere jen chvilku a myslím si, že to za to stojí.
Lidem bez přístupu na internet jsme samo-
zřejmě připraveni zdarma a ochotně pomoci.
Každý může hlasovat, je to jen na vás,“ vyzývá
veřejnost starosta Daniel Brýdl.
Přehled projektů najdete na straně 9. -mv-

Začátek léta patří „Smetance“
Koronavirová opatření se postupně uvolňují
a vracíme se k normálnímu životu. S tím větší
radostí se těšíme na živou kulturu, na koncerty,
výstavy, divadla… Začátek prázdnin, od 2. do 12.
července, bude patřit Smetanově Litomyšli,
která je v naší zemi nejspíš prvním festivalem,
jehož se po dlouhé době konečně zúčastní sku-
tečné publikum. Její 62. ročník musel zcela změ-
nit dlouho připravovaný program i termín
konání, ale největší změnou je formát festivalu.
Místo operních představení a velkých orches-
trálních koncertů pro plné zámecké nádvoří jej
bude tvořit cyklus převážně komorních koncertů
pro malý počet diváků. I tak na hosty čeká 35
pořadů. „Od počátku vyhlášení nouzového stavu

jsme pozorně sledovali vývoj událostí a oka-
mžitě reagovali. Nejprve jsme zrušili zahraniční
účinkující a našli za ně českou náhradu, pak
jsme nahrazovali nové inscenace, které by se
nestihly nazkoušet. Po omezení počtu diváků na
50 nám nezbylo, než původní program zcela
opustit a začít znovu, úplně jinak,“ říká ředitel
festivalu Jan Pikna. Ani teď však není všechno
jisté, postup uvolňování opatření lze jen odha-
dovat. „Nyní to vypadá, že v červenci se akcí
budou moci účastnit stovky, možná až tisíc di-
váků. Neděláme si ale iluze, že by se razantně
změnily požadavky na povinné rozestupy,“ uvádí
Pikna. Ty totiž velmi podstatně snižují kapacitu
koncertních míst. strana 24 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starosta 
odpovídá
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi na
témata, která vás zajímají? Své podněty můžete
sdělit redakci Lilie na adresy uvedené v tiráži
na poslední straně tohoto vydání. Pokud chcete
na své otázky znát odpovědi přímo od starosty
Daniela Brýdla, můžete se na něj obrátit pro-
střednictvím Starostovy odpovědny.

Výstavba Lidlu v Litomyšli. Bude vůbec?
Děkuji za Váš dotaz. Dobrou zprávou je, že na
projektu se neustále poměrně intenzivně pra-
cuje. My jako město spolupracujeme s investo-
rem v oblasti veřejného prostranství (vsakovací
parkoviště, výsadba zeleně, zelená střecha,
chodníky a přechody, ale i posezení pro veřej-
nost nebo třeba elektrodobíjecí stanice, retence
vody apod.), vzhledu celé provozovny a dalších
detailů vycházejících z architektonické studie.
Nicméně bohužel opravdu horší zprávou je, že
se celá věc zejména kvůli omezením v době
nouzového stavu zpozdila. Takže pokud mám
správné informace, mělo by se do konce roku
začít stavět, ale stavba samotná je odhadována
na cca 6 měsíců - nakupovat v litomyšlském
Lidlu byste mohla někdy v polovině roku příš-
tího. Tedy pokud se opět nestane něco, s čím se
nedá počítat. Budeme doufat, že ona bezprece-
dentní situace, která panovala několik posled-
ních týdnů, se opakovat nebude a nejen Lidl, ale
i ostatní projekty se opět budou posouvat dále.
    
Pořádek na Sokolovské ulici - úklid kolem sil-
nice, hromadění vody, čištění kanálů.
Děkuji za Váš dotaz. Je to možná matoucí, ale
v Litomyšli (i všech jiných městech) je vždy ně-
kolik vlastníků silnic a ulic, v závislosti na jejich
„důležitosti“. Ty největší (u nás I/35 - průtah
městem) jsou státní a jejich opravu i údržbu (vč.
Vámi popisovaného čištění kanálů, ale i odple-
velení, sekání trávy kolem apod.) zajišťuje stát
prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Ty
menší, ale stále významnější z hlediska dopravy
(„dvojkové" - II) má na starosti kraj - například
u nás Zámecká ulice, V. K. Jeřábka, J. E. Purkyně
nebo Mařákova či další. No a v podstatě
o všechny ostatní se stará město. Sluší se
dodat, že chodníky jsou naše u všech komuni-
kací, ale ty pravidelně uklízíme.
Nicméně - protože nám to jako samosprávě
není jedno, jak silnice ve městě vypadají, uklí-
zíme někdy i ty, které nám nepatří. To je i případ
Sokolovské, kterou jednou ročně uklízíme, byť
na to nemáme odpovídající techniku a je to pro
zaměstnance Městských služeb Litomyšl ná-
ročné a někdy i nebezpečné vzhledem k pro-
vozu, který na I/35 je. I my bychom byli velmi
rádi, kdyby se stát o průtah staral lépe. Určitě
nám pomůže, když se i Vy, jako občan, ozvete
na příslušných místech.
Pokud jde o odtok vody z výpadovky na Mora-
šice, překvapuje mě, že nedávná rekonstrukce
toto neřešila. Ani tato komunikace ale není
města, patří kraji a Vaši informaci předám
p. Kortyšovi, krajskému radnímu pro dopravu na
Pardubickém kraji.

S pozdravem Daniel Brýdl, starosta

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

Usnesení rady
 RaM rozhodla o ukončení přerušení provozu

mateřských škol v Litomyšli a doporučuje ve-
dení MŠ obnovit provoz od 25. 5. 2020 v sou-
ladu s Manuálem k  provozu mateřských škol
vydaným MŠMT.

RaM schvaluje text konceptu Kroniky města
Litomyšl za rok 2019.

RaM ruší usnesení rady města č. 254/20 ze
dne 17. 3. 2020 týkající se pozastavení výplat
poskytnutých peněžních prostředků z rozpočtu
města na dotace v roce 2020.

RaM na základě vývoje koronavirové epide-
mie od 18. 5. 2020 povoluje Rodinnému centru
Litomyšl, z.s., provoz Mikrojeslí v Litomyšli.

RaM souhlasí s tím, aby plakátovací plocha 

v Osické ulici byla bezplatně k dispozici zaregi-
strovaným politickým stranám, hnutím a koali-
cím pro vylepování volebních materiálů před
volbami do zastupitelstev krajů podle zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů. Doba pro vylepování volebních
materiálů je stanovena od 1. 9. 2020 do  3. 10.
2020. Plocha bude rozdělena na stejně velké
části podle počtu zaregistrovaných kandidují-
cích politických stran, hnutí a koalic pro volby
Evropského parlamentu. Na jiné plakátovací
plochy ve vlastnictví města Litomyšle nebudou
volební materiály vylepovány.

více na litomysl.cz

Květnové jednání zastupitelstva
V úterý 14. května se zastupitelé sešli na pravi-
delném zasedání ve velkém sále zámeckého pi-
vovaru. Kvůli opatření proti šíření koronaviru
bylo jednání poněkud netypické, mezi zastupi-
teli i přítomnými občany bylo třeba dodržovat
dvoumetrové rozestupy a všichni účastníci
museli mít po celou dobu nasazeny na obličeji
roušky.
Po procedurálních a majetkoprávních záležitos-
tech, které byly schváleny bez větších diskuzí,
se zastupitelé zabývali finančními záležitostmi
města. Předseda finančního výboru Vítězslav
Hanzl (KSČM) informoval přítomné o jednáních
tohoto poradního orgánu zastupitelstva. Hlav-
ním bodem této části byla rozpočtová opatření,
jelikož se městských financí dotkla koronavi-
rová krize. Město začalo hledat úspory na
straně výdajů a došlo k dočasnému odložení
některých projektů, například rekonstrukce
sběrného dvoru, kde oproti původním odhadům
vzrostla cena z 26 milionů korun na 39. Vedení
města nyní s odborníky hledá možnosti, jak vý-
slednou cenu snížit. Pokud se to podaří, pokra-
čovalo by se na tomto projektu v příštím roce.
Úspory se hledají například i v dotacích města

a provozních nákladech. Starosta Daniel Brýdl
(Generace 89) a místostarosta Radomil Kašpar
(KDU-ČSL a nezávislí) informovali přítomné
o tom, že vláda chystá v rámci kompenzace pro
OSVČ a podnikatele vzít obcím, městům a kra-
jům z rozpočtu 12 miliard korun.
Následovaly body z kategorie školství a sociální
péče, o přejmenování a změnách ve zřizovacích
listinách školek si můžete přečíst v samostat-
ném článku na straně 3. Poté se zastupitelé vě-
novali návrhům na změny územního plánu
města. -mv-

Usnesení zastupitelstva
ZaM bere na vědomí zápis z jednání finanč-

ního výboru č. 2/2020 ze dne 6. 4. 2020 a zápis
z jednání finančního výboru č. 3/2020 ze dne
27. 4. 2020.

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo
563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s usta-
novením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku města sestavenou 
k rozvahovému dni, tedy k 31. 12. 2019.

ZaM schvaluje změnu názvu příspěvkové or-
ganizace II. mateřská škola Litomyšl, se sídlem
17. listopadu 905, 570 01 Litomyšl, IČ 70156026.
Nový název je Mateřská škola Sedmikráska, 
a to s účinností od 1. 9. 2020.

ZaM schvaluje změnu názvu příspěvkové or-
ganizace III. mateřská škola Litomyšl, sídlem Li-
dická 1056, 570 01 Litomyšl, IČ 70156018. Nový
název je Mateřská škola v Líbánkách, a to 
s účinností od 1. 9. 2020.

ZaM schvaluje přeměnu příspěvkových or-
ganizací I. mateřská škola Litomyšl, sídlem Jirá-
skova 95, 570 01 Litomyšl, IČ 70156000 a III.
mateřská škola Litomyšl, sídlem Lidická 1056,

570 01 Litomyšl, IČ 70156018 tak, že uvedené
příspěvkové organizace se slučují k 1. 9. 2020,
přičemž zrušenou příspěvkovou organizací je 
I. mateřská škola Litomyšl a nástupnickou pří-
spěvkovou organizací je III. mateřská škola Li-
tomyšl, resp. Mateřská škola v Líbánkách.

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-05 na změnu
územního plánu Litomyšl takto: návrh prověřit
ve změně územního plánu Litomyšl za pod-
mínky, že bude zachována funkční plocha tech-
nické infrastruktury pro případnou výstavbu
čistírny odpadních vod a související zeleně.

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-06 na změnu
územního plánu Litomyšl takto: návrh se za-
mítá z těchto důvodů: plocha návrhu leží v plo-
chách I. třídy ochrany ZPF; v okolí navržené
plochy nejsou vymezeny žádné jiné plochy pro
bydlení; současně platný územní plán podmí-
nečně umožňuje umístění stavby rodinného
domu; plocha návrhu je obklopena různými
sportovišti (stadion, zimní a tenisová hala),
které mají velký vliv např. vyšší hlučnost a praš-
nost v dané lokalitě, které nejsou vhodné pro tr-
valé bydlení či individuální rekreaci.

více na www.litomysl.cz
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Od pondělí 25. května se v souladu s nařízením
vlády a doporučením epidemiologů otevřely 
mateřské školy. Vedení školek musí zajistit pro-
voz a důsledně dodržet podmínky, které stano-
vilo ministerstvo školství. Od výše zmíněného
data mohou do školek docházet přihlášené děti
bez dalších omezení, která platila v uplynulých
týdnech, školky jsou otevřené pro děti rodičů
všech profesí jako před vypuknutím epidemie
koronaviru. -red-

Otevření 
školek

Od září budeme mít v Litomyšli nové názvy ško-
lek. Pro děti i rodiče to nebude náročná změna
na zapamatování, II. MŠ 17. listopadu, lidově
známá jako „vertexová“, se bude jmenovat Sed-
mikráska.  Nové jméno v sobě skrývá informaci
o tom, že školka bude mít od září sedm oddě-
lení, z toho dvě nová z bývalých prostor DDM. 
Změna názvu se dotkne i III. MŠ Lidická, která
se nově bude jmenovat MŠ v Líbánkách a mít
pět tříd. Formálně totiž bude zastupovat i I. MŠ
Jiráskova - „zámeckou“, která kvůli nucenému
vystěhování z Panského domu bude mít už
jenom jednu budovu a v ní dvě oddělení, které
bude administrativně spravovat MŠ v Líbán-
kách. Učitelky i děti budou ve třídách v budově
u zámku i nadále a nedojde k jejich zrušení, for-
málně však budou spadat pod MŠ v Líbánkách.
Názvy vymyslely přímo zaměstnankyně školek
a důležitou informací s těmito formálními změ-
nami je, že nedojde k redukci míst pro děti či
tříd, naopak, došlo k navýšení kapacity. Město
v minulých letech investovalo přes 25 milionů
korun do úprav litomyšlských školek a s rodiči
dětí z I. MŠ několikrát komunikovalo o plánova-
ných změnách. -mv-

Děti budou 
nově chodit 
do Sedmikrásky
a Líbánek

Půjčit si můžeš,
vrátit musíš!

U hřišť na Mařákově ulici, za I. ZŠ a Wembley se
21. května objevily první tři sportboxy, ve kte-
rých si nejenom děti mohou půjčovat balóny,
švihladla, frisbee či náčiní na badminton. Vše je
zdarma a volně přístupné, jedinou podmínkou
je, aby lidé pomůcky vraceli zpět do boxu.
Město chce tímto způsobem podpořit sporto-
vání a pohyb venku. Pokud se projekt osvědčí 
a náčiní nebude ubývat, může se v budoucnu
po městě podobných boxů objevit více. -az-

Černý prapor za městské finance

V souladu s nařízením hygieniků se blíží ote-
vření městské plovárny. Ta bude sloužit veřej-
nosti od 1. června, pokud to dovolí počasí. Po
dobu dvou týdnů bude fungovat pouze 25me-
trový bazén a tobogán, od 15. června se plánuje
zpřístupnění 50metrového bazénu, skokan-
ských můstků a dalších atrakcí. V areálu plo-
várny budou zveřejněny aktuální hygienické
podmínky ministerstva zdravotnictví, které
budou muset návštěvníci dodržovat. „Kvůli
zpřísnění hygienických podmínek pro letošní
rok nebude možný pronájem rodinné kabinky
a přístup do převlékáren omezíme pouze do vy-
braných kabin na nezbytně nutnou dobu,“ in-
formuje veřejnost o dopadech vládních nařízení
vedoucí plovárny Pavel Münster.
V rámci příprav koupaliště pro letošní letní se-
zónu došlo k rekonstrukci toalet, k nátěru pů-
vodní plovárenské budovy a zaměstnanci
bazénu kompletně renovovali venkovní vany
obou bazénů a natřeli lavičky. Do areálu koupa-
liště byl zakoupen basketbalový koš, fotbalové
branky a novinkou pro nejmenší návštěvníky
bude nová skluzavka umístěna v mělčině vel-
kého bazénu. Návštěvníci se mohou těšit i na
nové prvky na dětském hřišti. Tyto investice do
plovárny stály více než milion korun.

Vstupné ve stejné výši jako loni
Ceník, kromě prodeje rodinné kabinky, zůstává
stejný jako v roce 2019. Důležitou změnou, na
kterou by návštěvníci měli myslet před zakou-

pením, je, že vstupné na permanentce je nutné
vyčerpat do konce letní sezóny 2020, nevyužité
vstupné se nebude proplácet a není převedi-
telné do následující sezóny. Držitelé loňských
permanentek mohou svou kartu dobít až po vy-
čerpání vstupů zakoupených v roce 2019.
V tuto chvíli není jisté, kdy skončí sezóna. Pro-
vozovatel plovárny není odpovědný za finanční
újmu zákazníků v případě náhlého uzavření
provozu v průběhu letní sezóny v souvislosti
s výskytem koronaviru, popřípadě z jiných hygi-
enických důvodů. „Vzhledem k omezené kapa-
citě návštěvníků dané nařízením ministerstva
zdravotnictví nezaručuje zakoupená perma-
nentka právo na automatický vstup do areálu
a neopravňuje k přednostnímu vstupu. Od 25.
května je možná maximální kapacita areálu plo-
várny 300 osob a v průběhu června by mělo
dojít k uvolnění tohoto opatření. Prosíme
návštěvníky o důkladné zvážení situace a za-
koupení vhodného vstupného vzhledem k aktu-
álním podmínkám. I přes hygienická omezení je
areál litomyšlské plovárny připraven na vaši
návštěvu. Děkujeme za pochopení a těšíme se
na vás,“ dodává Pavel Münster.

Do bazénu až v září
Provozní doba plovárny bude v červnu 9.00 –
19.00 hod., od července 9.00 – 20.00. Večerní
koupání bude zachováno tak jako v letech před-
chozích o letních prázdninách v červenci
a srpnu ve vybraných dnech od 21.00 – 23.00
hod.  Návštěvníci budou o večerním koupání in-
formováni v týž den, přímo v prostoru plovárny
a současně na internetových stránkách
http://bazen-litomysl.cz/plovarna/.
Krytý bazén bude otevřen od 1. září, v minulých
týdnech zaměstnanci při jeho nuceném uza-
vření provedli v předstihu každoroční sanitární
práce a drobné opravy. Vzhledem k náročným
hygienickým požadavkům na omezený provoz
a vyplývající ekonomické ztráty bude bazén
přes léto výjimečně uzavřen a zaměstnanci
budou pracovat na venkovní plovárně.

-mv-, foto: František Renza

Kdy se otevře plovárna
a krytý bazén?

Poslanecká sněmovna na konci května schválila
návrh vlády na podporu malých s.r.o., jejichž
společníci budou mít nárok na jednorázový pří-
spěvek 500 korun denně stejně jako OSVČ.
Schválení předcházela bouřlivá debata o tom,
odkud vzít peníze na vyplacení této kompen-
zace. Schváleno nakonec bylo, že pomoc má
být vyplácena ze sdílených daní s výrazným do-
padem na rozpočtové určení daní, tedy z roz-
počtu obcí, měst a krajů. Ty by podle odhadů
měly přijít o více než dvanáct miliard korun k již
dosavadním ztrátám v rozpočtu. 
V případě Litomyšle město přijde o dalších
devět milionů korun. Město se proto před
schvalováním návrhu na kompenzace připojilo
k protestu Svazu měst a obcí ČR vyvěšením
černé vlajky v úterý 26. května. „Kompenzace
pro firmy je naprosto správná věc, co podle ne-
jenom našeho názoru správné není, je to, odkud
vláda peníze bere. Rozpočty obcí, měst a krajů
byly koronavirovou krizí výrazně zasaženy. Jen
v Litomyšli máme odhadovaný propad 25 mili-
onů korun a pravděpodobně bude hůř. Místo
toho, abychom peníze investovali a podpořili lo-

kální ekonomiku, tedy dali práci zdejším firmám
a řemeslníkům, si je vláda bere. Podle mého ná-
zoru je to špatné řešení,“ vysvětluje místosta-
rosta Radomil Kašpar.
Město již v březnu začalo hledat úspory, kromě
dočasného pozastavení některých projektů,
kulturních akcí a omezení mzdových nákladů na
úřadě i pro zaměstnance města se hledají na
jednotlivých kapitolách rozpočtu další možné
škrty. Také došlo ke snížení objemu peněz, které
město dává na dotační tituly. Opravy a důležité
investice však mají v rámci možností zůstat za-
chovány. „Z postupu vlády nemám žádnou ra-
dost, neboť odčerpá městské zdroje bez
možnosti ovlivnění zastupitelstvem. Domnívám
se, že  schválené úpravy rozpočtu nebyly po-
slední. Spolu s nepříznivým vývojem odvodu
daní se do našeho rozpočtu promítá i proble-
matika v lesním hospodářství. Zajisté budeme
nuceni se k nedávno upravenému rozpočtu
znovu vracet a přemýšlet, která úsporná opa-
tření co nejméně omezí další rozvoj a chod 
v našem městě,“ dodává předseda finančního
výboru Vítězslav Hanzl. -mv-
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Do tohoto vydání Lilie subjekty zastouptené v zastupitelstvu nezaslaly žádné příspěvky.

V pondělí 25. května došlo k další vlně uvolnění
vládních opatření proti šíření nemoci covid-19.
Od tohoto data se rozšířilo fungování škol na
výuku žáků prvního stupně ve skupinách do 15
žáků, otevřely školky, hosté mohou do vnitřních
prostor restaurací, hotelů či kempů. Konají se
hromadné akce ve vnitřních i venkovních prosto-
rách s účastí do 300 osob. Veřejnost také mohou
přivítat provozovatelé koupališť, zoologických
zahrad nebo například správci hradů a zámků.
Od 25. května si lidé nemusí zakrývat venku dý-
chací cesty rouškou, respirátorem nebo jinými
prostředky, pokud si od ostatních, kteří nepatří
do rodiny, udržují rozestup alespoň dva metry.
Ve veřejné dopravě, na úřadech nebo v obcho-
dech platí povinnost i nadále.
Stejně tak platí omezení cestování mimo ČR.
Obecně povolené jsou i návštěvy v nemocnicích
a domovech pro seniory, vždy ale záleží na roz-
hodnutí vedení. Aktuální informace vám vždy
podá personál, v době uzávěrky červnové Lilie
byly stále omezeny návštěvy v Litomyšlské ne-
mocnici, informace k návštěvám v Centru soci-
ální pomoci města Litomyšle najdete na str. 10.
Další rozvolnění přijatých opatření je napláno-
váno na červen. 

Rozvolnění ve školách a školských zařízeních
nejdříve 1. června
Možnost realizace maturitních a závěrečných

zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyš-
ších odborných školách. Termíny maturitních,
závěrečných a přijímacích zkoušek.
Omezená možnost realizovat praktické vyučo-
vání (odborný výcvik) na středních a vyšších od-
borných školách – podmínky obdobné jako
u školních skupin.
červen
Možnost realizace jednotných přijímacích
a školních přijímacích zkoušek na střední školy.
Realizace konzultací či občasných vzdělávacích
aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních
základních škol a školách středních, a to ve stě-
žejních předmětech a formou třídnických hodin.

Plán rozvolnění v oblasti sociálních služeb
pondělí 8. června
Znovuobnovení poskytování sociálních služeb
na základě individuálního plánování a smluv
o poskytování sociálních služeb.
pondělí 22. června
Otevření týdenních stacionářů, denních staci-
onářů, center denních služeb, sociálně terapeu-
tických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením pro
všechny cílové skupiny.

Přehled již ukončených opatření najdete v mi-
nulé Lilii či na www.vlada.cz, odkud je převzat
výše uvedený výpis. -red-

Která opatření skončí v červnu? Opatření končí,
obezřetnost nikoli

Pomoc s ekonomickými problémy, které vznikly
kvůli pandemii covid-19, je primárně záležitostí
vlády. Nicméně litomyšlská radnice se již od
března intenzivně zabývala možnou pomocí ne-
jenom podnikatelům a živnostníkům, ale i dal-
ším ohroženým skupinám obyvatel. Využijete
některou z nabídek? V současné době můžete
žádat o několik druhů pomoci - s propagací slu-
žeb, odpuštěním nájmů v městských objektech
či s dodáním ochranných prostředů.

Seznam aktuálních opatření:

Pomoc se sháněním ochranných 
prostředků
Pokud k výkonu svého povolání nutně potřebu-
jete ochranný obličejový štít, zavolejte na kon-
takt níže. Město vám může v odůvodněném
případě poskytnout jeden kus na osobu. Město
také nabízí respirátory pro vážně nemocné pa-
cienty a osoby se sníženou imunitou, kteří se
např. cestou k lékaři vystavují  zvýšenému riziku
nákazy. Pokud máte o tuto formu pomoci
zájem, stavte se na hlavní budovu MěÚ Lito-
myšl na adrese Bří Šťastných 1000 nebo volejte
na číslo 461 653 333. 

Pomoc podnikatelům v městských 
objektech
V úterý 31. března odsouhlasila rada města pro-
dloužení splatnosti nájemného v nebytových
prostorech na 90 dní všem podnikatelům a živ-
nostníkům v městských objektech, v nichž pro-
vozují svou živnost. Radní se budou zabývat
individuálními žádostmi na snížení či odpuštění

nájemného v městských objektech v souladu
s programem COVID - Nájemné ministerstva
průmyslu a obchodu.

Pomoc živnostníkům v historickém centru
Město v rámci pomoci profesím zasažených
pandemií koronaviru odpustí provozovatelům
předzahrádek v historickém centru po dobu
šesti měsíců nájem, tedy do konce září 2020.
Současně se pokračuje s přípravou propagační
kampaně na Smetanovo náměstí.

Litomyšlská účtenkovka 
aneb Litomyšlané sobě
Podpořte nákupem ve své oblíbené hospodě či
restauraci její provozovatele a navíc získejte
šanci na to, že vám úhradu zaplatí město. Více
informací najdete v minulém vydání Lilie nebo
na webu www.litomysl.cz.

Dezinfekce veřejných prostor
Městské služby Litomyšl pořídily nový dezin-
fekční přístroj, který najde uplatnění nejenom
ve školách, školkách, bazénu, sportovištích 
a dalších hojně navštěvovaných veřejných bu-
dovách, ale do budoucna bude k případnému
pronájmu i pro zdejší firmy a obchody. Dezin-
fekce jedné místnosti zabere novým přístrojem
pár minut, po aplikaci roztoku navíc v místě zů-
stane ochranná vrstva proti virům. Stroj se již
vyzkoušel například v prostorách domu s pečo-
vatelskou službou, pokud by se situace s covid-
19 zhoršila, město začne dezinfikovat kritická
místa.

Pomoc s propagací v městském zpravodaji
Více o nabídce pro zdejší podnikatele a živnost-
níky najdete na straně 5.

Pořízení nového izolátoru nukleových ky-
selin pro více testů na covid-19
Více o pořízení moderního vybavení do Lito-
myšlské nemocnice najdete na straně 13.

Seznam již ukončených opatření:

Pomoc ohroženým skupinám obyvatel
Město Litomyšl ve spolupráci se skauty, cír-
kvemi a dalšími dobrovolníky spustilo 17. března
asistenci s nákupem základních potravin, dro-
gerie, krmiva pro zvířata  i s mimořádnými situ-
acemi, například nákupem léků, pochůzkami,
venčením domácích mazlíčků. Pomoc nabízeli
až do konce nouzového stavu.

Pomoc pracujícím rodičům
Kvůli epidemii koronaviru vedení města po kon-
zultaci s odborníky uzavřelo od 17. března až do
25. května mateřské školy. V MŠ Lidická a MŠ 17.
listopadu fungovalo vždy jedno oddělení pro
děti (3 – 10 let) rodičů, kteří museli chodit do
práce. 

Pomoc podnikatelům s online propagací
V kritických březnových a dubnových týdnech
město pomáhalo s online propagací zdejším
obchodníkům, kteří mohli v souladu s nařízením
vlády mít otevřeno. Nabídky využilo přes 40
subjektů. Litomyšl se také přidala k vysokomýt-
skému projektu Otvíráme krám. Na interaktivní
mapě mohou živnostníci prezentovat své ob-
chody a provozy. Pokud máte zájem se zdarma
prezentovat, vyplňte na webu jednoduchý for-
mulář, případně se obraťte na litomyšlské IC. 

-mv-

Jak město pomáhá a pomáhalo v době koronavirové krize?

Mohlo by se zdát, že s koncem nouzového stavu
již v otázce koronaviru není co řešit, opak je ale
pravdou.
Bezpečnostní rada, o jejímž jednání jsme ob-
čany v minulosti informovali třikrát týdně, se 
s koncem nouzového stavu znovu sešla na vy-
hodnocení uplynulých měsíců. Závěry ze
schůzky jsou jasné. Město se pro podobné
případy zásobilo rouškami, respirátory, rukavi-
cemi, dezinfekcí a dalšími ochrannými pro-
středky, aby nebylo v případě druhé vlny
koronaviru v prvních dnech odkázáno pouze na
krajskou a státní pomoc. Do příspěvkových or-
ganizací pořídilo ke vstupům dávkovače dezin-
fekce a v současné době se řeší další zpětná
vazba. Například kvůli starším spoluobčanům
se vedení města setkalo s odborníky ohledně
lepšího využití městského rozhlasu, stejně tak
se řeší možnosti rychlého a včasného varování
místních obyvatel prostřednictvím SMS zpráv,
aby se rozšířily komunikační možnosti města
pro osoby, které nemohou využívat on-line
zpravodajství. Současně došlo ke schůzce 
s představiteli integrovaného záchranného
sboru, aby i oni vznesli své podněty a návrhy,
jak v případě opakování podobné krize zefektiv-
nit činnost IZS. -mv-
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Vandal posprejoval sochu lva, zámecký
areál se proto na noc opět zamyká

V nemocnici vzniklo nové parkoviště

Lilie nabízí 
místním firmám
a živnostníkům
inzerci zdarma

Zaměstnanci Městských lesů Litomyšl v květnu
převzali nový traktor s příslušenstvím. Ten jim
pomůže při práci v náročném terénu. Nový stroj
nahradí 13 let starého předchůdce, který již po-
malu dosluhoval. Traktor stál 1,6 milionu korun
a město na něj získalo 50% dotaci ze státního
rozpočtu a fondů EU. -az-

Od 21. května městská policie opět na noc za-
myká všechna vstupní místa do zámeckého
areálu. Po několika měsících, kdy se prostor ne-
chával otevřený, se do něj večer znovu nikdo
oficiálně nedostane. Důvod? Vandalové, kteří ve
večerních hodinách poškozují mobiliář, nechá-
vají nepořádek a naposledy posprejovali histo-
ricky cennou sochu lva. „Pomník nechal vytvořit
Jiří Josef Waldstein-Wartenberg jako vzpomínku
na svého mladšího bratra Františka, který za-
hynul v Itálii v napoleonských válkách. Pomník
je stářím srovnatelný se zámeckým divadlem
nebo zahradním salletem,“ uvedla kastelánka
Zdeňka Kalová, kterou poničení právě této zá-
mecké památky velmi mrzí. Celou záležitost již
řeší policie v trestním řízení. Na případ upozor-
nili zaměstnanci Zámeckého návrší, k pospre-
jování sochy mělo dojít z 20. a 21. května.
„Této lokalitě se pravidelně věnujeme a kontro-
lujeme ji, ale bohužel ji nemůžeme hlídat celou

noc nonstop. Proto jsme již od 21. května začali
opět zamykat celý areál,“ informuje veřejnost
velitel MP Litomyšl Libor Marek. Se zamykáním
prostoru kolem zámku se dočasně přestalo mi-
nulý rok kvůli rekonstrukci silnice II/368, aby se
místní mohli rychle dostat zpět domů navzdory
řadě uzavírek a překážek. -mv-

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva
města, které se uskuteční 25. června od 16.00
hod. v zámecké jízdárně. Na programu budou
majetkoprávní záležitosti, závěrečný účet
města za rok 2019 či návrhy na změnu územ-
ního plánu města. -az-

Červnové jednání
zastupitelstva

D35: Jak to je s mimoúrovňovou 
křižovatkou u Litomyšle
Hejtman Martin Netolický v květnu jednal s ge-
nerálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR
Radkem Mátlem a ředitelem pardubické správy
ŘSD Bohumilem Vebrem o postupu stavby dál-
nice D35 a také o navazujících úsecích okolo Li-
tomyšle včetně napojení Orlickoústecka.
„Takzvaná mimoúrovňová křižovatka Litomyšl
není v tuto chvíli u ledu a bude se na ní nadále
pracovat tak, aby bylo možné ji případně bez
zásahů do samotného tělesa dálnice dobudo-
vat a její součástí byl obchvat Němčic a Zhoře,
a to mimo samotná sídla,“ uvedl k jednání hejt-
man Martin Netolický. „Toto řešení je důležité
nejen pro napojení Orlickoústecka, ale také pro
samotnou Litomyšl, protože pokud by nedošlo
k napojení, tak by nejen osobní, ale především
nákladní automobily směřoval po dálnici stře-
dem města kolem zámku, což samozřejmě
nikdo z nás nechce,“ řekl hejtman, kterého zá-
stupci ŘSD informovali, že v tuto chvíli disponují
čtyřmi ze šesti územních rozhodnutí pro vý-
stavbu dálnice D35. První úsek dálnice by měl
být dokončen v únoru 2022, druhý pak pravdě-
podobně v červenci.

Radní nejsou proti
Rada města v prosinci 2019 projednávala sta-
novisko k případné výstavbě mimoúrovňové
křižovatky na podnět občanů žijících v lokalitě
Na Prokopu a schválila usnesení, v němž stojí,
že radní podporují záměr města Česká Třebová
v přímém napojení na dálnici křižovatkou 
ve tvaru „T" tak, aby se občané České Třebové
a okolí napojili na dálnici přímo, bez nutnosti

projíždět obydlenou oblastí Prokop, kolem his-
torického zámeckého areálu a největší litomyšl-
ské základní školy.  
„Osobně jsem strávil jednáním o D35 hodně
času a ještě mnoho schůzek pravděpodobně
proběhne. Za Litomyšl mohu prohlásit to, že
chceme a podporujeme co nejrychlejší vý-
stavbu dálnice D35. Máme zde námitky účast-
níků územního řízení, které musí posoudit
odborníci z krajského úřadu. Osobně jsem rád,
že ŘSD na minulé schůzce v Litomyšli nabídlo
vstřícné kroky vůči dotčeným obcím, kterým se
plány na výstavbu dálnice nelíbí. Snad dojdeme
ke shodě a kompromisu, v tuto chvíli to ale není
na nás,“ sdělil starosta Daniel Brýdl a dodal, že
prvořadým cílem by mělo být postavení tělesa
dálnice: „Co se křižovatky týče, její případné vy-
budování se určitě nebude líbit Němčicím a dal-
ším obcím. ŘSD opakovaně řeklo, že se sjezdem
u Kornic v tuto chvíli nepočítá, a velmi se obá-
vám, že pokud se ještě začne bojovat o toto, tak
to může opět dálnici zpozdit a přes Litomyšl
budou jezdit desetitisíce aut po průtahu navíc.
Takže já osobně mám za to, že bychom měli co
nejdříve postavit dálnici, a pak se bavit o pří-
padném sjezdu, který na základě našich připo-
mínek zůstal v územním plánu kraje, a tedy
může být kdykoliv dobudován. Každopádně
jsem rád, že jsme na radě schválili náš souhlas
s možným přímým napojením České Třebové na
dálnici.“
Další jednání s ŘSD a okolními obcemi je naplá-
nováno na první polovinu června a budeme 
o něm informovat. -mv-

Nový traktor 
pro lesníky

Pokud bydlíte nebo podnikáte v Litomyšli či in-
tegrované obci, můžete využít nabídky na bez-
platnou propagaci v Lilii a dát vědět místním 
o svém byznysu. V červencové, srpnové a záři-
jové Lilii budou vyčleněny až dvě strany na
každé vydání, na nichž budeme zcela zdarma
zveřejňovat standardizovanou inzerci o maxi-
málním rozměru 58 x 70 mm.
Tato nabídka navazuje na pomoc s propagací
na našem facebookovém profilu, kterou jsme
nastartovali v březnu a využilo jí přes 40 zdej-
ších podnikatelů a živnostníků.
Bezplatnou inzerci poskytneme fyzickým či
právnickým osobám, které mají trvalé bydliště
či sídlo v Litomyšli, v integrované obci nebo
podnikají v Litomyšli. Na otištění inzerce není 
v souladu se statutem městského zpravodaje
nárok, do tisku budou inzeráty dávány podle
pořadí, v jakém je občané pošlou na e-mail:
lilie@litomysl.cz nebo je osobně či prostřednic-
tvím pošty doručí redakci. Uzávěrka je stan-
dardně 21. dne v měsíci, pro tuto inzerci platí
všechna navazující pravidla pro otištění a není
možné požadovat rezervaci místa. Každá osoba
či subjekt může využít této nabídky pouze jed-
nou a nevztahuje se na informování veřejnosti
o pořádání kulturních, společenských či spor-
tovních akcí.
Cílem této podpory je, aby mohli místní podni-
katelé a živnostníci zdarma dát vědět čtenářům
Lilie o tom, jak fungují jejich zdejší obchody,
firmy, služby a další provozy. O pořádání akcí
můžete dát vždy zdarma vědět prostřednictvím
kalendáře akcí. -mv-

Nové parkoviště se 77 místy vzniklo v dubnu
v areálu litomyšlské nemocnice. Parkoviště stojí
na pozemku patřícímu nemocnici a tudíž je
v majetku Pardubického kraje. Město spolufi-
nancovalo částkou 3,5 milionu korun stavbu
společně s krajem. Uvnitř areálu budou parko-
vat především zaměstnanci nemocnice, pří-
padně její návštěvníci, a proto se předpokládá,
že se uvolní řada míst na parkovišti před ne-
mocnicí, kde stojí i část městského úřadu.
Město se dohodlo s krajem, že by v případě ko-
nání velkých akcí v Litomyšli mohlo využít par-

koviště i pro veřejnost. Je zde možnost příjezdu
a odjezdu z Partyzánské ulice, kde se pouze
musí technicky dořešit vjezd. 
Při vzniku nového parkoviště se myslelo i na vsa-
kování vody do půdy. Parkoviště je vydlážděno
běžnou dlažbou ale s velkými spárami. Z tech-
nicko-stavebních důvodů zde totéž nebylo
možné provést u vozovky, ta zůstala asfaltová. 
V tuto chvíli se také neuvažuje o stavbě parko-
vacího domu mezi nemocnicí a budovou měst-
ského úřadu, která měla stát 35 milionů korun.

-az-



140 let – 10. 6. 1880 se narodila v Litomyšli
Božena Jirásková – Jelínková, malířka,
dcera Aloise Jiráska. Studovala na Umělec-
koprůmyslové škole v Praze a soukromě
u Antonína Slavíčka. Byla zejména krajinář-
kou a figuralistkou, její tvorbu ovlivnily dlou-
hodobé pobyty ve Francii, kde přednášel její
manžel Hanuš Jelínek českou literaturu na
Sorbonně. Od roku 1929 byla členkou Spolku
výtvarných umělců Mánes. Zúčastňovala se
pravidelných skupinových výstav spolku.
V letech 1940 – 1973 byly její práce vysta-
veny na mnoha výstavách v Praze a dalších
českých městech.
135 let – 13. 6. 1885 se narodil Antonín
Ausobský, český architekt a vysokoškolský
pedagog. Pracoval jako profesor architekto-
nické tvorby a teorie a vývoje architektury
na ČVUT. Byl též autorem vysokoškolské
učebnice Základy tvarosloví české lidové
architektury. V Litomyšli realizoval např. bu-
dovy gymnázia a okresního úřadum, tvořící
architektonický a urbanistický základ ulice
T. G. Masaryka. Dále pomník padlým u soko-
lovny, úpravu průčelí Občanské záložny
a zastavovací plán tratě U morašické cesty
(Husovka). 
130 let – 23. 6. 1890 se narodil Karel Kad-
lický, profesor, překladatel. Na litomyšlském
gymnáziu vyučoval s krátkými přestávkami
v letech 1919 – 1950. Jako jeden z mála se
odmítl připojit ke štvanici na souzené stu-
denty ve vykonstruovaném procesu s rekto-
rem Stříteským. Pro svůj jednoznačný postoj
byl v nejbližším možném termínu penziono-
ván. V důchodu mj. katalogizoval piaristic-
kou knihovnu, přeložil také podklady pro
kolejní kroniku psanou profesorem historie
litomyšlského filozofického ústavu Germa-
nem Presidentem z let 1833– 1848 a kroniku
farnosti Dolní Újezd.
120 let – 3. 6. 1900 se narodil Vincenc
Makovský, český akademický sochař, malíř,

designér, profesor brněnské techniky a pro-
fesor Akademie výtvarných umění v Praze,
účastník protinacistického odboje. Je pova-
žován za čelného představitele meziválečné
avantgardy. V poválečné době se věnoval
především monumentální pomníkové
tvorbě, jedním z těchto příkladů je i pomník
Aloise Jiráska v Litomyšli, jehož první návrh
vytvořil již v roce 1940. Samotná realizace
však byla válečnými událostmi odsunuta
a pomník byl dokončen až v roce 1959.
155 let – 6. 6. 1865 se narodil František
Krásný, architekt. Jako čelný pracovník sta-
vebního odboru České obce sokolské bývá
považován za „dvorního sokolského archi-
tekta”. Během působení v této funkci projek-
toval až na sto padesát sokoloven
v Čechách, na Moravě, ale i na Slovensku,
mimo jiné i sokolovnu v Litomyšli nebo Tyr-
šův dům v Praze. 
85 let – 21. 6. 1935 zemřel Karel Šťastný,
malíř a grafik, studoval Akademii výtvarných
umění v Praze,  
v letech 1871-1930 působil jako profesor
kreslení na řemeslnické škole, pak na prů-
myslové škole v Litomyšli.
S oblibou zachycoval známé partie z Lito-
myšle a okolí, aktivně se zapojil do činnosti
Sokola, byl autorem malované části loutko-
vého sokolského divadla, které zhotovil se
svým bratrem Oldřichem (působil v divadle
jako režisér), byl činný také v pěveckém
sboru Vlastimil. Jeho obrazy jsou v Městské
galerii i soukromých sbírkách. 
80 let – 29. 6. 1940 zemřel v Litomyšli Vla-
dimír Augusta, knihtiskař. Majitel bývalé vě-
hlasné litomyšlské tiskárny „Kuklík“, v níž
byla vydána řada zajímavých tisků (např.
Komenského Labyrint světa, Nerudovo
drama Franceska di Rimini aj.) a tiskly se zde
též první litomyšlské noviny Hlas Litomyšle.
Byl aktivním členem řady litomyšlských
spolků.
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ZAMYŠLENÍ

Abram uvěřil Hospodinu 
Stalo se slovo Hospodinovo k Abramovi u vi-
dění, řkoucí: Neboj se Abrame; já budu pavéza
tvá, a odplata tvá velmi veliká. Jemužto řekl
Abram: Panovníče Hospodine, což mi dáš, po-
něvadž já scházím bez dětí, a ten jemuž zane-
chám domu svého, bude Damašský Eliezer?
Řekl ještě Abram: Aj mně jsi nedal semene; a aj,
schovanec můj bude mým dědicem. A aj, slovo
Hospodinovo k němu, řkuci: nebudeť ten dědi-
cem tvým, ale kterýž vyjde z života tvého, ten
dědicem tvým bude. I vyvedl jej ven a řekl:
Vzhlédniž nyní k nebi, a sečti hvězdy, budeš-li je
však moci sčísti? Řekl mu ještě: Tak bude símě
tvé. I uvěřil Hospodinu, a počteno mu to za
spravedlnost. Nebo byl řekl jemu: Já jsem Hos-
podin, kterýž jsem tě vyvedl z Ur Kaldejských,
aťbych dal zemi tuto k dědičnému vladařství. 

Gn 15. 1-7
Kdo věří Bohu, ten je spravedlivý. Kdo důvěřuje
Hospodinu, ten si správně vede, ten správně
žije. Tak to vidí Písmo. Abram na počátku dějin
víry (Gn 12) zaslechl Hospodinův hlas, který mu
řekl: Vyjdi! A on vyšel, neboť Hospodinu uvěřil.

Uvěřil, že mu Bůh dá jedinečnou budoucnost.
V Bohem zaslíbené zemi se stane velikým ná-
rodem. Hospodin mu dá své požehnání a Abram
sám bude požehnáním pro druhé. 
Po nějakém čase k Abramovi opět zazní Boží
hlas.  Hospodin ho ujišťuje, že na něj nezapom-
něl. Nemusí se bát. Sám Bůh ho bude chránit
jako štít. A to, že se Abram na něj spolehl, se mu
bohatě vyplatí.
Abram už je ale v zaslíbené zemi nějaký čas
a Boží zaslíbení se ještě nenaplnilo. A tak má
pochopitelně všelijaké otázky a možná i po-
chybnosti. Vždyť je stále bez dětí, bez syna! Kdy
Hospodin už konečně splní to, co slíbil? Vždyť
nemá dědice! Abram se vcelku pochopitelně
ptá: Mám vůbec nějakou budoucnost? Jaký má
můj život smysl?
Hospodin Abrama ujistí, že bude mít svého
vlastního potomka. A připojí ještě jedinečnou
ilustraci. Vyvede ho ven pod hvězdnou oblohu.
Zde má zvednout hlavu a sečíst všechny
hvězdy. Ale je možno sečíst všechny hvězdy na
obloze? Vždyť jich jsou tisíce, miliony, miliardy.

Je jich nekonečně... A takto veliké a nespočetné
bude Abramovo potomstvo! Tolik bude těch,
kteří půjdou Abramovou cestou, cestou víry,
cestou důvěry v Hospodina. 
Tehdy oné noci to znělo neuvěřitelně. Bůh mu
zaslíbil nesčíslné množství potomků. Tak ne-
sčíslné, jako je nesčíslné množství hvězd. Tak
ohromnou bude mít Abram budoucnost. Ne-
uvěřitelné. Ale Abram tomu uvěřil. „I uvěřil Hos-
podinu, a počteno mu to za spravedlnost.“
Hospodin je Abramovi věrný a Abram tomu věří.
A proto je spravedlivý, proto je žije správně.
Protože věří. Dnes je zřejmé, že se Hospodinovo
zaslíbení naplnilo. Abram, Abraham má ne-
sčíslně potomků. Vždyť se k němu jako k praotci
víry hlásí jak Židé, tak křesťané, tak i muslimové.
Jsme vděčni, že i my můžeme patřit k jeho du-
chovním potomkům víry.
Hospodin Abramovi ještě znovu připomíná, že
je ten, který vyvádí: z Ur, z Cháran, z Egypta.
Hospodin je ten, který vyvádí, vysvobozuje ze
všech mýtů, náboženství, ideologií, strachů,
otroctví, závislostí tohoto světa. Hospodin je ten
který zbavuje strachu a vyvádí na cestu do svo-
body. Hospodin je ten, který dává zemi a který
dává potomstvo, tedy budoucnost. Stojí zato
mu věřit.

Václav Hurt, evangelický farář

95 let – 25. 6. 1925 byla založena Městská
galerie Litomyšl, která spravuje sbírkový
fond výtvarného umění, zejména autorů
s vazbou na litomyšlský region. Zaměřuje se
na pořádání výstav výtvarného umění, ko-
mentovaných prohlídek, doprovodných pro-
gramů pro školy a veřejnost. Pořádá
krátkodobé výstavy v domě U Rytířů, spra-
vuje prostory a expozici Městské obrazárny
ve 2. patře litomyšlského zámku. 
115 let – 11. 6. 1905 se uskutečnilo slav-
nostní otevření Smetanova domu. Město
bylo vyzdobeno, v 10 hodin dopoledne se
shromáždilo 24 místních spolků a jednot
před radnicí, aby se vydaly i s dalšími účast-
níky oslavy ke Smetanovu domu. Poté co
místní kapela zahrála fanfáry ze Smetanovy
opery Libuše, na úvod promluvil a přítomné
přivítal purkmistr města Jan Laub. Po pro-
hlídce budovy následoval promenádní kon-
cert a banket pro zvané. Večer došlo na
očekávané slavnostní první představení ve
Smetanově domě. Operu Dalibor nastudo-
vali společnými silami ochotníci, pěvecký
spolek Vlastimil a pěvecký odbor Spolku
paní a dívek. Lenka Backová

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



7

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Cítíme velký vděk za to, jakou rychlostí lidé

z Litomyšle a okolí zásobovali náš nízkopra-
hový klub pro děti a mládež rouškami. Obrov-
ský dík patří firmě LITEX a paní Nataše
Skřivanové, která nám darovala 50 ks. Také by-
chom chtěli moc poděkovat p. PhDr. Miladě
Nádvorníkové, která pro nás ušila 30 ks. Naše
velké díky patří ale i každé osobě, která nám
nechala roušky ve schránce, poslala nám je
poštou nebo jinak nám je předala. Vážíme si
každé darované roušky a jsme šťastní, že naše
děti u nás budou mít dostatek roušek, aby-
chom zde měli bezpečné prostředí. Děkujeme
moc všem. Za klub Naděje Edita Stráníková

 Rády bychom touto cestou poděkovaly
panu Andrlíkovi, který se v této těžké době, kdy
ani pro jeho obchod to nebylo vůbec jednodu-
ché, zachoval velmi laskavě. V jeho budově že-
lezářství máme pronajaté místnosti
k poskytování kosmetických a masérských slu-
žeb. Pan Andrlík nám za toto období z vlastní
iniciativy odpustil nájem. Velmi si tohoto gesta
vážíme a jsme rády, že jsou mezi námi hodní
a slušní lidé, kteří mají lidský přístup, a nejde
jim jenom o výdělek. Děkují Kristýna Kučerová
– Kosmetika a Alena Císařová – Masáže Relax.

 Pořád na nás myslíte a my vám za to opět
děkujeme! Dnem 17. května 2020 skončil nou-
zový stav, který byl vyhlášen v březnu 2020
kvůli pandemii koronaviru. Vaše podpora je ale
nekončící. My velice děkujeme za to, že nám
stále přinášíte dary.  I na stanici do Litomyšle
zavítali lidé s rouškami – například děkujeme
dvěma dámám – Markétě Gregušové a Evě
Šplíchalové – za dodání roušek, které byly
a ještě jsou tolik potřeba Poděkování si za-
slouží i Hotel Zlatá Hvězda z Litomyšle, Jídelna
Labužník z Vendolí, Hotel Aplaus Litomyšl, Ret-
tigovka z Litomyšle i Továrna na SUSHI Lito-
myšl za dodávky obědů, koláčků nebo večeří
nejen hasičům, ale také zdravotníkům a poli-
cistům v době nouzového stavu. Jsme v tom
společně a my si velmi vážíme vaší podpory.

Vendula Horáková, hasičský záchranný sbor
 Za 27 let trvání Charitního šatníku přichá-

zely a odcházely dobrovolnice, které obětavě
pomáhaly třídit šatstvo a získávat příspěvky
na provoz charitních služeb. V těchto dnech
jsme s bolestí přijali zprávu, že zesnula jedna
z našich dlouholetých spolupracovnic paní
Marta Kavanová. Chceme jí takto ještě znovu
poděkovat a vyjádřit naši soustrast členům její
rodiny. S vděčností vzpomínáme na její pomoc
a mnoho let strávených v kruhu dobrovolníků
Farní charity Litomyšl. Bc. Věra Dvořáková, 
     ředitelka Farní charity Litomyšl

 Naše jídelna Rettigovka „u Vágnerů“ fun-
guje již 7 let. Byla jedním z prvních sociálních
podniků v Litomyšli, jehož cílem je zaměstná-
vat a dávat prostor lidem s handicapem. Díky
práci mají příležitost profesně se realizovat
a mít pocit sounáležitosti a potřebnosti, čehož
si velmi cení. Jako vedoucí naší současné party
bych chtěla velmi poděkovat všem našim zá-
kazníkům, kteří nám zachovali přízeň v tomto
složitém období. Poděkování patří i všem za-
městnancům, již přes veškerá opatření odvádí
dále skvělou práci. Vím, že situace nebyla
a stále není jednoduchá pro nikoho, ale věřím,
že se bude zlepšovat. Už nyní kromě dovážky
obědů nabízíme posezení na naší malé za-
hrádce a brzy, jak jen to půjde, si budete moci
posedět i v nově vymalované jídelně.

Přijďte, rádi Vás zase uvidíme a těšíme se
na Vás. Dana Kasalová,

obecně prospěšná společnost KOMUNIKÉ
Z celého srdce děkujeme lékařům a sestrám

anesteziologicko resuscitačního oddělení lito-
myšlské nemocnice za vlídnost a lidský přístup
během krátké nemoci i odcházení z tohoto
světa naší maminky paní Marty Faltysové. 
Děkujeme také jejím kamarádkám Majce Ha-
nušové a Jindřišce Pakostové, které maminku
často navštěvovaly a pomáhaly jí, zvláště
v posledních měsících, kdy už nemohla vychá-
zet. Na závěr děkujeme všem, kteří spolu
s námi vyprovodili maminku na její poslední
cestě a sdíleli s námi velkou bolest nad jejím
odchodem. Dcery Martina a Bohuška

 Naší mamince a babičce Bohuslavě Křa-
pové přejeme všechno nejlepší k narozeninám,
které oslaví dne 26. 05. 2020. Syn Jiří a Martin
s rodinou.  

 Dne 6. 5. 2020 oslavila své 90. narozeniny
paní Ludmila Němcová z Nové Vsi u Litomyšle.
Do dalších let hodně zdraví, lásky a spokoje-
nosti ji ze srdce přejí synové, vnoučata a prav-
noučata s rodinami

 21. června uplynou 4 roky od úmrtí pana Mi-
roslava Škrdly. Vzpomínáme s láskou v srdcích
na jeho aktivní život, obětavost a zájem o dění
v jeho milovaném městě. Dcera Zdeňka s syn
Ladislav s rodinami. 

Dne 7. 4. 2020 zemřela
paní Slávka Bártová z Lito-
myšle. Pracovala v Logarexu
a po ochodu do důchodu pů-
sobila téměř 20 let na zámku
v Litomyšli jako vyhledávaná
průvodkyně nejen v českém,
ale i německém jazyce. Byla také dlouholetou
členkou Vlastimilu. Vzhledem k pandemii jsme
se s ní mohli rozloučit jen v úzkém rodinném
kruhu. Všichni, kdo jste znali naši milou a la-
skavou maminku, vzpomeňte prosím s námi.
Děkujeme.
MUDr. Leoš Bárta a Magda Abelová s rodinami.

 V pátek 22. 5. jsme se rozloučily s Martou
Faltysovou. Marta – to byla kamarádka, na kte-
rou budeme všechny vzpomínat a která nám
bude hodně chybět. Vzpomínáme na její
úžasný životní elán, stále dobrou náladu, její
věnečky a trubičky,…. Vzpomínáme na hodiny
v sokolovně při nácviku na spartakiády, na po-
byty v Praze a vystoupení na Strahově (na
modré šaty i na „lentilky“). Vzpomínáme na to,
s jakým nadšením jsme se pod jejím vedením
připravovaly na Všesokolský slet v roce 1994
a na slet následující. V době, kdy už se sama
necítila na nácvik a účast na dalších sokol-
ských slavnostech – docházela pravidelně
do sokolovny a pomáhala s nácvikem a před-
ávala své zkušenosti. Ve chvílích, kdy nám
ostatním docházela energie – Marta nás vždy
svoji přirozenou autoritou znovu „postavila
na značky“ a poté s námi prožívala všechna
vystoupení. Vzpomínáme na každoroční ukon-
čení sezony u ohýnku, úterky s topinkou, pon-
dělní kávičky, na vždy upřímný projev radosti
při návštěvě u Marty doma. 
Marta uměla vždy rozveselit, poradit, povzbu-
dit – byla opravdovou kamarádkou a my
všechny jsme moc vděčné za co to, že jsme ji
mohly poznat a prožít s ní tolik pěkného...
S úctou a láskou budeme vzpomínat.

Kamarádky „Sokolky“
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Fryauf Ladislav – Suchá

Míková Blažena
Kocourek Jaroslav – Nedošín, 
Křapová Bohuslava – Pohodlí, 
Kopecká Zdeňka
Střasáková Marie
Špičáková Jaruška
Tichý Viktor

90 let  – Němcová Ludmila – Nová Ves, 
Kynclová Marie
Vopařilová Miloslava

93 let  – Kábrtová Růžena
94 let  – Sláčíková Jarmila
95 let  – Irová Helena
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Zdeněk Hájek, Janov 
– Žaneta Fišerová, Janov
Ondřej Sopoušek, Morašice 
– Michaela Dolníčková, Sloupnice

Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Emilem Krummerem (76 let)
Jiřím  Moravcem (87 let)
Josefem Šmejdou (87 let)
Janem Kašparem (90 let)
Martou Faltysovou (91 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.

O stan u zámku
se přihlásilo přes
dvacet zájemců 
z celé republiky
V dubnové Lilii jsme veřejnost informovali 
o tom, že navzdory snahám vedení města Ná-
rodní památkový úřad požaduje letos v červenci
po skončení doby udržitelnosti projektu Zá-
mecké návrší v souladu s původní dohodou od-
stranění dětského pavilonu u zámku. 
Jelikož by přestěhování „stanu“ na jiné místo
stálo podle odhadů několik set tisíc korun, na-
bídlo město stan zájemcům. Vzhledem k tomu,
že se jich přihlásilo přes 20, mezi nimi například
ČVUT či Centrum architektury a městského plá-
nování, rozhodli radní o tom, že pavilon při-
padne tomu zájemci, který dá nejvyšší nabídku
a zaplatí transport.
Vedení města se chce však před případným
prodejem ještě jednou sejít s vedením NPÚ 
a pokusit se domluvit na prodloužení termínu,
protože pavilon je oblíbeným místem, kde
místní i turisté tráví volný čas. -mv-
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KATEGORIE 50 TISÍC KČ 
(projekty jsou řazeny podle data doručení)

Automatizovaný externí defibrilátor
Umístění automatizovaného externího defibri-
látoru (AED) na místo s výskytem většího
množství lidí, např. náměstí nebo autobusové
nádraží. AED mohou používat i neproškolení
zachránci, včasná pomoc při zástavě srdce
zvyšuje pravděpodobnost obnovení oběhu na
50 až 75 %.

Pojď to zkusit!
Akce nazvaná Pojď to zkusit! aneb Litomyšl
nejen historická a kulturní by měla být interak-
tivní prezentací sportovních oddílů v Litomyšli
a jejím okolí, při které si budou moci návštěvníci
jednotlivá sportovní odvětví vyzkoušet na
vlastní kůži a zjistit, co je baví.

Triatlon dětem
Projektem by navrhovatelé rádi zahájili tradici
triatlonového dne pro děti od 5 do 16 let. Cílem
je inspirovat děti k pohybu a vyvolat v nich
zájem o základní sporty – plavání, jízdu na kole
a běh, které mohou bez velkých nákladů provo-
zovat běžně se svou rodinou či přáteli.

Půjčovna látkových plen
Cílem projektu je založení půjčovny látkových
plen a poskytování poradenství matkám, které
s látkovými plenami teprve hodlají začít nebo
zatím váhají. Půjčit pleny by bylo možné za
vratnou zálohu, rodiče by je mohli doma vy-
zkoušet a případně se optat na nejasnosti.

Zvelebení Oseckého údolí
Cílem projektu je opravit cestu do Oseckého
údolí a doplnit lavičky či odpočívadlo, případně
prořezat tamní vegetaci a udělat odpočinkové
místo. Pokud by to bylo finančně možné, také
nahradit povodní stržený most novou lávkou či
vedle rybníka obnovit studánku.

Miniparky Litomyšl
Plán na založení miniparků na pozemcích města,
které jsou nevyužité či zanedbané. Na těchto
místech je možné zřídit minipark s osázením
stromů, keřů, okrasných trav a skalek. Pod
stromy budou umístěny lavičky a zřízeny ces-
tičky pro pohyb v parku, vysypané kamenivem.

Pítko na Černou horu
Návrh na umístění pítka na pitnou vodu do lo-
kality Černá hora nebo poblíž. Jelikož je spor-
tovní areál hojně navštěvován nejen
rekreačními běžci, sportovci, výletníky, rodinami
s dětmi, ale i širokou veřejností, určitě by pítko
našlo své příznivce. 

Vratné talíře
V Litomyšli již několik let funguje na akcích
města využívání vratných kelímků ve stáncích
s občerstvením. Pojďme jít ještě o krok dále
a zaveďme jako první město v republice vratné
talíře. Omezme zbytečný plastový odpad.

Umělecký trh Litomyšl
Cílem tohoto návrhu není pouze uspořádat trh,
na kterém by tvůrci mohli veřejnosti ukázat svá
díla, ale také pomoci dostat umění i mimo ga-
lerie. Ukázat, že umění není jen doménou pro-
fesionálních umělců, ale kohokoliv, kdo má po
ruce papír a tužku.

Pátoneum
Projekt plánuje vytvoření malého muzea, kde by
se návštěvníci mohli seznámit s osobou slavisty
prof. PhDr. Josefa Páty, který se v roce 1886 na-
rodil v Litomyšli, a historií jeho rodiny. V muzeu
by mohli nahlédnout do doby, ve které žil a do
období heydrichiády, kdy zemřel.

Údržba zeleně na pozemcích města
Peníze z participativního rozpočtu by se měly
použít na běžnou údržbu stávající zeleně na po-
zemcích města Litomyšle, především v těsné
blízkosti rodinných domů. Především tam, kde
se v současné době starají o zeleň na majetku
města sami občané.

KATEGORIE 300 TISÍC KČ 
(projekty jsou řazeny podle data doručení)

Vodní prvek na horní sídliště 
Ulice 9. května je po celkové rekonstrukci
a s novou zelení vypadá velmi dobře. Jediné, co
občanům chybí k úplné spokojenosti, je vodní
prvek v zákoutí s lavičkami pod obchůdkem.

Skatepark
V Litomyšli se nenachází ideální místo pro pro-
vozování skateboardingu. To by se díky tomuto
projektu mělo změnit. Počítá se s vybudováním
nového hřiště a několika překážek.

Dětská herna
Návrh počítá s vybudováním velké dětské
herny. Měla by být vhodná pro především menší
děti od 3 do 9 let. Herna by měla obsahovat
prvky jako velký prolézací hrad se skluzavkami
a trampolíny.

Stromy života pro Litomyšlata
Každé nově narozené dítě by mohlo mít ve
městě zasazený strom se jménem a rokem na-
rození/vysazení. Výsadba by mohla probíhat
formou happeningu a byla by společenskou udá-

lostí nejenom pro rodiny. Navíc by ročně bylo ve
městě vysazeno zhruba sto nových stromů.

Stezka zdraví Litomyšl
Stezka zdraví, to je 10 venkovních posilovacích
strojů, sloužících k celkovému posílení orga-
nismu a vhodných i k rehabilitačním účelům,
které by se mohly objevit v našem městě. Cvičení
na strojích příznivě působí na cévní a oběhovou
soustavu a zlepšuje celkovou pohyblivost.

Pojďme ven!
Návrh řeší dovybavení vybrané demograficky
významné lokality především dřevěnými her-
ními a sportovními prvky pro zvýšení kvality ži-
vota místních obyvatel. Využívá stávající
rozmanitosti územní části (hřiště, lesopark, lo-
kalita Wembley).

Komunitní litomyšlská dílna
Komunitní dílna by umožnila výrobu a opravu
věcí těm, kteří mají nápad a chuť, ale nemají
vlastní dílnu, schází jim určitý nástroj či materiál
nebo potřebují s něčím pomoci. Rozvíjela by
vztah lidí k řemeslu. Podpořila by místní řemesl-
níky a předávání zkušeností mezi generacemi.

Komunitní prostor u městských vil
Při stavbě nových bytových domů na Z. Kopala
nebylo myšleno na prostor pro setkávání lidí,
v projektu sice bylo zakresleno dětské hřiště, na
které ale nezbyly finance. Mnoho lidí má zájem
se setkávat, rozvíjet sousedské vztahy, ale
chybí zde k tomu prostor. To chceme změnit.

Jizva Litomyšle a její budoucnost
Co se stane s průtahem, který teď rozděluje
město a co chtějí obyvatelé města? Cílem pro-
jektu je o tom otevřít veřejnou debatu s dosta-
tečným předstihem. A to formou výstavy, která
by zmapovala, co tu bylo a co pak vzniklo.

Čisté náměstí
V projektu se plánuje vybudování prostoru pro
venčení psů, a to v bezprostřední blízkosti ná-
městí na v současné době travnatých plochách
na Vodních valech. Současně se počítá s propa-
gací projektu, aby majitelé psů prostor využívali. 

Revitalizace sportoviště „Wembley“
Projekt má rozšířit nabídku sportovního vyžití
v lokalitě. V návrhu se počítá s pořízením
multifunkční workoutové sestavy určené k po-
silování svalstva celého těla; montáží basket-
balových košů a vyznačení hrací plochy;
zabezpečením a případnou rekonstrukcí fotba-
lových branek.

Více informací najdete na www.litomysl.cz.

Komu dáte své hlasy? Přehled finalistů
prvního ročníku participativního rozpočtu

Hlasovat mohou pouze občané, kteří mají tr-
valý pobyt v Litomyšli či integrované obci
města Litomyšle a kteří v den odeslání hlasu
dovrší věk 15 let. Hlasování proběhne v termínu
od 15. května do 15. června pouze elektronicky
prostřednictvím speciálního formuláře na
webu www.litomysl.cz. Hlasování pro občany,
kteří nemohou či nechtějí využít internet,

umožní pracovníci MěÚ Litomyšl (recepce,
redakce Lilie) nebo IC Litomyšl, kteří těmto ob-
čanům v pracovní době pomohou s hlasová-
ním na služebním PC. Při hlasování je třeba
uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu. Po hlasování pově-
ření pracovníci MěÚ Litomyšl provedou kon-
trolu údajů se základními registry. Pokud

V polovině května odstartovalo veřejné hlasování, ve kterém vy sami rozhodujete o tom, co
se zaplatí z participativního rozpočtu. Hledáme dva nejlepší projekty v kategorii do 50 tisíc Kč
a dva projekty do 300 tisíc Kč. Které se vám nejvíce líbí a dostanou vaši podporu? Celkem
můžete vybrat z 22 projektů. Hlasovat pro své favority můžete až do 15. června na internetu
či prostřednictvím informačního centra a městského úřadu.

budou údaje souhlasit, hlas bude započítán.
V případě, že by se při kontrole zjistilo zneužití
cizích osobních údajů k hlasování, bude daný
hlas odebrán ze systému. Hlasování jinou for-
mou není možné. 
Při hlasování má každá osoba dva kladné hlasy
a jeden záporný. Zvolit musí vždy všechny tři.
Zvítězí tak projekty, které budou mít nejširší
podporu veřejnosti – nejvíce lidem se budou
líbit a nejméně vadit.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se rozhodli
zapojit do letošního ročníku a pokusit se zlepšit
život ve městě. -mv-
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Za hranice gymnázia
Ač by se mohlo mnohým jevit, že přemýšlet
v současné situaci o zahraničních výjezdech je
zcela liché, opak je pravdou. Naše škola nava-
zuje na úspěšné aktivity programu Erasmus+
novými projekty. První z nich (KA 101 – Mobilita
pracovníků škol) nese prozaický název Jazykové
a metodické vzdělávání pedagogických pracov-
níků Gymnázia Aloise Jiráska. Během dvou let
proběhne 13 výjezdů našich učitelů do zahraničí
na jazykové a metodické kurzy s cílem obohatit
výuku našich žáků.
Druhým projektem (KA 229 – Partnerství škol)
je ARCH, což je akronym názvu Artistic & Reli-
gious Culture & Heritage, tématem je tedy ná-
boženské umění a kultura. Do tohoto projektu
jsou zapojeni studenti šesti škol, kromě našeho
gymnázia jde o Istituto d'Istruzione Superiore
'Margherita Hack' z italského Morlupa, Sehit
Halil Ibrahim Yildirim Anadolu Imam Hatip Lisesi
v tureckém Istanbulu, lycée privée Bahuet
z francouzského Brive-la-Gaillarde, budapešť-
ské Kozgazdasagi Politechnikum Alternativ
Gimnazium a hlavním koordinátorem projektu
je řecká škola Senior High School of Thespro-
tiko. V tomto projektu jsme již absolvovali vý-
jezdy do Maďarska a Itálie, další plánované

mobility se uskuteční, až bude bezpečnostní si-
tuace v Evropě stabilizovaná. Celý projekt pak
bude zakončen setkáním v Litomyšli.
Kromě výjezdů v rámci projektů Erasmus+ se
studenti mohou těšit na pokračování výměn-
ných pobytů s našimi partnerskými školami na
Tchaj-wanu, ve Francii a v Německu. Cílem
všech těchto aktivit není jen cestovat a pozná-
vat jiné kraje, ale také se naučit toleranci jiných
kultur, rozšířit si obzory a navázat přátelství po
celém světě. Klíčem k otevření těchto dveří je
znalost cizích jazyků.

Pavla Šaldová a Aneta Stuchlá

Studenti pomáhají
Uzavření škol v souvislosti s pandemií korona-
viru změnilo život žákům i učitelům. Studium na
dálku má svá úskalí, ale přináší též možnost na-
učit se něčemu novému. V případě učitelů se
povětšinou zlepšuje digitální gramotnost, v pří-
padě studentů zase samostatnost a zodpověd-
nost za svůj osobní rozvoj (do školy se nechodí
jen proto, že se to musí, ale proto, že každý po-
třebuje setkání, sdílení a příležitost k učení). 
Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré.
Možná ano, možná ne. Jisté však je, že když je
„zle“, to dobré zasvítí a vynikne. Platí to hlavně
o lidech. My na pedagogické škole v Litomyšli
dobře víme, že mnoho našich žáků a studentů
jsou lidé obětaví, laskaví, dobrosrdeční, neso-
becky pilní a pomáhající. Víme to a jsme za to
vděčni. Nyní se však o tom mohli přesvědčit
i druzí lidé, zejména ti potřební. 
Škola na dálku se dá dělat po večerech (a no-
cích), ale co potom s „volnými“ dopoledny? Pro
některé studenty to byla – a je – příležitost
k pomoci! Například Marie Fialová (VOŠ peda-
gogická) se přihlásila na výzvu Dětského do-
mova Pardubice, jenž hledal dobrovolníky, kteří
by pomohli zajistit vzdělávání školních dětí
a péči o děti nejmenší. Tereza Bezdíčková

(Střední pedagogická škola) zase pomáhá s pro-
jektem pro seniory – zpracovává videoprezen-
tace regionálních pověstí, jimiž Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě zpříjemňuje karan-
ténu klientům Domovů pro seniory apod.
Práce se jmenovaným studentkám daří, svědčí
o tom děkovné e-maily, které docházejí na
adresu ředitelství školy. Je nám potěšením tlu-
močit poděkování dětského domova, jehož pra-
covníci jsou velice vděčni, že se v tomto těžkém
období najde někdo, kdo nehledí na zdravotní
riziko a svůj volný čas dělí mezi studium a péči
o potřebné děti. Dětské domovy bez přestání
pečují o své svěřence, přičemž v nouzovém
stavu se jejich nelehká práce stala ještě nároč-
nější. Kéž jim nikdy nescházejí síly a dobrovol-
níci! Obdivujeme se jejich práci a altruismu.
Život se v posledních dnech pomalu vrací do
starých kolejí, máme naději, že brzy budeme
chodit do školy a pracovat „jako normálně“. To
špatné budeme moci zapomenout a radovat se
ze samozřejmých každodenních maličkostí. Ale
na solidaritu, toleranci, vstřícnost a dobrovol-
nou pomoc bychom zapomínat neměli. Ty se
totiž hodí vždycky.

Pedagogická škola Litomyšl 

Centrum sociální
pomoci se vrací
do normálu
Minulé měsíce přinesly klientům i pracovníkům
mnoho náročných situací. Pro klienty bylo asi
nejtěžší to, že se nemohli kvůli zákazu návštěv
vidět se svými blízkými.  Byla zde možnost vi-
deohovoru, ale osobní setkání je osobní setkání.
25. květen byl našimi klienty dlouho očekáván
– byl to den, kdy „začal návrat do normálu“. Kli-
enti to poznali hned ráno, kdy poprvé po dlouhé
době mohli posnídat společně v jídelně (předtím
každý jedl na svém pokoji). Ale největší těšení
bylo na odpolední návštěvy. Radostná atmo-
sféra byla znát na chodbách, v pokojích, na re-
cepci… všude se mluvilo jen o tom, že už mohou
přijít členové rodiny, přátelé a známí.
Naše klienty chráníme před možnou nákazou
i nadále, proto návštěvy doprovázejí různá opa-
tření. Nejzásadnější změny jsou:
Návštěvu je nutné telefonicky ohlásit, s pracov-
níkem CSP společně dohodnout termín a čas
návštěvy, ohledně návštěv je možné volat
v pracovní dny od 9–12 hodin. Prosíme blízké,
aby volali pouze na níže uvedená telefonní  čísla
a ne na pevnou linku – pracovníci péče se sta-
rají o klienty a není v jejich časových možnos-
tech ještě organizovat termíny návštěv.
Domov pro seniory tel. 702 248 473
Domov se zvláštním režimem tel. 737 050 976

Na návštěvu k jednomu klientovi mohou  max. 2
osoby, návštěvní doba v CSP bude do odvolání
mezi 13:00 -16:00h, v pracovní dny i o víkendech.
Návštěva může prozatím trvat max. 20 minut.
Tato opatření se budeme snažit v rámci mož-
ností postupně rozvolňovat. Veškeré informace
k návštěvám a změnám v nich naleznete na na-
šich webových stránkách www.csplitomysl.cz
a na našem facebookovém profilu.
Jsme moc rádi, že se daří situaci stabilizovat
a naši klienti se mohou opět radovat a těšit
s těmi, které mají rádi.

Za CSP Litomyšl Olga Radimecká

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Velikonoce r. 2020 •
Příměstský tábor Veselá věda • Statistické ak-
tuality • Půl roku od povinného čipování psů 

Již od roku 2004 pořádá město Litomyšl (odbor
školství a sociální péče) v prostorách Rodinného
centra na Toulovcově náměstí oblíbenou prázd-
ninovou zájmovou činnost pod názvem Křížem
krážem prázdninami (KKP). Projekt je v letošním
roce určen pouze pro děti pracujících rodičů s tr-
valým pobytem v ORP Litomyšl. Pestrý program
je připraven pro budoucí prvňáky až páťáky. 
A bude uzpůsoben vývoji situace v daný čas.
Cena programu činí pouze 80 Kč/den. Pro děti
jsou zajištěny obědy ve školní jídelně Scolarest,
cena hlavního jídla je 35 Kč + cena polévky 10
Kč. Přihláška s úhradou se předává na pokladně
Městského úřadu v Litomyšli nejpozději den
před nástupem. Pro přijetí dítěte je rozhodující

kapacita Rodinného centra. Přihlášku lze získat
z webových stránek města Litomyšle, v Infor-
mačním centru Litomyšl či na Městském úřadu
v Litomyšl.
Vzhledem k současné situaci je nutné v den ná-
stupu do KKP odevzdat vyplněné čestné prohlá-
šení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění, které je možné stáhnout přes
odkaz www.litomysl.cz. Na prohlášení musí být
uvedeno datum totožné s dnem nástupu do
KKP. Organizátor si vyhrazuje právo na základě
vládních nařízení v souvislosti s epidemiologic-
kou situací organizování projektu KKP omezit,
případně zrušit.
                                                     Renata Šulcová

Křížem krážem prázdninami 2020
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Mikrojesle
v Litomyšli
Od září 2020 přechází někteří naši malí náv-
štěvníci do školek, a tak máme prostor přijmout
další děti ve věku od půl roku do tří let.
Pokud je to nabídka pro vás, stáhněte si na we-
bových stránkách Rodinného centra Litomyšl
přihlášku a vyplněnou ji přineste do Rodinného
centra v dopoledních hodinách nebo zavolejte
a domluvte si osobní předání. Přihlášky přijí-
máme průběžně po celý rok.
Děti na uvolněná místa přijímáme podle pořadí
podaných přihlášek a podle složení skupiny dětí
– tak aby byla vyvážená a pro naše chůvy „ope-
čovatelná“. Služba je poskytována bezplatně.
Rodinné centrum Mikrojesle provozuje v rámci
projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011207
prostřednictvím MPSV z prostředků ESF a ve-
řejného rozpočtu. Město Litomyšl poskytuje
projektu zázemí v prostorách Zámeckého návrší
na Jiráskově ulici č. 134.  
Pro rodiče, kteří jsou zaměstnaní, zaměstnání
hledají nebo se na ně formou vzdělávání připra-
vují, nabízíme péči o děti od 0,5 do 3 let. O děti
se stará kvalifikovaná chůva, v období vycházky
a oběda chůvy dvě. Pečováno je o nejvíc 4 děti
současně. Otevřeno je od 8 do 16 hodin. Péči je
možné využívat celý den nebo rozloženě po půl
dnech – záleží na sladění našich možností a va-
šich potřeb.
Více informací se můžete dozvědět na strán-
kách Rodinného centra, FCB stránkách Mikro-
jesle v Litomyšli nebo na telefonu 774 030 588.  

Za tým Mikrojeslí Jana Urbanová

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.

Na výlet cyklobusem
už od 30. května!

Už patnáctým rokem bude projíždět turistickou
oblastí Českomoravské pomezí několik cyklo-
busů, které vás přiblíží k atraktivním místům to-
hoto regionu. Ať už dáváte přednost pěší
turistice, nebo raději vyrazíte na projížďku na
kole, služeb turistických autobusů uzpůsobe-
ných pro převoz kol můžete využít od 30.
května do 28. září. 
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem při-
blížit k oblíbeným místům Českomoravského
pomezí i zajímavým cílům v okolí. 

Růžová linka 680017 (30. května – 28. září)
Cyklobus vyjíždí z Litomyšle v 11.08 hod. a výlet
si můžete udělat například na tato místa:
- rozhledna na Kozlovském vrchu
- cyklostezky na Orlickoústecku
- Česká Třebová, Choceň, Vysoké Mýto

Zelená linka 650555 (30. května – 28. září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží z Lito-
myšle v 10.32 hod., můžete navštívit:
- zámek Nové Hrady
- Proseč – Toulovcovy maštale
- rozhledna Terezka u Proseče
- Borová, Polička
Po poledni můžete pokračovat do oblasti Žďár-
ských vrchů (např. Telecí, Lucký vrch, Svratka,
Svratouch), kam odjíždí linka 650555 z Poličky
v 12.40 hod.

Červená linka 680948 (30. května – 28. září)
Z Litomyšle se můžete vydat ráno v 7.15 hod.
a cyklobus vás přiblíží k těmto atraktivitám: 

- cyklostezky na Orlickoústecku
- Čenkovice – cyklotrasy a turistické trasy

kolem Bukové hory
- Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
- Červená Voda – rozhledna na Křížové hoře, la-

nová dráha Buková hora
- Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka, kláš-

ter Hora Matky Boží
- Dolní Morava – Stezka v oblacích, bobová

dráha, dětské zážitkové parky
Zpět jede cyklobus v 16.35 hod. s příjezdem do
Litomyšle v 18.25 hod.

Oranžová linka 700949 (30. května – 28. září)
Linkou, která vyjíždí z Litomyšle v 7.00 hod.,
můžete vyrazit na výlet například na tato místa: 
- cyklostezky na Orlickoústecku
- vodní nádrž Pastviny
- Bartošovice v Orlických horách – tvrz Hanička,

rozhledna Anna, kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Neratově

- Masarykova chata na Šerlichu
Zpět jede cyklobus v 14.30 hod. s příjezdem do
Litomyšle v 16.30 hod.

Cyklobusy budou v provozu každou sobotu
a neděli i o státních svátcích. Na linkách bude
platit jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné
slevy dětem, seniorům a osobám ZTP. Pro cestu
cyklobusem je možné využít také zvýhodněné
skupinové, síťové a časové jízdenky IREDO. Po-
drobné informace o provozu cyklobusů včetně
aktuálních jízdních řádů najdete na portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz.
Letáky s informacemi o cyklobusech a tipy na
výlet budou v průběhu června distribuovány do
všech domácností v Litomyšli a k dispozici
budou také v informačních centrech a na řadě
dalších míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci
měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy, Vysoké Mýto, destinační společnosti
Českomoravské pomezí a Pardubického kraje.
Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme vám šťastnou
cestu plnou nezapomenutelných zážitků. 

Jiří Zámečník, 
destinační společnost Českomoravské pomezí

Kruhový 
objezd 
u nemocnice
bude zelenější
Malý kruhový objezd u nemocnice bude o něco
hezčí. V polovině května se začalo se zazeleňo-
váním a drobnými úpravami povrchu, na větší
zásah do této kruhové křižovatky si však bu-
deme muset počkat. Do dvou let by měl Pardu-
bický kraj opravovat silnici v této lokalitě 
a plánuje se i rekonstrukce kruhového objezdu.
V současné době se zpracovává projektová do-
kumentace. Do té doby bude místo, na jehož
vzhled si vedení města stěžovala řada obyvatel,
mít provizorní zelený kabát – letničky, trvalky 
a traviny.
Jedná se o další z projektů, který má za cíl učinit
město zelenější. V minulosti došlo například
k výsevu městských luk či sázení nových
stromů v různých částech města. -az-



Odběry plazmy obnoveny
Plazmaferetické odběry jsou opět obnoveny.
Odběry plné krve i plazmaferézy provádíme dle
objednání za podmínek uvedených níže:
A) Dobrý aktuální zdravotní stav - v případě po-
čínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě,
kašli a při naměření zvýšené teploty nebude
odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě vý-
skytu výše uvedených příznaků na transfuzní
oddělení vůbec nechodili!
B) Krev nebo krevní složky lze odebrat pouze

osobě, která v posledních 4 týdnech neopustila
ČR.
C) Osoba, které byla nařízena karanténa a ne-
byla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14
dnů po ukončení karantény.
D) Při kontaktu s osobou, které byla nařízena ka-
ranténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země
nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou),
lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kon-
taktu. -red-, www.litomysl.nempk.cz

Návštěvy  blízkých
v nemocnici
Návštěvy pacientů hospitalizovaných v Nemoc-
nici Pardubického kraje (NPK) zatím možné ne-
budou. Nemocnice není v současném režimu
schopna v plném rozsahu splnit ministerstvem
požadované podmínky. Rozvolňování tak bude
probíhat postupně i v oblasti návštěv. Lidé se
navíc budou muset připravit na řadu nových
pravidel a omezení.
Lůžkové části klinik a oddělení NPK zatím zů-
stanou pro návštěvy uzavřené. „Režim, v němž
naše nemocnice v současné době funguje, per-
sonální situace a stavebně-technické dispozice
areálů i budov bohužel zatím nedovolují sou-
běžné zavedení všech podmínek, které nadefi-
novalo ministerstvo zdravotnictví,“ zdůvodňuje
stanovisko Epidemiologické komise Nemocnice
Pardubického kraje generální ředitel společ-
nosti Tomáš Gottvald a dodává, že nemocnice
například umožní návštěvy u pacientů v termi-
nálním stádiu. Plošné návštěvy NPK sice zatím
neumožní, nicméně u řady pacientů má přítom-
nost blízké osoby pozitivní vliv na léčebný pro-
ces, a tak ani NPK nebude v zákazu striktní.
V individuálních případech bude toto rozhod-
nutí na zhodnocení vedení oddělení nebo kli-
niky. Návštěva však bude umožněna vždy jen
tomu, kdo nebude mít zvýšenou teplotu a ne-
bude mít některý z příznaků onemocnění
COVID-19. Lidé budou muset navíc respektovat
řadu nových pravidel, jako je dotazník na zdra-
votní stav návštěvy, měření teploty nebo ome-
zený počet osob, které pacienta mohou
navštívit. -red-

Po havárii vodovodu v nemocnici kraj
podpořil celkovou rekonstrukci oddělení
V litomyšlské nemocnici došlo v lednu k havárii
vodovodu. Po dobu oprav nebyl provoz jed-
notky intenzivní péče přerušen a po čtyřech
měsících se mohlo oddělení vrátit do oprave-
ných prostor.
„Časté havárie vody na oddělení JIP na interně
v litomyšlské nemocnici jsme se rozhodli řešit
rozsáhlejší rekonstrukcí, abychom předešli opa-
kování situace a tím zaručili odpovídající pod-
mínky pro intenzivní zdravotní péči daného
oddělení. Původní porucha byla sice lokální, ale
týkala se starých rozvodů teplé vody a ústřed-
ního vytápění. Celkový rozsah zrealizovaných
prací se pak kromě postiženého místa zname-
nal obnovu veškerých instalací a povrchů
v celém oddělení,“ sdělil krajský radní pro oblast
zdravotnictví Ladislav Valtr.

Celkové náklady na rekonstrukci byly 1,2 milionů
korun. Pacienti se na oddělení JIP interny vrátili
v pondělí 25. května. -red-

I VY můžete přispět 
na zlepšení zdravotní péče

Více informací na

nadace.litomysl.cz

Snadno 
a jednoduše
přes ověřený 

portál
DARUJME.CZ

Každá koruna pomáhá!
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Díky fondu má nemocnice
nové vybavení
Množství vzorků na přítomnost koronaviru,
které laboratoře Nemocnice Pardubického
kraje zvládnou za den otestovat, se blíží tisí-
covce. Po Pardubické nemocnici už totiž dis-
ponuje novým přístrojem – izolátorem 
i Litomyšlská nemocnice, a laboratoře jsou
tak připraveny i na případné další vlny nákazy.
Finance na zakoupení přístroje poskytl 
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví 
Litomyšlska.
Pozitivním vedlejším „efektem“ koronavirové
pandemie je i vlna obrovské solidarity, která
se zvedla mezi lidmi. Pomáhají si jednotlivci,
společnosti i města. „Nemocnice Pardubic-
kého kraje se v polovině března připojila do
sítě laboratoří testující na přítomnost korona-
viru. Složitý proces naše laboratoře řešily bez
přístrojového vybavení a v první fázi izolovaly
genetickou informaci viru ručně. Litomyšlský
nadační fond se rozhodl přispět právě ke
zrychlení procesu a zainvestovat pořízení
vhodné technologie do Litomyšlské nemoc-
nice. Za jejich pomoc jim velmi děkujeme,“
řekl generální ředitel Nemocnice Pardubic-
kého kraje Tomáš Gottvald.
Litomyšlská laboratoř měla k dispozici malé
zařízení, které dokázalo za hodinu izolovat asi
šestnáct vzorků. „Tato kapacita samozřejmě
vůbec nevyhovovala a poptávka byla obrov-
ská, kromě techniky jsme tak využívali i ruční
izolaci. Manuální práce s infekčním materi-
álem ale vyžaduje velkou opatrnost a vždy je
třeba počítat s rizikem. Nový izolátor tak po-
může nejen zvýšit rychlost vyšetřování
vzorků, ale také bezpečnost při práci s vysoce
infekčním materiálem,“ doplnila primářka Od-
dělení infekční diagnostiky Litomyšlské ne-
mocnice Jana Janečková.
„Rádi jsme za Nadační fond pro rozvoj zdra-
votnictví Litomyšlska pomohli, není to pouze
naše zásluha, protože na izolátor se složila
řada dárců z našeho regionu, ať už se jednalo
o firmy, města i občany. Moc všem děkuji za
jejich pomoc a doufám, že zařízení bude 
v naší nemocnici dlouho a dobře sloužit,“
uvedl starosta města Litomyšl Daniel Brýdl.

Testování na vlastní náklady
Před pořízením obou izolátorů byly laboratoře
v Pardubické a Litomyšlské nemocnici
schopné testovat kolem tří set vzorků za den.
Nyní by to mohlo být až osm set vzorků. La-

boratoře tak budou mimo jiné připraveny na
případné další vlny nákazy. Volnou kapacitu
dnes využívají samoplátci. „Počet pacientů,
kteří mají příznaky onemocnění COVID-19,
a které je proto potřeba testovat, se v po-
slední době snížil, řada lidí však potřebuje
osvědčení o negativním testu pro výkon
svého povolání, například pro cestu do zahra-
ničí. Nemocnice Pardubického kraje tak na
svých odběrových místech v Litomyšli
a v Pardubicích nabízí také možnost uhradit
test z vlastních zdrojů. Výsledky vydáváme
i s formulářem potvrzeným lékařem, není tak
potřeba navštívit kvůli administrativě svého
praktického lékaře,“ vysvětlil Tomáš Gottvald.

Laboratoře jako součást chytré karantény
Kapacity laboratoří a odběrových míst se
dnes monitorují v rámci projektu chytrá ka-
ranténa. Jak odběrová místa, tak laboratoře
musejí dvakrát denně hlásit aktuální stav
a celý systém je připravený k aktivaci v mo-
mentě, kdy to bude epidemiologická situace
vyžadovat.

Kateřina Semrádová, NPK
Přehled dárců:
Nadační fond děkuje všem, kteří podpořili
nákup nového izolátoru nukleových kyselin do
zdejší nemocnice. Celkem se vybralo 508 
200 Kč.

Saint-Gobain ADFORS – 100 000 Kč
Máša agency s.r.o. – 100 000 Kč
Město Litomyšl – Nadační fond – 86 700 Kč
Mach Drůbež a.s. – 50 000 Kč
T&T – trade investments s.r.o. – 25 000 Kč
Ing. Martin Olbrich – 22 000 Kč
Město Česká Třebová – 20 000 Kč
Město Moravská Třebová – 20 000 Kč
Město Vysoké Mýto – 20 000 Kč
Město Svitavy – 20 000 Kč
Obec Újezdec – 10 000 Kč
Webnia s.r.o. – 10 000 Kč
Rybářství Litomyšl s.r.o. – 10 000 Kč
Obec Morašice – 5 000 Kč
Obec Čistá – 5 000 Kč
Josef Černý – 1 000 Kč
Pavel Vopálka – 1 000 Kč
Martin Nunvář – 1 000 Kč
Miroslav Bárta – 1 000 Kč
a další dárce, který si nepřeje být jmenován

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 6. 6. MUDr. Mikulecká
Ne 7. 6. MUDr. Dejdarová
So 13. 6. MUDr. Kašparová
Ne 14. 6. MUDr. Novotná
So 20. 6. MUDr. Tišlerová
Ne 21. 6. MUDr. Skalická
So 27. 6. MUDr. Přichystalová
Ne 28. 6. MUDr. Novotná
So 4. 7. MUDr. Tišlerová
Ne 5. 7. MUDr. Tišlerová
Po 6. 7. MUDr. Novotná

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
Od soboty 21. března 2020 se do odvo-
lání ruší lékařská pohotovostní služba pro
děti a dorost v Litomyšlské nemocnici.
V případě potřeby vyhledejte nejbližší
LSPP pro děti a dorost, které jsou ve Svi-
tavské nemocnici nebo v Orlickoústecké
nemocnici.

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 6. 6. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 7. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 13. 6. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 14. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 20. 6. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 21. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 27. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 28. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 4. 7. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 5. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 6. 7. U Anděla strážce, 461 615 457

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
6. – 7. 6. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
13. – 14. 6. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
20. – 21. 6.  MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
27. – 28. 6. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
4. – 5. 7. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
6. 7. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126

Nemocnice Pardubického kraje bude 
i nadále testovat samoplátce
Odběrová místa v Pardubicích a v Litomyšli
budou i nadále testovat samoplátce. NPK sta-
novila v souvislosti s platným cenovým předpi-
sem MZČR novou cenu tohoto výkonu.
Ministerstvem stanovená cena podle zveřej-
něné kalkulace nepočítá s 15% DPH, předpis
však zároveň neuvádí, že by byl výkon od daně
osvobozen. V případě, že zájemce potřebuje
i lékařské potvrzení o negativním výsledku
testu, připlatí si ještě dalších 300 Kč. Od 16.
května tak bude konečná cena 2319 korun
včetně DPH.
Přestože nová cena nereflektuje plnou výši re-
álných nákladů na provádění PCR vyšetření pro
samoplátce, bude NPK v poskytování služby
pokračovat. Aktuální přípis MZČR stanovuje

cenu tohoto vyšetření na 1756 korun bez DPH.
Vyšetření totiž nemá léčebný cíl, a tak by
k němu mělo být připočteno ještě 15% DPH. Ci-
tované opatření zároveň neuvádí, že by měla
být platba od daně osvobozena. Odběrová
místa NPK v Pardubicích a v Litomyšli tak
budou znovu testovat i samoplátce, nicméně
ministerstvem deklarovanou cenu vyšetření
zvýší právě o sazbu DPH, tj. na 2019 Kč.
V případě, že zájemce bude k testu požadovat
ještě lékařské potvrzení s výsledkem testu,
vzroste cena o dalších tři sta korun. Administra-
tivní výkon vydání potvrzení vychází z platného
ceníku NPK. Konečná cena služby, která v sobě
zahrnuje odběr, vyšetření, DPH a lékařské po-
tvrzení tak je 2319 Kč.      Kateřina Semrádová

Evropské školicí centrum o.p.s. 
vypisuje 

výběrové řízení na pozici

hlavní recepční.
Pro více informací a podmínky přihlášení
do VŘ žádejte na info@esclitomysl.cz 
nebo 739 456 356.
Uzávěrka přihlášek 14. června 2020.
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Jaká je situace v litomyšlských školách
a školských zařízeních?

ZŠ Zámecká
Školu na Zámecké ulici otevřeli symbolicky žáci
nejvyššího ročníku, kteří 12. května nastoupili
k přípravě na přijímací zkoušky. Do školy jich
přišlo bezmála šedesát. Příprava probíhá dva-
krát týdně, délku jednotlivých konzultací jsme
upravili tak, aby alespoň přibližně odpovídala
tomu, kolik času budou mít žáci na skutečnou
zkoušku. Každá z nich proto trvá 75 minut,
a sice zvlášť pro matematiku a zvlášť pro český
jazyk. Vždy při první schůzce v týdnu si žáci na-
píší zkušební přijímačkový test, při druhé jej pak
společně se svými učiteli zreflektují. Prostor je
i na případné dotazy a dovysvětlení, o pře-
stávce též na pár slov se spolužáky, z nichž
mnohé dva měsíce neviděli.
V pondělí 25. května se do školy vrátilo více než
dvě stě žáků prvního stupně. Učitelé pro ně při-
pravili vzdělávací aktivity zaměřené zejména na
hlavní vyučovací předměty, nechybí však ani
cizí jazyk, vlastivěda, přírodověda a některé vý-
chovy. Vzdělávací obsah těchto aktivit odpovídá
distančnímu vzdělávání, které je i nadále nedíl-
nou součástí naší práce. Žáci 1. až 3. ročníku se
mohou v odpoledních hodinách těšit na dru-
žinu, byť i zde musíme zachovat například ne-
měnnost skupin z dopoledního vyučování. Přes
všechna hygienická a jiná opatření se však naši
učitelé, vychovatelé a další pedagogičtí pracov-
níci snaží o to, aby se situace ve škole co nejvíce
přiblížila normálnímu stavu.
Uzavření škol, které koronavirová krize způso-
bila, nás rovněž mnohému naučilo. Ještě více
jsme si uvědomili význam moderních informač-
ních technologií, a to jak pro žáky, tak pro uči-
tele. Poznali jsme, že když hned od počátku
nastavíme jasný a srozumitelný systém dis-
tančního vzdělávání, může pak i tento způsob
výuky fungovat na vysoké úrovni. Díky tomu, že
naše škola dlouhodobě využívá soubor cloudo-
vých služeb Office 365, jsme mohli zejména
žákům na druhém stupni poskytnout jednotné
sdílené prostředí pro jeho efektivní zvládnutí.
Žáci od 5. ročníku mají totiž školní mail, mohou
v prostředí Office 365 využívat online verze MS
Word, PowerPoint a Excel, jeden TB cloudového
úložiště OneDrive a MS Teams. MS Teams navíc
pomohly jak při zadávání a odevzdávání prací
žáků, tak při realizaci videokonferencí. Ty využili
například  učitelé českého jazyka, cizích jazyků,
matematiky, fyziky či zeměpisu. Videokonfe-
rence pořádali pro své třídy i třídní učitelé, a to
jak na prvním, tak na druhém stupni. 
Soubor cloudových služeb Office 365 však
nebyl jediným nástrojem, který učitelé při dis-
tanční výuce používali. Mezi dalšími můžeme
jmenovat Seesaw, Padlet či Skype, který pro své
videokonference více využívaly například uči-
telky prvního stupně. Stanislav Švejcar

ZŠ U Školek
Máme za sebou výjimečné období.  Ještě
v únoru si nikdo z nás neuměl představit, že by
ze dne na den mohly být uzavřeny všechny
školy. Když taková situace nastala, všichni jsme
zpočátku tápali a hledali cestu, která by byla
schůdná pro všechny zúčastněné – tedy pro
učitele, děti i jejich rodiče. Dříve či později se
však podařilo nastavit systém, který nás v mno-
hém posunul. Děti se naučily být samostatnější,
rodiče jistě zjistili, že práce učitele není snadná,
a my, pedagogové, jsme objevili nové možnosti
využití techniky ve své práci. Vzájemně jsme si

všichni vyměňovali nápady, sdíleli spolu i sou-
kromé věci, podporovali se navzájem. Myslím,
že jsme si nyní mnohem blíž. Velmi oceňuji spo-
lupráci rodičů, bez jejichž pomoci by to nešlo.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří
mi posílali dojemná vyznání a ocenění práce na-
šeho učitelského sboru. Věřte, že každé takové
pozitivní vyjádření dodávalo učitelům více chuti
do nesnadné práce, bylo povzbuzením.  Též
bych chtěla vyjádřit obdiv a úctu svým kolegům,
kteří kromě ztížených podmínek pro výuku ve
svém volném čase nelenili a snažili se pomoci
ostatním vytvořením rouškovníku či výrobou
štítů. Jsem opravdu hrdá na svůj tým. Všem
přeji, aby nám vydržely pěkné vztahy a vzá-
jemná spolupráce. A ať jsme zdraví a můžeme
svobodně bez omezení žít podle svých před-
stav.  Miroslava Jirečková

ZŠ T. G. Masaryka
Od 11. května máme přípravu na přijímací zkou-
šky s deváťáky, scházíme se 3x týdně (pondělí,
středa a čtvrtek), denně máme dvě hodiny češ-
tiny a dvě hodiny matematiky. Účastní se 25
z 34 žáků.
Od 25. května nastupuje část prvního stupně,
kterou rodiče přihlásili. Je to 93 dětí, zhruba po-
lovina. Momentálně to funguje hladce, dodržu-
jeme základní hygienická nařízení, děti jsou
vcelku ukázněné. Máme většinou zprávy od
menších dětí, a především od mnohých rodičů,
že se už moc těší, až škola začne. Práce na
dálku (tzv. distanční výuka) probíhá v různých
formách, tady moc záleží na přístupu rodičů, ale
pro většinu z nich je to hodně náročné
a únavné. Posíláme práci písemně, děláme vi-
deokonference, připravujeme on-line kvízy. Ur-
čitě je vzniklá situace pro něco užitečná - my
všichni, žáci, i rodiče, ale i učitelé jsme se museli
naučit mnoho nového. Zpočátku se zdálo, že to
děti i baví, ale čím dál více se projevuje chybějící
kontakt, takže už je na čase, aby se zase začalo
pracovat v normálním režimu.
Pokud jde o dobrovolný nástup 6. až 8. tříd, po-
kyny z MŠMT často nejsou jasné, ale budeme
postupovat podle aktuálních nařízení.

Pavel Jirsa

Školamyšl
10. března byly uzavřeny školy. Stáli jsme před
velkou výzvou. S výhodou, že  je náš pedago-
gický tým malý, a tak je pro nás domlouvání
a přizpůsobování jednodušší. Hned 11. března
jsme se proškolili ve využití Google Classroom
a naplno ho začali využívat. Rychle jsme zadá-
vali první domácí úkoly, naučili děti je samo-
statně odevzdávat, zapojili se do nespočtu
videohovorů jak mezi pedagogy, tak v jednotli-
vých ročnících. Děti se do spolupráce zapojily
na 100 %, ve výjimečných situacích bylo třeba
komunikovat individuálně. Ocenění patří i rodi-
čům. Důvěřovali nám, vyjadřovali podporu
a hlavně chápali, že usilujeme o co nejsamo-
statnější práci dětí. 
Shodli jsme se, že zapojení celé Školamyšle do
online výuky je  obohacením, které budeme
i nadále využívat. 
Od pondělí 25. května se těšíme, že se zase se-
jdeme na půdě školy. Děti z prvního stupně
budou docházet na dopolední výuku téměř
všechny. Deváťáci se na přijímačky ve škole při-
pravují již od 11. května.  Věříme, že s přihlédnu-
tím na opatření a v rámci možností si poslední

měsíc užijeme společně.  A možná nakonec bu-
deme moci přizvat i ostatní starší děti. 

Michala Králová

Speciální základní škola Litomyšl
V naší škole od 11. března pracujeme systémem
individuálního vzdělávání se vzdáleným přístu-
pem podle možností rodiny a vzdělávacích
možností našich žáků. Díky nové situaci jsme si
mohli uvědomit řadu věcí, které při běžném pro-
vozu člověk nestačí vnímat, například technické
vybavení rodin našich žáků, komplikovanost
online výuky, důležitost režimních opatření pro
řadu dětí a další. Systém komunikace s rodinou
probíhal v režimu třídních učitelů naprosto in-
dividuálně podle možností jednotlivých rodin.
Každodenně jsme se také podíleli na personál-
ním zajištění služby hlídání dětí v Pedagogicko
psychologické poradně v Litomyšli, které skon-
čilo v pondělí 18. května.
V současné době stále platí pokyn MŠMT, že
školy našeho typu jsou do 30. června 2020 uza-
vřeny. Uvědomujeme si, že pro řadu rodičů to
může být velký problém, protože péče o děti
s různou mírou postižení bývá často velmi ná-
ročná. Na druhou stranu zajistit hygienická opa-
tření podle pokynů MŠMT je velmi komplikované
a pro nás téměř nemožné. Nyní čekáme na to,
jestli se situace nějakým způsobem nezmění
(objevují se hlasy, že by se naše školy mohly
ještě v červnu otevřít). Se zaměstnanci školy se
pravidelně každý týden setkáváme a z velké
části se připravujeme na nový školní rok.  

Ludmila Sršňová

Gymnázium Aloise Jiráska
Naše gymnázium se částečně vrátilo k výuce od
11. května, kdy přišli maturanti na konzultace
před maturitními zkouškami. Připravili jsme pro
ně speciální program, abychom vyhověli poža-
davkům pedagogů, potřebám studentů i hygi-
enickým předpisům. Máme samozřejmě obavy,
aby se nenakazil někdo ze studentů, pedagogů
či nepedagogických pracovníků. To by nesmírně
zkomplikovalo situaci našim maturantům, jeli-
kož by museli skládat maturitní zkoušky až na
podzim. Státní část, kterou připravuje firma
Cermat, je totiž možné skládat pouze ve stano-
vený jarní termín nebo až podzimní v září. Naši
studenti v naprosté většině směřují na vysoké
školy, kde musí skládat přijímací zkoušky
a k přijetí musí předložit právě i maturitní vy-
svědčení.
Většina maturantů do školy přišla, velmi se těšili
a opravdu chodí poctivě. U některých je přesto
vidět, že dva měsíce mimo školu byly dlouhé
a nyní si musí rychle zvyknout na soustavné
učení, protože maturita se rychle blíží.
S dalšími žáky pracujeme distanční formou, při-
čemž využíváme oblíbené komunikační softwa-
rové nástroje společnosti Microsoft. Někteří
kolegové realizují online výuku, jiní preferují na-
táčení videa atd. Forem je mnoho a respektu-
jeme, že ke každému předmětu se může hodit
trochu jiný přístup. Nechceme žáky zbytečně
přetěžovat a myslíme i na jejich rodiče, kteří
chodí do práce a pak se musí s dětmi doma učit.
To platí hlavně pro žáky nižšího gymnázia.
V červnu plánujeme další krok k návratu do nor-
málu a každý den chceme zvát do školy dvě až
tři třídy, kdy budou mít po 15členných skupinách
konzultace z jednotlivých předmětů. To je při
dodržení všech požadovaných hygienických
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podmínek poměrně komplikované naplánovat,
ale věřím, že to zvládneme. 
I bez studentů je v budově školy v těchto dnech
velice živo. Po 99 letech probíhá na gymnáziu
výměna oken, provádí se odvlhčení budovy
a v neposlední řadě čeká naši krásnou budovu
i nová fasáda.
Na závěr bych ráda poděkovala svým kolegům,
kteří se velice rychle přeorientovali na distanční
formy výuky a informační technologie, studen-
tům za zodpovědný přístup ke studiu i v této
nestandardní době a také jejich rodičům, pro-
tože víme, že to pro ně v uplynulých týdnech
rozhodně nebylo jednoduché.
Naši studenti nám říkají, že se těší do školy, což
nás moc těší. Já mohu za všechny své kolegy
říci: „My se moc těšíme na vás!“

Ivana Hynková

Trading Centre
Složitá situace spojená s uzavřením škol v sou-
vislosti s pandemií koronaviru pro nás připravila
výzvu v podobě distanční formy vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že má naše škola uzavřenou
smlouvu se společností Microsoft a všichni stu-
denti i zaměstnanci školy mají nainstalované
nejnovější programy Microsoft Office na svých
počítačích, jsme si pro distanční výuku vybrali
platformu Microsoft Teams, která nabízí různé
funkce pro online výuku, jako například video-
konference, sdílené dokumenty, sdílení plochy,
plnění úkolů v zadaném čase apod. Důraz kla-
deme zejména na výuku profilových předmětů,
časový plán plníme, studenti nejsou pozadu
v žádném z předmětů. Naším cílem není vést
100 % výuky v režimu video-hodin, nechceme,
aby studenti trávili celý den spolu se svými uči-
teli u obrazovek, snažíme se proto hledat vyvá-
žený poměr mezi online výukou a úkoly, které
řeší samostatně. Asi po měsíci jsme udělali an-
ketu, jak studentům výuka vyhovuje a co se jim
třeba nelíbí. Jejich reakce byly více méně pozi-
tivní. Přestože online vzdělávání funguje bez
větších problémů, chybí učitelům i studentům
osobní setkávání.
Od 11. května jsme při dodržení hygienických
opatření připravili pro maturanty prezenční kon-
zultace, které jsou ale dobrovolné a týkají se
pouze maturitních předmětů. Nadále ale mohou
maturanti využívat online konzultace. 20. května
jsme zvládli praktickou zkoušku z odborných
předmětů, před sebou máme didaktické testy
a ústní maturitní zkoušky. Pokud to situace do-
volí, jsme připraveni nabídnout osobní konzul-
tace i studentům ostatních ročníků.
Pandemie koronaviru má, dle mého,  minimálně
jeden pozitivní vliv - přispívá k digitalizaci škol-
ství. Moderní metody si osvojují i mnozí učitelé
"skeptici". Dost možná se koronavirus zaslouží
o digitální reformu školství více než složitě při-
pravované, ale málokdy v praxi uplatňované
vzdělávací strategie. Až budou i zapřísáhlí od-
půrci inovací lopotně tisknout, opravovat, ske-
novat a zpět posílat opravené úkoly a testy
a stejně si nebudou jistí, jestli žák nepodváděl
a nenašel si vše na internetu, možná přijdou na
chuť třeba aplikaci Microsoft Forms, prostřed-
nictvím které si budou moci během pár minut
sestavit test na čas, který se po vyplnění sám
vyhodnotí a ještě pedagogovi vytvoří podrobné
statistiky, kde žáci nejvíce chybovali a v čem
jsou naopak úspěšní.

Ivana Zemanová

ZUŠ Bedřicha Smetany
Od 11. května jsme kompletně otevřeli individu-
ální výuku na hudebním oboru a s omezením
také kolektivní výuku v ostatních oborech (s
ohledem na možnosti školy pouze do počtu

max. 10 žáků ve skupině). Některé předměty
probíhají formou konzultací (např. hudební
nauka). Snažili jsme se vše skloubit s pokyny
MŠMT – školu jsme vycídili a vybavili se dosta-
tečnou zásobou dezinfekce. Výuka nám trošku
připomíná bojovou hru (štíty, roušky, prostorové
značky...), ale jde to!
Jak nás krize postihla? Klavíristům, houslistům
a kytaristům překazila soutěže, což nás mrzí
především kvůli dětem, které přípravě do sou-
těže věnovaly nemálo času a energie. Překazila
nám exkurze, výměnné sborové pobyty, ZUŠ
OPEN a také absolventské koncerty.
Na druhou stranu jsme během uzavření školy
stihli věci, na které při běžném provozu nezbývá
čas (třídění archivu, úklid půdy, odkládané
opravy). Poprali jsme se s novými technologi-
emi a vyzkoušeli si klady a zápory on-line
výuky. A hlavně -  začali jsme nesmírně těšit na
své žáky a vážit si živé kontaktní výuky.

Markéta Hegrová

Středisko volného času 
Od 11. května pokračují kroužky a kurzy v naší
hlavní budově. Od dalšího týdne jsme postupně
otevřeli i činnosti se sportovním zaměřením ve
školách a veřejných sportovištích, kde jsme byli
samozřejmě omezeni rozvolňovacími pravidly
pro ně určenými. Aktivity všech zájmových
útvarů budou pokračovat i v měsíci červnu. Zá-
konní zástupci mohou písemně požádat o vrá-
cení poměrné části úplaty za neodučené
schůzky v době našeho uzavření. Intenzivně
také řešíme tábory, více informací a pokynů
nejen k táborům rádi poskytneme osobně na
tel. čísle 736 427 866 nebo je najdete na našem
webu. Josef Štefl

Redakce oslovila všechny školy a školská zaří-
zení v Litomyšli, otiskli jsme odpovědi, které
nám dorazily do 27. května. Příspěvky dodané
po tomto termínu zveřjeníme v dalším vydání
Lilie. Děkujeme za pochopení. -red-

Rodinné centrum pro Vašíka
Rok 2020 je pro nás výjimečný podporou ma-
lého Vašíka. Vašík se narodil v lednu 2020 a se 
svými rodiči žije v nedalekém Letohradu, trpí
nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel, přesněji 
její nejzávažnější dystrofickou formou. Jaký je
malý Vašík bojovník a co prožívá se svými  ro-
diči, vám neumíme popsat, s jeho nemocí a ži-
votem se můžete seznámit na 
http://www.vasikeb.webnode.cz/ a na facebo-
oku, kde ho dohledáte pod Vašík EB.
Rodinné centrum věnuje Vašíkovi výtěžek ze
Slavnosti na dvorečku, Svatomartinského lam-
piónového průvodu či Když Vánoce klepou na

dveře. Chtěli byste rozšířit seznam o další akce
a pustit se s námi do její organizace, ozvěte se
nám, my do toho s vámi rádi půjdeme.
Kdybyste chtěli přispět na ošetřovací materiál,
zdravotní pomůcky, léčebné pobyty a spoustu
dalších věcí, které rodině pomohou zvládnout
nemoc lépe, můžete zaslat jakoukoli částku na
transparentní účet 4207234013/0800. Tato za-
slaná částka podpoří rodinu a vám poslouží jako
jednorázový vstup do Rodinného centra Lito-
myšl. Centrum je otevřeno od 
pondělí 25. 5. 2020 dle pravidelného programu.

Za správní radu RC Petra Benešová



Jak je to teď
v knihovně?
Vážení milí čtenáři a návštěvníci, srdečně vás
zveme do znovu otevřené knihovny. Po malých
krůčcích se vracíme do běžného provozu. Nic-
méně stále platí několik zásadních skuteč-
ností. Ve vnitřních prostorách knihovny se
pohybujeme pouze s rouškou, při vstupu je
nutné si vydezinfikovat ruce a dodržovat
zhruba dvoumetrové rozestupy. Prostory
knihovny se pravidelně dezinfikují. Nejvíce do-
týkaná místa – kliky, zábradlí, výpůjční pulty se
dezinfikují několikrát denně.
Co se děje s vrácenými dokumenty? Knihy se
vracejí pouze do biblioboxu, odebírají se při-
bližně jednou za hodinu a odkládají se na 48
hodin do karantény, poté se čistí, opravují
a přebalují a teprve potom je má k dispozici
další čtenář. Totéž se děje s audioknihami a des-
kovými hrami s tím rozdílem, že se nevracejí
do boxu, ale na příslušných odděleních a od-
kládají se po dobu karantény do zvláštních
krabic.
Protože většina knihovnic má menší děti
a stále ještě nemohou pracovat naplno, roz-
hodli jsme se už od června přejít na prázdni-
novou výpůjční dobu.

Výpůjční doba od 1. 6. do 31. 8. 2020
Dospělé oddělení
pondělí (8-17)            úterý (8-16)
středa (8-12)              čtvrtek (8-17) 
pátek (8-16)               sobota (zavřeno)

Dětské oddělení
pondělí (9-11; 12-16)  úterý (12-15)
středa (zavřeno)       čtvrtek (9-11; 12-16)
pátek (zavřeno)         sobota (zavřeno)

Čítárna                       
pondělí (9-11.30)       úterý (9-11.30)
středa (zavřeno)       čtvrtek (9-11.30)
pátek (9-11.30)           sobota (zavřeno)

Věříme, že budete mít pochopení, pro všechna
omezení. Děje se tak kvůli ochraně vašeho i na-
šeho zdraví. Těšíme se na vás. Iva Pekníková

Cirkusový svět doktora Bubeníčka
U příležitosti konání výstavy Cirkus v Litomyšli
vznikla nová publikace autorů Martina Boštíka
a Hanuše Jordana, která je věnovaná cirkuso-
vému životu jednoho neobyčejného Litomyšlana.
JUDr. Stanislav Bubeníček (1903–1979) byl
místní právník, hudebník, spisovatel a fotograf,
který vedl do roku 1950 se svou ženou advo-
kátní kancelář. Poté byl z politických důvodů
zbaven možnosti dalšího působení v oblasti
práva a v 50. letech pracoval mj. u několika cir-
kusů jako muzikant a dělník.
Jádrem knihy je edice dopisů, které Bubeníček
zasílal v letech 1954–1956 rodině z různých cir-
kusových štací. Ty jsou sice svého druhu humo-
ristickou četbou, avšak zároveň mají závažnou
vypovídací hodnotu. Na ně navazuje výběr
z Bubeníčkových unikátních snímků z cirkuso-
vého prostředí z let 1954–1959. Publikace též
obsahuje studie o Bubeníčkově životě a díle,
jeho cirkusové anabázi a životě českosloven-

Kvůli opatřením proti koronaviru se letos ne-
uskuteční řada plánovaných akcí, mezi nimi na-
příklad 25. ročník Litomyšlských mezinárodních
houslových kurzů. Pod vedením profesora Mi-
lana Vítka a dalších odborníků se tato akce stala
příležitostí pro mladé a talentované hudebníky
z celého světa. Ti v Litomyšli pilně cvičí, zdoko-
nalují se a své umění nakonec předvádí při ve-
řejných koncertech.
„Mi lá  L i tomyšl i ,
vzpomínám na Tebe
a na všechny ty
ohromné lidi, kteří 
v Tobě žijí a vytvořili
pro naše houslové
kursy během 24 let
ideální prostředí
a podmínky. Chys-
tali jsme se ten 25.
rok pořádně oslavit
a ta zapeklitá „ko-
rona" nám všechny

plány překazila. Takže se letos v létě neuvidíme,
ale nejsem si jistý, jestli se na tebe nepřijedu
podívat, až se situace obrátí k normálnímu, pro-
tože mi budeš zatraceně scházet. Zatím díky
touto cestou za všechna ta krásná léta, opatruj
se a opatruj také všechny a všechno dobré
v sobě,“ vzkazuje městu i občanům profesor
Vítek. -az-

Mezinárodní houslové kurzy
letos nebudou
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Slavnostní otevření Smetanova domu
Na místě současného Smetanova domu stával
letohrádek Karlov, který sloužil v druhé polo-
vině 19. století jako centrum kulturního života
města. Působil zde divadelní soubor, nicméně
prostory letohrádku byly nevyhovující. Po
zbourání Karlova byl v dubnu 1903 položen zá-
kladní kámen velkolepé budovy Smetanova

domu, který vznikl podle návrhu Jana Šuly, Vik-
torina Šulce a Josefa Velflíka.  Smetanův dům
byl slavnostně otevřen 11. června 1905 za
přítomnosti Aloise Jiráska, Jaroslava Kvapila
s manželkou Hanou, bratra Bedřicha Smetany
Karla, šesti českých zemských poslanců, býva-
lého ředitele Národního divadla Františka
Adolfa Šuberta a mnoha dalších hostů. Po fan-

HISTORICKÉ POHLEDY

fárách ze Smetanovy opery Libuše přítomné
přivítal purkmistr Jan Laub, další projev před-
nesl F. A. Šubert, který se zaměřil na osobnost
Bedřicha Smetany a jeho význam pro českou
kulturu. Po prohlídce budovy následoval pro-
menádní koncert a banket pro zvané. Prvním
představením ve Smetanově domě byla téhož
večera opera Dalibor pod vedením prof. Břeti-
slava Šťastného, režisérem byl Karel Šťastný.
Operu nastudovali místní ochotníci a pěvecké
spolky, nabídku zazpívat Dalibora přijal sólista
vídeňské c. k. dvorní opery František Pácal, li-
tomyšlský rodák. Představení se u diváků se-
tkalo s nevšedním ohlasem.

Lenka Backová

ských cirkusů v 50. letech a úvahové texty o ně-
kterých aspektech advokátova literárního díla.
Autorem grafické úpravy knihy, kterou vydává
Regionální muzeum v Litomyšli, Národní mu-
zeum a Made in Litomyšl, z. s., je Jiří Lammel.

Martin Boštík
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v Litomyšli v červnu 2020
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 6. Po 9.30 Piknik v Klášterkách – piknik k Dětskému dni s čokoládou od Chocco Café • Klášterní zahrady tel. 607 605 720
18.30 Jiří Smrž – koncert • kostel Rozeslání sv. Apoštolů tel. 461 612 263

2. 6. Út 10.00 Bublinková fólie – výtvarná technika pro děti • rodinné centrum tel. 607 605 720
6. 6. So 9.00 Focení aury a diagnostika čaker • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19.00 Onic – koncert, vstupné dobrovolné • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
8. 6. Po  12.30     Policie děkuje – koncert, vystoupí Hudba Hradní stráže a Policie ČR • Smetanovo náměstí – u sochy B. Smetany   tel. 461 613 239

18.00 Dvojí kvalita potravin – přednáška Romana Uhrina, v rámci Klubu zdraví • rodinné centrum tel. 607 605 720
9. 6. Út 10.00 Bublifuk – výtvarná technika pro děti • rodinné centrum tel. 607 605 720

18.30 – 20.00 Aktivní meditace "Osho" + tanec – tanec v rytmu přeji si – jsem • Centrum Spontanea tel. 776 101 972
12. 6. Pá 9.00-17.00 Výklady karet – Emílie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

17.00-24.00 Noc kostelů – společné ekumenické zahájení v evangelickém kostele, možnost návštěvy všech litomyšlských kostelů, program na www.nockostelu.cz
17.00 Mantrovníci a svitavská skupina Paraplet – přijďte si zazpívat, zatančit a relaxovat • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.30 Morava tolerantní – vernisáž výstavy • evangelický kostel tel. 461 615 058
19.00 „Balada o modré panně a plachém zobáku“ a „Dobré ráno – dobrou noc“ – dvě představení • Husův sbor tel. 724 704 977
19.30 Vlastimil – koncert litomyšlského pěveckého sboru • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263
21.00 Světelná show – dále vždy v celou hodinu (ve 22.00, 23.00 a 24.00) • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444

13. 6. So 8.00-11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507
18.00 Malá sada – koncert • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.30 Magmatické Soireé Adély Oliva • Galerie Pakosta (street gallery) tel. 732 825 540

14. 6. 17.00 Meditace s křišťálovými mísami – s Jiřinou Solvanou Mašínovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Noční optika – jazzový koncert pražské hudební skupiny, vstupné dobrovolné • evangelický kostel tel. 461 615 058

16. 6. Út 10.00 Zmizík – výtvarná technika pro děti • rodinné centrum tel. 607 605 720
19. 6. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl – bydlení VI – prohlídka s průvodcem • sraz před budovou bývalého DPS, ulice J. E. Purkyně

18.00 Kruhové tance – s Šárkou Ludvíčkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20. 6. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark – tradiční řemeslné trhy, reprodukovaná hudba • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239

14.00 Komentovaná prohlídka obrazárny – prohlídka s kurátorkou Zuzanou Tomanovou, vstupné 30 Kč • Městská obrazárna ve II. patře zámku
23. 6. Út 10.00 Letní koláč – kuchtění pro děti • rodinné centrum tel. 607 605 720
24. 6. St 17.00-19.00 Peníze – koučovací seminář • rodinné centrum tel. 607 605 720
25. 6. Čt 18.00 Špicberky – přednáška a promítání Jiřího Tomíčka o Špicberkách, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
27. 6. So 10.00 Malý dům a velká zahrada – celodenní seminář s architektem Petrem Hájkem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
30. 6. Út 9.00 Hrajeme si na dětském hřišti • park Vodní valy tel. 607 605 720
2. 7. Čt 20.00 Zahajovací koncert Smetanovy Litomyšle 2020 – koncert bude živě přenášen na velkou obrazovku • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
5. 7. Ne 17.00 Jan zvaný Hus – divadelní představení nejen pro děti v podání René Josefa • Husův sbor tel. 724 704 977
6. 7. Po 10.00 Ekumenická bohoslužba na památku M. Jana Husa – kázat bude bratr kazatel Daniel Kvasnička • Husův sbor tel. 724 704 977
8. 7 St 19.30 Malej a velká – Ahoj léto stand-up tour, účinkuje Adéla Elbel a Arnošt Frauenberg, 220 Kč • Bowling bar Peklo – letní terasa tel. 602 485 871
12. 7. Čt 20.00 Velké finále Smetanovy Litomyšle 2020 – koncert bude živě přenášen na velkou obrazovku • Klášterní zahrady tel. 461 616 070

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St  2., 3, 6.  Problémissky – film Velká Británie, drama/historický, 110 min, titulky, 110 Kč
Čt  4. 6.  Malá lež – film USA/Čína, komedie/drama, 100 min, titulky, 100 Kč
Pá, So  5., 6. 6.  Příliš osobní známost – film ČR, komedie/drama, 110 min, 100 Kč 
Ne  7. 6.  Parazit – film Jižní Korea, komedie/drama/thriller, 135 min, titulky, 100 Kč
Út, St  9., 10. 6.  Nejvyšší pocta – film USA, drama/válečný, 120 min, titulky, 100 Kč
Čt, Pá, So 11., 12., 13. 6.  Bourák – film ČR, komedie, 110 min, 130 Kč
Út, St 16., 17. 6.  Dokonalý pacient – film Švédsko, drama/krimi, 135 min, titulky 110 Kč
Čt 18. 6.  Filmový klub: Můj otec Jan Kratochvíl – film ČR, dokumentární, 90 min, 100 Kč
Pá, So 19., 20. 6.  Kalifornský sen – film USA, romantický/drama/hudební, 110 min, titulky, 130 Kč
Út 23. 6. od 17.00  Pro seniory: Staříci – film ČR/SR, drama/road movie, 95 min, 60 Kč
Út, St 23., 24. 6.  V síti – film ČR, dokumentární film, 100 min, 100 Kč
Čt, Pá, So 25., 26., 27. 6.  3 Bobule – film ČR, komedie, 95 min
Út 30. 6.  Králíček Jojo – film USA/Nový Zéland/ČR, drama/komedie/válečný, 110 min,  100 Kč
St, Čt  1., 2. 7.  Téměř dokonalá tajemství – film Německo, komedie, 115 min, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  6., 7. 6.  Ledová sezóna: Ztracený poklad – film USA/Indie/Čína/Jižní Korea, animovaný/komedie/rodinný, 90 min, 120 Kč
So, Ne 13., 14. 6.  Super mazlíčci – film Velká Británie, Německo/Čína, animovaný/komedie/rodinný, 95 min, 100 Kč
So, Ne 20., 21. 6.  Lassie se vrací – film Německo, dobrodružný/rodinný, 100 min, 120 Kč
So, Ne 27., 28. 6.  Hledá se princezna – film Ukrajina, animovaný/fantasy/komedie, 90 min, 100 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky promítání od 21.30
Ne 14. 6. Vlastníci – film ČR, drama/komedie, 100 min, 50 Kč
Ne 21. 6.  Yesterday – film Velká Británie, komedie/hudební/fantasy, 120 min, 50 Kč
Ne 28. 6.  Zakleté pírko – film ČR, pohádka, 95 min, 50 Kč

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



do 26. 7. Třilamři v Litomyšli – výstava prací Aleše Lamra a jeho synů Hanuše a Jana • dům U Rytířů • Út-Ne 10.00-12.00, 13.00-17.00
do 30. 8. Andělé na návrší – expozice sakrálního umění pod klenbou barokní památky, vyhlídka na město • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10.00-18.00
do 30. 9. Stálá expozice Městské obrazárny – téměř 150 nejkvalitnějších a nejzajímavějších děl ze sbírek Městské galerie • II. patro zámku • Út-Ne 10-12, 13-17
do 1. 11. Retrogaming – interaktivní výstava o historii výpočetní techniky a o počátcích počítačových her • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 31. 12. Šárka Hrouzková: Z nové tvorby – výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia 
do 17. 1. Cirkus v Litomyšli – výstava představí svět cirkusu a rovněž cirkusové reálie se vztahem k Litomyšli • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 12. 6. do 31. 10. Krvavý román Josefa Váchala – nová sezonní výstava • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 14. 6. do 26. 7. Oltář mediální magmy – výstava jednoho obrazu Adély Oliva • Galerie Pakosta [street gallery]

VÝSTAVY

do 30. 9. Litomyšlení – rodinný program, který vás provede zámeckým návrším • hrací karty k vyzvednutí např. v piarist. kostele, IC, RML, atd. • denně 10.00-18.00
do 30. 9. Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit – interaktivní programy • rodný byt Bedřicha Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 11. 10. Letní dětská herna – cirkusová herna plná překvapení a novinek pro kluky i holčičky • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 13. 6 do 14. 6 Tvarůžkové variace - dobroty z olomouckých tvarůžků na slano i na sladko • Restaurace a Minipivovar Veselka • 11.00
od 2. do 12. 7. Národní festival Smetanova Litomyšl 2020 • program bude zveřejněn od 8. 6. na www.smetanovalitomysl.cz, 10. 6. zahájení prodeje vstupenek

VÍCEDENNÍ AKCE

Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-18.00 So-Ne 9.00-14.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       Po 10.00-15.00 Út-Ne 9.00-16.00

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketstream, Ticketmaster,
Ticket live, Ticketportal, Colosseum, M-klub Vysoké Mýto. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek RegioJet, internet, kopírování a tisk, skenování, laminování, kroužková vazba.

Aktuálně v nabídce: Slevová knížka „Užijte si Litomyšl“ se spoustou slev a výhod

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          20. 6.                          Bílá věž letos s Gočárem a královnou
CHEB                           13. – 16. 6.                 Chebské dvorky 
JINDŘICHŮV HRADEC     červen                        Výstavní dům a galerie Stará radnice –  výstava Broučci architekta Zdeňka Podhůrského 
KUTNÁ HORA                    do dubna 2021    „Jak to bylo před UNESCEM“ – Kutná Hora – 25 let na seznamu UNESCO • Dačického dům
POLIČKA                      do 18. 10.               Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů a jejich přátel • Centrum Bohuslava Martinů 
TELČ                                     červen                        Navštivte Telčské podzemí – prostřednictvím interaktivní zábavně naučné expozice, zpřístupněna je i vyhlídková věž sv. Ducha 
TŘEBOŇ                              do 28. 6.                  Kresby a grafika Miloslava Nováčka a expozice Třeboňské rybníkářské dědictví • dům Štěpánka Netolického

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 21. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci
akce pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace
včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu, na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže

 Městský bazén a Plovárna Litomyšl,
tel.: 461 315 011
Krytý bazén je do 31. srpna uzavřen.
Plovárna zahajuje provoz 1. června a otevřeno bude dle počasí
denně od 9.00 do 19.00.
www.bazen-litomysl.cz

 Cvičební sál Veselka
• Po 8.30, Út 18.00 Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
(další info: Petra Bálská, tel. 608 834 129) 
• Út od 19.00-20.30  Orientální tanec s Adrianou Morávkovou
(více info na tel. 728 684 634)

 Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, badminton, kardio zóna pro ženy.
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Nohejbal, volejbal, plážový volejbal, adventure golf, pétanque.
www.areal-sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Sportovní haly Jiskra a Fitcentra
FILA u zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping
• Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti• Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Spinning Centrum Stratilek, 
tel.: 724 033 548
45 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h 
• Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz/spinning.html

SPORT, CVIČENÍ

4. – 7. 6.       Čt-Ne                                   Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání – závody v parkurovém skákání, Český skokový pohár 2020 • Jízdárna – Hřebčín Suchá
7. 6.                  Ne             9.00-16.00        Otevření Velkého Košíře – paddleboarding, vodní sporty a ws trenažér pro malé i velké, hry pro děti • Areál vodních sportů v Nedošíně 

KAM ZA SPORTEM
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Klub zdraví zve na Kvalitu potravin
Vzhledem k tomu, že v květnu probíhalo po-
zvolné uvolňování vládních opatření a mnozí
lidé ještě byli dost opatrní a báli se nákazy, tak
jsme květnový klub zdraví v Litomyšli nakonec
zrušili. Přednášku o kvalitě potravin jsme ale
nezrušili a přesunuli jsme ji na červen. Ozná-
mení o zrušení přednášky bylo umístěno na
vchodové dveře Rodinného centra. Zde je tedy
znovu pozvánka pro vás, kteří se zajímáte o to,
co jíte. Přednáška i s ochutnávkou se v červnu
již uskuteční a samozřejmě všechna hygienická
opatření budou dodržována.
Bible říká, že nejen chlebem živ jest člověk, což
je nepochybně pravda. Ale podle toho, jak se
všechno v provázanosti existence navzájem
ovlivňuje, je ovlivněn i ten chléb vezdejší zásahy
lidského konání tu ve prospěch, ale poslední

dobou častěji v neprospěch celé přírody. Proto
se stále více hovoří o kvalitě toho, co dáváme
denně na svůj stůl. I proto vás zveme na před-
nášku „Kvalita potravin“ v podání Romana
Uhrina, zakladatele Klubů zdraví v ČR. Jako ob-
vykle nabídneme příležitost ochutnat zdravé
pokrmy a odnést si domů recepty, pro příjem-
nou pohodu vám uvaříme voňavý čaj a po před-
nášce se bude Roman Uhrin snažit zodpovědět
vaše dotazy (nejen) k tomuto tématu.
Budeme se na vás těšit v pondělí 8. června  v 18
hodin v Rodinném centru Litomyšl, Toulovcovo
náměstí 1163. Každé setkání je doplněno zdra-
vou a chutnou ochutnávkou. Vstupné dobro-
volné. Všichni jste srdečně zváni!
Za tým Klubu zdraví Litomyšl

Čestmír Šťovíček 

POZVÁNKY 

Letní kino
otevře 14. června 
Už v neděli 14. června zahájí svůj pravidelný se-
zonní provoz letní kino ve Sportovním areálu za
sokolovnou. Až do konce prázdnin tak budete
moci strávit za 50 korun příjemný nedělní večer
s českým nebo zahraničním filmem. Vzhledem
k aktuálním omezením se budou diváci řídit po-
kyny přítomného personálu.
Sérii promítání zahájí 14. června od 21.30 hodin
film s plejádou českých herců, snímek Vlastníci,
který posbíral Českého lva za scénář a herecké
výkony v ženských rolích.
Na 21. června od 21.30 hodin je připraveno pro-
mítání originální hudební komedie s nesmrtel-
nými písničkami Beatles, Yesterday. Poslední
červnová neděle bude patřit pohádce Zdeňka
Trošky Zakleté pírko. Další nedělní večery pro-
mítneme například české komedie Přes prsty,
Příliš osobní známost, dále napínavé a akční
filmy Spider-man: Daleko od domova a Jumanji:
Další level.  Děti se mohou těšit na pohádkové
příběhy Aladin, Lví král a další.
Sportovní areál za sokolovnou nabízí velký
výběr nápojů, chuťovek k pivu a vínu i grilované
speciality, a nabízí tak skvělé zázemí pro do-
spělé diváky i rodiny s dětmi. Přijďte se podívat
a užít si jedinečnou atmosféru letního kina.

Dita Konečná

Noční Optika 
Sbor Českobratrské církve evangelické Vás
v neděli 14. června v 19.00 hod. upřímně zve na
jazzový koncert do evangelického kostela na
Lánech. Pražská skupina Noční Optika (Jakub
Dvořáček – klávesy, Mirek Nosek – kytara, uku-
lele, Štěpán Zbytovský – příčná flétna, baskla-
rinet, Honza Keller – baskytara, violoncello,
Honza Dvořák – bicí) hraje především autorské
skladby na pomezí jazzu a vážné hudby.  Přijďte
a nebudete litovat. Vstupné je dobrovolné. Tě-
šíme se na vaši účast. Václav Hurt

Retrogaming – počátky 
domácích počítačů u nás
11. květen – 1. listopad 2020
Interaktivní výstava historic-
kých počítačů v regionálním
muzeu zachycuje historii vý-
početní techniky od počátků
po polovinu 90. let 20. století.
Největší pozornost je věno-
vána počítačovým hrám a do-
mácím počítačům a konzolím
z 80. let – československým
(IQ 151, PMD, Didaktik…) i za-
hraničním (Apple, Amstrad,
Atari, Commodore, IBM, Nin-
tendo, Sega, Sinclair…).
Návštěvník se seznámí nejen
s velkými herními hity (od Pac-
Mana nebo Space Invanders

přes Prince of Persia po Doom
nebo Street Fighter II), ale
třeba i s dobovými herními ča-
sopisy.
Součástí výstavy, kterou mů-
žete navštívit do 1. listopadu,
je „pařanské doupě“ – herna
s historickými počítači, herním
automatem i s moderními PC
s emulátory. Interaktivní prvky
jsou vyčištěny a dezinfikovány
nanotechnologií s oxidem ti-
taničitým (TiO2) s dlouhodo-
bým účinkem proti koronaviru
způsobujícímu onemocnění
COVID-19.

Petr Chaloupka

Otevření Portmonea po rekonstrukci
12. červen 2020
V červnu se návštěvníkům otevře Portmo-
neum – Museum Josefa Váchala, které bylo od
podzimu minulého roku uzavřeno kvůli gene-
rální rekonstrukci.
Poslední opravu dům prodělal před čtvrtsto-
letím. Začátkem 90. let 20. století zchátralý
objekt zakoupil velký milovník Váchalova díla,
nakladatel Ladislav Horáček. Značně poško-
zené nástěnné malby Josefa Váchala nechal
nákladně zrestaurovat, dům opravil a otevřel
jej veřejnosti. Po smrti Ladislava Horáčka zí-
skal Portmoneum do majetku v roce 2016 Par-
dubický kraj a svěřil jej do péče Regionálního
muzea v Litomyšli.
Nynější rekonstrukce nebyla vyvolána stavem
maleb – ten byl dobrý, proběhly pouze dílčí
opravy, retuše a celoplošné čistění. Hlavním
problémem byla statika domu. Vlivem řady
suchých let, kdy vysychalo a klesalo podloží,
začal dům praskat.
Pro návštěvníky Portmonea má ale rekon-
strukce jiné přínosy. Kromě nové fasády, stře-
chy či zahrady to je především opravené
podkroví. Sem návštěvníci dosud nemohli,
nyní zde budou naopak vítaní. Čeká zde na ně
unikátní videomapping s názvem Josef Váchal
– Kumštýř boha i ďábla, který tohoto nevšed-

ního umělce představuje pomocí poutavé au-
diovizuální projekce. K dispozici je také nový
dokumentární film Portmoneum – Příběh ne-
obyčejného domu.
První návštěvníky přivítáme 12. června.
A kromě výše uvedeného na ně bude čekat
i nová sezonní výstava Krvavý román Josefa
Váchala, která potěší všechny Váchalovy pří-
znivce i nové objevitele tohoto neuvěřitelného
díla.
Rekonstrukci Portmonea a rozšíření stálé
expozice financoval Pardubický kraj. Další in-
formace na www.pardubickykraj.cz a www.port-
moneum.cz. Hana Klimešová

Policie děkuje
V pondělí 8. června si můžete ve 12.30 hod 
u pomníku Bedřicha Smetany na náměstí po-
slechnout koncert hudebního tělesa hradní
stráže a policie. Smyslem akce je poděkování
policistům za jejich práci a všem dalším jako lé-
kařům, zdravotníkům, záchranářům, kteří se
každodenně podílejí na zvládání epidemie 
koronaviru. -red-

Setkání k domácím
čističkám
Zástupci města se 8. června setkají s občany
Nové Vsi a Pohodlí, řešit se budou podmínky
dotačního programu na podporu domovních
čistíren odpadních vod. Setkání začíná 17.00
hod. v kulturním domě na Pohodlí.  Od 15.
března do 31. srpna letošního roku mohou oby-
vatelé města a přidružených obcí požádat o do-
taci na nové domovní čistírny odpadních vod,
zprovoznění a náhradu nefunkční čističky nebo
vybavení stávajících septiků biofiltry pro ro-
dinné domy. Jedná se o domácnosti v místech,
kde není možnost se napojit na kanalizaci. Pod-
mínky dotačního programu najdete na www.li-
tomysl.cz. -mv-
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Víte, že peníze jsou větší tabu než sex a smrt
dohromady? O penězích si lidstvo vymyslelo
tolik zavádějících a limitujících přesvědčení,
a přitom peníze ty papírky a mince vůbec za nic
nemohou. To my jim dáváme tu kouzelnou moc
a emoční náboj a díky tomu, co si o nich mys-
líme, nám buď slouží, anebo neslouží. Věříte
tomu, že peníze jsou špinavé? Že kazí lidi? Že
se vždycky někam rozutečou a vy ani nevíte
kam? 
Na interaktivním workshopu Peníze, konaném
v Rodinném centru Litomyšl ve středu 24.
června od 17 do 19 hodin odhalíme tato vaše li-
mitující přesvědčení o penězích a hojnosti,
vezmeme si zpět moc nad našimi životy a vy-
tvoříme si afirmaci na míru. Bojíte se? Není čeho
– vždyť jde jen o vaše peníze. 
Workshopem vás provede profesionální koučka
Jana Jánová. Pojďme si společně přivolat do ži-
vota Peníze. 
Doporučení: sebou několik drobných mincí. Jistě
se ptáte proč? Nechte se překvapit. Workshop
nutno absolvovat celý cca 2 hodiny.
Těšíme se na Vás Petra Benešová

Peníze 

Noc kostelů 
Koronavirová epidemie se trochu dotkla také tra-
diční Noci kostelů, ale máme pro vás dobrou
zprávu, že i letos se bude konat. Sice v posunu-
tém termínu a s trochu pozměněným progra-
mem, ale přesto se máte na co těšit. Oproti
původnímu plánu se letošní Noc kostelů bude
konat o týden později v pátek 12. června a také
letos záštitu nad ní převzal pan starosta Daniel
Brýdl.
Motto této mezinárodní akce je letos ze 104.
žalmu: „Učinil jsi měsíc k určování času, přivádíš
tmu, noc se snese ...“ Společné ekumenické za-
hájení proběhne v evangelickém kostele v Tomíč-
kově ulici v 17.00 hod. a na toto zahájení pak hned
v 17.30 hod. naváže vernisáž výstavy „Morava to-
lerantní“. V Husově sboru na Toulovcově náměstí
se v 19.00 hod. můžete těšit na dvě krátká před-
stavení výtvarnice a herečky Hanky Voříškové
s hudebním doprovodem Pavly Bútorové-
Šefrnové „Balada o modré panně a plachém zo-
báku“ a „Dobré ráno – dobrou noc“, dále na
průběžně probíhající tradiční dílnu rodiny Kmo-
škových i na výstavu kočárků, postýlek a kolébek
ze sbírky R. Glänznerové. V kostele Povýšení sv.
Kříže se od 19.30 hod. bude konat koncert pěvec-
kého sboru Vlastimil a v piaristickém chrámu Na-
lezení sv. Kříže vždy v celou hodinu ve 21.00, ve
22.00, ve 23.00 a ve 24.00 hod. bude probíhat
světelná show. K průběžným prohlídkám s pří-
padným výkladem, ale i ke chvíli ztišení budou
otevřeny i všechny další kostely – Rozeslání sv.
Apoštolů, sv. Anny i moderní Nový kostel. 

Rovněž pro děti bude připravena jako každý rok
soutěž, která opět propojí všechny litomyšlské
kostely. Tentokrát budou děti v Bibli hledat ně-
které méně známé postavy, které jim v tajence
ukáží na jednu současnou osobnost spjatou
s Litomyšlí. A samozřejmě ani ta letošní soutěž
nebude bez odměny. I dospělí se však letos
mohou těšit na nové poutnické pasy, do kterých
v jednotlivých kostelech budou získávat razítka.
Těšíme se s vámi na shledanou a podrobnější
program Noci kostelů, který se stále ještě ladí,
pak určitě najdete na plakátech.
Zároveň s pozváním na Noc kostelů bychom vás
rádi pozvali i na další společné setkání, na kte-
rém se podílejí všechny církve zastoupené v Li-
tomyšli, a to na ekumenickou bohoslužbu na
svátek M. Jana Husa 6. července v 10.00 hod.
pod lipami na Toulovcově náměstí. Bohoslužba
letos proběhne po způsobu Českobratrské cír-
kve evangelické a kázat při ní bude bratr kazatel
Daniel Kvasnička z Církve bratrské. Především
pro děti (ale nejen pro ně) ještě o den dříve na
svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Meto-
děje 5. července večer v 17.00 hod. zahraje
v Husově sboru herec René Josef divadelní
představení „ Jan zvaný Hus“. Vám, kteří již bu-
dete někde na prázdninách či dovolené, pře-
jeme krásné léto pod Boží ochranou a s vámi
ostatními se moc rádi uvidíme.

Za všechny litomyšlské duchovní i organizátory 
Noci kostelů vás zdraví Štěpán Klásek

Hledáme kolegyni/kolegu
na pozici

účetní–
ekonom/ka.
Budete mít na starosti kompletní vedení účetnictví
včetně grantových titulů, mzdovou agendu a rozpočet.
Uvítáme samostatnost, pečlivost, kreativitu a znalost
účetnictví. Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
odpovídající platové ohodnocení (10. platová třída)
a práci na poloviční pracovní úvazek v příspěvkové or-
ganizaci. 
Nástup od 1. 8. 2020 jako zástup za mateřskou dovo-
lenou. Máte-li zájem, pošlete nám prosím do 10. 6.
2020 Váš životopis a krátký motivační dopis v českém
jazyce na galerie@litomysl.cz. Do předmětu emailu
uveďte  „Výběrové řízení - účetní“

Konkrétní náplň práce:
• Účtování faktur, pokladních a interních dokladů,

bankovních výpisů
• Zpracování čtvrtletních účetních výkazů 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy)
• Účtování grantových titulů
• Zpracování mezd
• Komunikace se ZP a ČSSZ
• Práce s rozpočtem (sestavení, změny)
• Zveřejňování smluv v Registru smluv

Požadavky na vzdělání:
• SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
• Účetní praxe výhodou

Nabízíme
• Příjemný pracovní kolektiv
• Práci na poloviční úvazek
• Odpovídající platové ohodnocení
• Firemní benefit – stravenky

Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Zuzaňáková  (ředitelka MGL)
E: zuzanakova@galerie.litomysl.cz
T: +420 602 332 354

Krvavý román Josefa Váchala
12. červen – 31. říjen 2020, Portmoneum
Výstava je věnovaná jedinému dílu – nejzná-
mějšímu tisku Josefa Váchala (1884–1969) – Kr-
vavému románu s podtitulem Studie kulturně
a literárně historická. Román
vydal Váchal vlastním nákla-
dem v sedmnácti číslovaných
exemplářích v roce 1924. Jed-
notlivé výstavní panely před-
stavují dnes slavného grafika,
malíře, mystika a spisovatele
Josefa Váchala a sbírku jeho
„krvavých“ kolportážních ro-
mánů, stejně jako žánr sa-
motný. Především se ale
výstava věnuje knize, kterou
Váchal, inspirován tímto dru-
hem literatury, napsal. Kniha se
z části tváří jako rádoby od-
borná studie, většinu obsahu

ale zaujímá vlastní autorský román. Do něho vr-
šovický mistr zamíchal nejen literární postavy
a prostředí z lidových románů, ale také sku-
tečné osoby a místa ze svého okolí, mj. i Lito-

myšl. Z knihy Krvavý román se
stal především díky jejím dalším
vydáním (už jinými vydavateli)
fenomén, který měl vliv na řadu
dalších událostí. Jednou z nich
byla i záchrana Portmonea nebo
založení Lázní ducha v Litomyšli.
Prostoru vévodí vitrína s origi-
nálním svazkem Krvavého ro-
mánu od Josefa Váchala.
K výstavě je vydán i stručný ka-
talog ve třech jazykových muta-
cích, v českém, německém
a anglickém jazyce.

Hana Klimešová

Starodávný jarmark 
na Smetanově náměstí
V sobotu 20. června se bude v horní části Sme-
tanova náměstí od 8 do 17 hodin konat tradiční
Starodávný jarmark, opět s vyloučením do-
pravy. Jarmark tentokráte bude bez živé hudby,
jen s hudbou reprodukovanou. Jinak už bude
vše obvyklé, to znamená, že si na jarmarku mů-
žete zakoupit věci vyráběné vlastnoručně pro-
dejci, např. čepice, hračky, klobouky, prostírání,
oblečení, šátky, šperky nebo zástěry. Nebudou
chybět předměty z cínu, drátu, dřeva, kamene,

keramiky, kůže, skla, proutí, textilu, medu, ra-
kytníku nebo vosku. Můžete přihlížet kováři,
který bude kovat koně, nebo ochutnat cukro-
vinky, kandované ovoce, oříšky, perník, cukro-
vou vatu, sýry, trdelník, uzeniny, valašské frgále
nebo štramberské uši. K tomu popít domácí li-
monádu nebo šťávu z čerstvého ovoce. Tato po-
zvánka není jen výčtem sortimentu, kterého
bude mnoho, vždyť pozvaných řemeslníků je
skoro sto. Jaroslav Dvořák
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Litomyšlské dny barokní tradice jsou již stálicí
v kulturním kalendáři našeho města a nesmějí
chybět ani v letošním roce. Tentokrát je
navíc potřeba kulturního života o to
naléhavější, že jej i v našem nanej-
výš kulturním městě dramaticky
poznamenala epidemie COVID-
19. Máme tedy velkou radost, že
se pátý ročník duchovně-kultur-
ního festivalu s bohatým pro-
gramem může uskutečnit, a to
ve dnech 12. – 16. srpna 2020.
Akce se koná pod záštitou minis-
terstva kultury, České biskupské
konference, hejtmana Pardubického
kraje a představitelů města Litomyšl.
Festival bude zahájen v proboštském
chrámu Povýšení sv. Kříže koncertním provede-
ním skladby Missa Canonica Jiřího Melcelia v no-
vodobé premiéře, v podání souboru Consortio
Melcelii. Tento pořad bude také živě přenášen
TV Noe. Žánrovou novinkou pátého ročníku
bude hudebně-literární pořad v sobotu 15.
srpna, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Mariánská tematika bude proto leitmotivem jak
skladeb A. Mazáka či A. V. Michny z Otradovic,

tak čtení z barokní literatury. Po několika
letech se v programu objeví i divadlo,

tentokrát lidová barokní divadelní
hra o sv. Janu Nepomuckém, kte-

rou zinscenují studenti Katolické
teologické fakulty Univerzity
Karlovy.
V letošním roce si připomínáme
kulaté, třísté výročí úmrtí vý-
znamného architekta Giovan-

niho Battisty Alliprandiho, mj.
autora piaristického chrámu. Mši

svatou k uctění jeho památky v ne-
děli 16. srpna zde bude sloužit A.R.D.

Jiří Heblt, arciděkan z Chrudimi, a zazní fi-
gurální mše Missa Ego flos campi španělsko-
mexického barokního skladatele Juana
Gutiérreze de Padilly. Nadto bude slavnému ar-
chitektovi, neodmyslitelně spjatému s naším
městem, věnována také přednáška, konaná
ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.

za organizační tým Vítek Večeře

POZVÁNKY 

Pravidelné komentované 
prohlídky Litomyšlí
Informační centrum nabízí od druhé poloviny
června komentované prohlídky historickým já-
drem města Litomyšle. Prohlídky s kvalifikova-
ným průvodcem vypisuje infocentrum
pravidelně každý pátek od 16 hod. a v sobotu od
11 hod.  První prohlídky jsou naplánovány na 19.
a 20. června, následovat budou každý pátek 
a sobotu dle zájmu turistů, až do konce letních
prázdnin. Začátek  prohlídky je vždy před info-

centrem na Smetanově náměstí, prohlídkový
okruh trvá přibližně 80 minut  a návštěvník  se
při procházce od průvodce dozví o historii
města, pamětihodnostech, o moderní architek-
tuře, o životě v Litomyšli. Poutavý výklad je do-
plněn zajímavostmi a perličkami. Služby lze
objednat v informačním centru na náměstí
nebo na zámku, telefonicky 461 612 161 nebo
e-mailem: ic@litomysl.cz. Blanka Brýdlová

Bleší trhy 2020 –
Budou!
Zapište si prosím do kalendáře tyto termíny:
13. června, 11. července, 15. srpna, 12. září
Pojďme si společně zase užít obyčejné dny,
pojďme se potkat, i když samozřejmě bezpečně
s rozestupy a dezinfekcí. Těšíme se na Vás!
(Prosíme všechny prodávající, aby si k prodeji
přinesli svoje vlastní deky, případně stolky.)

Eva Novotná

Hotel Zlatá Hvēzda Vás po delší přestávce opět
zve na další přednášku Mgr. Karla Hrdličky, od-
borníka na dějiny Izraele a Blízkého východu,
tentokrát na téma „Judaismus a islám – srov-
nání dvou monoteistických náboženství“. Před-
náška se koná 16. června v 17.30 hod. v salonku
hotelu. Milena Šnajdrová

Judaismus
a islám

Barokní festival přinese novodobou
premiéru a připomene Alliprandiho

Městská obrazárna slaví 95 let

V letošním roce uplynulo devadesát pět let od
založení Městské obrazárny a my jsme rádi, že
ji pro vás po dobu letní sezóny opět můžeme
otevřít. Stálá expozice obrazárny nabízí již tra-
dičně reprezentativní přehlídku obrazů a plastik
od regionálních tvůrců (Antonína Dvořáka, Jo-
sefa Voleského nebo Josefa Matičky) i od zná-
mých českých umělců, mezi nimiž vynikají díla
Maxe Švabinského, Václava Špály, Emila Filly,
Josefa Váchala, Jana Zrzavého či Františka Ti-
chého. Pro nastávající sezónu jsme do expozice
nově zařadili také unikátní lept Julia Mařáka
z roku 1860, dosud neprezentovaná díla Josefa
Váchala, cykly jemných grafik Václava Boštíka
nebo grafické práce malířky a ilustrátorky

Cirkus
v Litomyšli 
26. květen 2020 – 17. leden 2021, muzeum
Zveme vás na dosud historicky největší cirku-
sovou výstavu v českých dějinách, která bohatě
dokumentuje život českého cirkusu od druhé
třetiny 19. století do konce 50. let století dvacá-
tého. Je založena na zásadních svědectvích
dvou Litomyšlanů, kteří putovali s cirkusy po
českých zemích i vzdálené cizině. Prvním je
Ignác Pecivál (1819–1894), od něhož pochází

vůbec první popis života českého cirkusu (Be-
ránek). Druhým pak JUDr. Stanislav Bubeníček
(1904–1979), advokát, jehož přivedly k životu
cirkusáka společenské poměry 50. let. Texty,
obrazové materiály a unikátní exponáty dopro-
vází řada interaktivních prvků pro menší i větší
návštěvníky.
U příležitosti konání výstavy vychází nová kniha
Cirkusový svět Stanislava Bubeníčka.
Výstavu, kterou můžete navštívit do 17. ledna
2021, připravilo Regionální muzeum v Litomyšli
ve spolupráci s Národním muzeem za pomoci
uznávaných tvůrců interaktivních programů,
manželů Martiny a Jana Svobodových. Hlavním
kurátorem výstavy je náš nejpřednější znalec
cirkusových reálií PhDr. Hanuš Jordan z Národ-
ního muzea.
Výstava vznikla s finanční podporou Minister-
stva kultury České republiky. Martin Boštík

Zveme Vás
na windsurfing-paddleboard
kempy 2020  pro rodiny s dětmi
na Velkém Košíři u Litomyšle
25. – 26. července / 1.– 2. srpna  /  8.– 9. srpna

tel. 776 056 801
www.pireo.info

Milady Marešové. Až do konce září se naši nej-
mladší návštěvníci mohou potěšit pohledem na
oblíbeného Hastrmana, kvaš namalovaný Jose-
fem Ladou v roce 1934. 
Doprovodný program v Městské obrazárně:
V sobotu 20. června se od 14 hodin uskuteční
komentovaná prohlídka Městskou obrazárnou
s kurátorkou Zuzanou Tomanovou. 
Kromě Městské obrazárny jsme pro vás otevřeli
také dům U Rytířů, kde lze až do července nav-
štívit výstavu Třilamři v Litomyšli. V naší nabídce
nechybějí ani privátní prohlídky pro seniory a ro-
diny s dětmi. Více na www.galerie.litomysl.cz

Šárka Večeřová
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Špicberky
Po odmlce dané koronavirovým ohrožením se
v Husově sboru vracíme i k zajímavým cesto-
pisným přednáškám, a tak vás ve čtvrtek 25.
června v 18.00 hod. zveme na vyprávění a pro-
mítání Jiřího Tomíčka, při kterém se spolu s ním
přeneseme do arktické přírody souostroví Sval-
bard, známého jako Špicberky. 
Tato země s krásnou, nedotčenou, avšak v po-
slední době velmi zranitelnou severskou příro-
dou leží v Severním ledovém oceánu, přibližně
v poloviční vzdálenosti mezi severním pobřežím
Norska a severním zeměpisným pólem. Jiří To-

míček se zúčastnil studentské expedice v rámci
Kurzu polární ekologie na terénní základně Ji-
hočeské univerzity v zátoce Petuniabukta, Bil-
lefjorden. Spolu se studenty přírodovědeckých
fakult Jihočeské, Masarykovy a Karlovy univer-
zity se podílel na geologickém, glaciologickém
a klimatologickém výzkumu této lokality, ale
také osobně poznával tuto nezapomenutelnou
krajinu. 
Vstupné na přednášku je dobrovolné a všichni
zájemci o severskou přírodu i ekologickou prob-
lematiku jsou vítáni. Štěpán Klásek 

Primice v Litomyšli
V Litomyšli bude opět po delší době primice.
Možná se ptáte, co je to primice? Je to první mše
svatá sloužená nově vysvěceným knězem za
účasti farního společenství, ze kterého tento
novokněz pochází. Při ní také novokněz udílí no-
vokněžské požehnání. Naši předci měli k tomu
rčení, že pro novokněžské požehnání se mají
prochodit boty. Tím vyjadřovali jeho velikou
hodnotu. Novokněžské požehnání má význam
veliký, neboť je uděluje kněz stojící na začátku
„apoštolské cesty“ svého působení a je plný
nadšení pro Krista tak, jako je tomu vždycky,
když něco ušlechtilého děláme poprvé. Konáme
to s nadšením a rádi.
Kdo tuto primici bude slavit a kdy?
U nás v Litomyšli to budou dva novokněží. Jed-
noho mnoho z vás zná. Své dětství prožil
v Osíku a v Litomyšli už mnoho let působí jako
jáhen v římskokatolické farnosti a jmenuje se
Karel Dvořák. Druhým novoknězem bude jáhen

z Polska, který působí zde u nás už půldruhého
roku a jmenuje se Piotr Antkiewicz. Ten se sice
chystá na svou první slavnostní mši do svého
rodiště města Koło ve středním Polsku, ale
i s naším společenstvím chce prožít tuto slav-
nost. Oba budou na kněze vysvěceni v kate-
drále Svatého Ducha v Hradci Králové 27.
června v 10.00 h. našim biskupem Mons. Janem
Vokálem. Své primiční mše v Litomyšli budou
sloužit v proboštském kostele Povýšení svatého
Kříže následovně. Karel Dvořák v neděli 28.
června v 14.30 hod. a Piotr Antkiewicz 5. čer-
vence v 11 hodin. Těšíme se již na toto slavnostní
zahájení jejich kněžského působení.
Doufám, že v této době budou již různá ome-
zení týkající se coronaviru ukončena, a proto
vás všechny jménem našich budoucích novok-
něží Karla a Piotra i celé římskokatolické far-
nosti srdečně zvu k těmto slavnostním chvílím. 

Zdeněk Mach, probošt

Příměstský tábor
V cirkuse
13. – 17. červenec 2020
Ve spolupráci se Střediskem volného času Lito-
myšl jsme pro vaše děti připravili letní tábor
s cirkusovou tematikou. Na děti čeká spousta
zajímavých aktivit, tvoření a informací o životě
v cirkuse. Např. jaké to je, jezdit po štacích a mít
domov tzv. na kolečkách. Navštívíme také vý-
stavu, cirkusovou hernu, vyzkoušíme chůzi na
chůdách, žonglovaní a určitě vyrazíme i ven.
Přihlášku na tábor a pravidla jeho konání dle
nařízení vlády ČR naleznete na webových
stránkách http://svc.litomysl.cz. Informace k tá-
boru budou dle vývoje koronavirové situace
v ČR pravidelně aktualizovány. Těšíme se na
vás! Renata Kmošková

Kroužek Jihočechů
Kroužek Jihočechů se po tříměsíční odmlce opět
sejde ve čtvrtek 25. června v 17.00 hod. na své
třetí letošní schůzce v salonku restaurace
Slunce. Připravenou přednášku o Boženě Něm-
cové si vyslechneme až v září, tentokrát se bu-
deme věnovat historii cestování od středověku,
se kterou nás seznámí předsedkyně kroužku.
Poté se zaměříme na plánování podzimního vý-
letu, který by měl nahradit neuskutečněný jarní
výlet. Po nepříjemné pauze způsobené epide-
miologickou situací v naší zemi se těšíme na
hojnou účast našich členů. Jana Kroulíková

Jak si najít ideální pronájem
…více na www.consultvk.cz

Naše kancelář a realitní tým fungují a jsme připra-
veni vyřizovat všechny Vaše požadavky při do-
držování současných hygienických předpisů. 

Litomyšl – prodej zděného bytu 2+1 s předzahrád-
kou v přízemí zděného domu na ulici U Školek. Kou-
pelna po rekonstrukci, prodej včetně vybavení.
Možnost dokoupení garáže v domě. Klidné místo
k bydlení. ENB C/92
Č. 1543                                                     Cena: 2 650 000 Kč
Litomyšl – pronájem obchodních prostor o ploše
50m2 na hlavním náměstí – bývalé Hudebniny mezi
poštou a restaurací U Slunce. Prodejna 28 m2, sklad,
sociální zařízení.  Velká výloha, bezbariérový vstup,
ENB G.  Č. 1542                              Cena: informace v RK
Bystré u Poličky – prodej RD 5+1 s 2-garáží, pergolou
a zahradou (689 m2). ÚT na tuhá paliva i plyn. Po-
zemky celkem: 949 m2. Pro výbornou obč. vybave-
nost městečka velmi vhodné pro trvalé bydlení
i rekreační účel. K okamžitému nastěhování. ENB G.
Č. 1541                                                           Informace v RK
Osík – prodej parcel k bydlení v nově vznikající zá-
stavě v těsné blízkosti centra obce. Výměra parcel 1
000 m2 - 1 600 m2. Nyní probíhá  příprava sítí (plyn,
elektřina, veř. vodovod a kanalizace), včetně příjez-
dové komunikace. Výhodná poloha v obci pro byd-
lení na vesnici v blízkosti města Litomyšle.
Č. 1534                                                      Cena: 1 200,- Kč/m2

Litomyšl – pronájem bytu 1+kk s příslušenstvím (cca
100 m2) ve II.NP v centru města Litomyšle. Dům i byt
po kompletní rekonstrukci v r. 2017. Energie na ná-
jemce, náklady na bydlení cca 1 500,- Kč/měs. Velmi
vhodné pro mladý pár. Volné ihned. ENB G.
Č. 1531                                         Cena: 9 000 Kč + energie
Litomyšl, Lány – prodej pozemku o výměře 1 190 m2

pro bydlení v dosahu přírody. Sítě (plyn, elektřina,
veř. vodovod a kanalizace) v těsné blízkosti hranice
pozemku. Přístup zajištěn po pozemku ve vlastnictví
Města. Č. 1523                                      Cena: 1 290 000 Kč
Němčice (okr. SY) – údolí do Končin – Prodej dře-
věné 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: 390 000 Kč  
Litomyšl – pronájem kanceláře 52 m2 ve II. NP na
Smetanově nám. Dům po rekonstrukci v r. 2004. ÚT
na plyn, soc. zázemí společné na podlaží. Zajímavé
a reprezentativní místo v centru města. ENB G
Č. 1507         Cena:  8 500 Kč + služby 1 400  Kč/měs.
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

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. je tu pro Vás.
Přijďte k nám, znáte nás.

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

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Nové parkoviště pro 77 aut ne-
daleko centra • Hokej využije zkušenosti Jakuba
Bažanta z USA • Připomenutí 75 let od konce II.
světové války v koloritu dneška • Pěvkyně Vác-
lava Krejčí Housková se podílela na světově
úspěšné nahrávce Janáčka • Testy na COVID-19
budou do dvou hodin • Zastupitelstvo v době
koronavirové • Farmářské trhy se vrátily na
Smetanovo náměstí • Basketbalový oddíl má
družstvo mužů, po mnoha letech

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

NADĚJE zve nejen
na šerm
Přitahuje vás šerm? Chtěli byste si vyzkoušet
nějaký souboj, bitvu, ale chybí vám zkušenosti,
odvaha nebo parta? Příležitost vám nabízíme.
Ve středu 17. června od 15 hodin pořádá NADĚJE
pro školní děti na hřišti zábavné výcvikové od-
poledne. S Ondřejem Svobodou si budete moct
vyzkoušet své schopnosti nebo získat nové do-
vednosti s měkčenými zbraněmi. V současné
epidemiologické době je třeba dodržovat hygi-
enická pravidla, což omezuje kapacitu účast-
níků, proto je třeba si místo rezervovat.
Rezervace je možná na facebooku NADĚJE
nebo na telefonním čísle 775868275. Nabízíme
i jiné zajímavé aktivity, u kterých rezervace není
nutná. Pokud byste měli zájem, podívejte se na
webové stránky (www.nadeje.cz/litomysl ) či již
zmíněný facebook. Budeme se na vás těšit. 

J. Nádvorníková 

kosmetický salón
Valentýnka

přibírá nové klienty. 
Pracovní doba dle objednání 

na tel. 739 699 609.
Na adrese Smetanovo nám. 77 

(v průchodu vedle drogerie DM).
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POZVÁNKY 

62. Smetanova Litomyšl 
– událost českého hudebního léta
strana 1 >
Je tak jisté, že počty vstupenek na pořady le-
tošní Smetanovy Litomyšle budou velmi ome-
zené a účast na pořadech v exklusivních
zámeckých prostorách bude o to mimořád-
nější. V programu je proto na každý den kon-
certů několik, a koncertovat se bude i na
veřejných prostranstvích. Záměrem je, aby Li-
tomyšl žila obvyklou festivalovou atmosférou,
aby návštěvníci zaplnili také zdejší hotely, re-
staurace a obchody, aby se Litomyšlané
i běžní turisté setkávali s hudbou na každém
kroku. 
„Když jsem, právě před měsícem, hovořil
o tom, že vnímám příležitost sestavit program
Smetanovy Litomyšle výhradně z komorní
hudby jako úžasnou výzvu, myslel jsem to
velmi upřímně a opravdově. A nyní pociťuji vel-
kou radost, protože mám mnoho důvodů se
domnívat, že výsledný tvar festivalu dalece
přesahuje nejen původní zadání v podstatě ko-
morního festivalu, ale má všechny předpo-
klady stát se opět nejen významnou, ale
prvořadou událostí českého hudebního léta
a celé koncertní sezóny. Věřím také, že letošní
ročník zapíše do historie Smetanovy Litomyšle
trvalou stopu, která bude sice odlišná od
předešlých, ale docela určitě také nezapome-
nutelná!,“ sděluje k novému programu umě-
lecký ředitel a dramaturg Vojtěch Stříteský.
Základním principem dramaturgie letošní
Smetanovy Litomyšle se – také vzhledem
k pohnutým okolnostem doby – stala docela
přirozeně hudba česká, především pak tvorba
Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Z díla
našeho velkého rodáka bude uveden skutečně
reprezentativní výběr jeho komorní tvorby,
u skladeb Dvořákových je kladen akcent na
vrcholné, tzv. americké kompoziční období.
Přirozeně však nebudou scházet ani staří čeští
mistři a autoři současní, Zazní např. Terezínské
requiem Sylvie Bodorové, ve světové premiéře
cyklus Jiřího Gemrota pro smíšený sbor No
Promises a v novodobé premiéře Credo Jana
Dismase Zelenky.
Uvedení radostné 7. symfonie A dur připomene
250. výročí narození Ludwiga van Beethovena
a celým festivalem bude vedle hudby Smeta-
novy probíhat jako červená nit tvorba Johanna
Sebastiana Bacha, jehož dvě jubilea jsou letos
rovněž připomínána. Značnou pozornost jistě
přitáhne premiéra „zeměpisného“ projektu
Georga Phillipa Telemanna, oblíbené Musorg-
ského Obrázky z výstavy v úpravě pro de-
chové okteto či provedení nesmrtelného cyklu
Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob na samý
závěr festivalu ve Velkém finále.
Samostatnými kapitolami jsou interpreti, kteří
se letos na Smetanově Litomyšli představí,
a také volba koncertních míst. Budou mezi
nimi i taková, kde se již dlouho nekoncertovalo
nebo dosud nebyla využívána. Situace s ome-
zeným počtem návštěvníků tedy přináší i nové
a zajímavé možnosti. A jakkoli dramaturgii
uzavření hranic připravilo o hostování zahra-
ničních umělců, na druhou stranu přineslo ne-
bývalou možnost koncentrovat do pouhých 12
dnů festivalu to absolutně nejlepší z české hu-
dební scény. Vystoupí největší hvězdy, ale
velký prostor dostanou také sólisté a soubory
mladší, nastupující generace. Na 62. Smeta-
nově Litomyšli budou zpívat mj. Kateřina Kně-

žíková, Markéta Cukrová a Václava Krejčí Hou-
sková, představí se tenorista Pavel Černoch
a barytonisté Jiří Rajniš, Martin Bárta a Roman
Hoza, samozřejmě nemůže scházet rezidenční
umělec festivalu Adam Plachetka.
Podobně reprezentativní je i výběr instrumen-
talistů, v čele s plejádou špičkových houslistů
Josefem Špačkem, Jiřím Vodičkou, Pavlem
Šporclem a Martinou Bačovou. Návštěvníci
festivalu uslyší mistrovství pianistů Iva Ka-
hánka, Jana Simona, Lukáše Klánského, Marka
Kozáka či Jana Kučery, opět se setkají s cellis-

tou Jiřím Bártou, harfistkou Janou Bouškovou
a hobojistou Vilémem Veverkou. Mimořádný
prostor budou mít litomyšlské varhany, které
rozezní Jaroslav Tůma a důležitým protagonis-
tou ročníku bude dirigent a hornista Radek
Baborák, k jehož záslužné iniciativě na pod-
poru muzikantů na volné noze se Smetanova
Litomyšl přihlásila. Právě Baborákova Česká
Sinfonietta a Pražský filharmonický sbor
budou patřit k největším vystupujícím tělesům
letošního ročníku. Ale v nabídce bude také
Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luk-
sem a Czech Baroque Ensemble Romana
Válka. Český filharmonický sbor Brno před-
nese Dvořákovu Mši D dur, komorní sbor Mar-
tinů Voices mj. Tippettovy úpravy černošských
spirituálů. Těžištěm festivalu však samozřejmě
budou soubory komorní v čele se světově pro-
slulým Pavel Haas Quartet. Vystoupí též Dvo-
řákovo trio, Wihanovo kvarteto či Epoque
Quartet s Ondřejem Rumlem. Nescházejí ani
dechové soubory Belfiato Quintet, Sdružení
hlubokých žesťů České filharmonie, Philhar-
monia Octet a festival uzavře ve Velkém finále
oblíbený soubor Barocco sempre giovane.
Podrobný program pořadatelé zveřejní
8. června a již 10. června bude zahájen před-
prodej vstupenek. Zahajovací koncert ve čtvr-
tek 2. července bude přednostně určen
televizním divákům a zájemci, kteří se na něj
nedostanou, budou moci sledovat přenos na
velké obrazovce v Klášterních zahradách.
Stejně tak bude do zahrad přenášeno
i Velké finále 12. července.

Jana Bisová, 
tisková mluvčí Smetanovy Litomyšle

Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl

Vážení rodiče, pro školní rok 2020/2021 
nabízíme výuku v těchto oborech:

OBOR HUDEBNÍ
Děti od 6 let přijímáme do tzv. přípravné hudební 
výchovy (1. a 2. třída ZŠ).
Dětem starším nabízíme tato studijní zaměření: 
klavír, varhany, klarinet, saxofon, zobcová flétna,
příčná flétna, klasická kytara, sólový zpěv, 
sborový zpěv, housle, akordeon, bicí nástroje,
trubka, lesní roh, baryton, tenor, pozoun, tuba,
hra na keyboard.
Počítejte s tím, že při studiu  žáci navštěvují také hudební
nauku, případně orchestr, komorní hru či sbor.

OBOR TANEČNÍ nabízí dvě zaměření: 
1. Balet (základy klasického tance) nebo
2. Moderní a novodobý tanec
Výuku vede paní učitelka Pavlína Lipenská.

OBOR VÝTVARNÝ: 
Děti se v hodinách učí nejrůznějším výtvarným techni-
kám, pracují také s keramickou hlínou, textilem apod.
Výuka probíhá 1x týdně ve smíšených skupinách. 
Vyučujícími jsou Šárka Franková a Michaela Kotlárová.

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ: 
Základem výuky tohoto oboru je tvořivá hra, jejímž pro-
střednictvím si žáci rozvíjejí pohybové, mluvní, herecké,
slovesné, hudební i výtvarné schopnosti. Učí se vnímat
druhé, vzájemně spolupracovat, tvořit s ostatními 
ve skupině a přijímat nové zkušenosti a vědomosti. 
Výuka probíhá 1-2x týdně ve smíšených skupinách.
Výuku vede paní učitelka Jana Paulová.

Do tanečního, dramatického a výtvarného oboru 
přijímáme děti od pěti let.

K přijetí do ZUŠ je třeba, aby Vaše dítě vykonalo
talentovou zkoušku. Talentové zkoušky 
proběhnou ve dnech 15. – 19. června 2020.

K přihlášení dítěte a k rezervaci termínu 
prosím využijte interaktivní přihlášku na našich 
webových stránkách.

Novinky:
Pro děti od 3 let nabízíme v rámci doplňkové činnosti 
zpívání ve sborečku „Pidihlásek“,  malým tanečníkům 
doporučujeme „Tancovánky“. Do těchto aktivit pro 
předškolní děti se prosím přihlašujte pouze telefonicky 
- 461 612 628.

Další informace k zápisu dohledáte 
na www.zuslitomysl.cz, případně na tel. 461 612 628.

ZÁPIS
DO ZUŠ

Filip
Sokol

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

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl
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Zdeňka Kudrnová
Ilustrátorka, studentka

Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Připravily: Lucie Drobná a Barbora Brůnová
Facebook: Otevři oči v Litomyšli

E-mail: otevriocivlitomysli@gmail.com

Projekt podporuje: Město Litomyšl,
Galerie de Lara, Městská galerie LitomyšlFacebook: Zdeňka Kudrnová illustration

Jídlo nám už dávno neslouží jako zdroj 
životně důležitých živin, vitamínů
a minerálů. Neumíme s ním zacházet jako
s lékem v době nemoci. Nepovažujeme ho za 
vzácný dar, za kterým stojí spousta tvrdé práce. Nezažíváme jeho
nedostatek, který by nás naučil vážit si ho v době nadbytku.
Nevnímáme symboliku, rytmus roku, tradice, které se s jídlem pojí. 

V Litomyšli máme možnost nakupovat kvalitní lokální potraviny.
— Prodej ze statku Sloupnice: vyzrálé hovězí maso z vlastního   
 chovu, regionální produkty (zelenina, mléčné výrobky atd.).
— Statek Bulvových Makov: domácí mléčné výrobky, vejce.
— Litomyšlská nákupní skupina na Scuk.cz: regionální produkty
 z našeho kraje i celé ČR, výběr z desítek dodavatelů (maso,   
 vejce, med, ovoce, zelenina, uzeniny, mléčné výrobky atd.).
— Znáte další lokální prodejce? Napište nám, prosím,
 na FB nebo e-mail. 

Naše děti nejčastěji vidí jídlo až na talíři. Postarádají
tak veškerou kontinuitu. Pramení z toho řada neduhů,
plýtvání jídlem, odmítání celých skupin základních
potravin, nepřirozené upřednostňování nezdravých
a vysokozpracovaných výrobků na úkor skutečného
jídla. Ukažme dětem, kde se jídlo bere. Udělejme
si výlet na statek. Vypěstujme si spolu zeleninu
od semínka až po sklizeň. Povídejme si
o původu potravin, jak dlouhá je
jejich cesta a kolik lidské
práce stojí za tím, než se
dostanou na náš stůl.

Neplýtvejme potravinami (statisticky třetina 
jídla končí v koši). Jezme skutečné jídlo 
(kupujme základní potraviny, vařme). Čtěme 
důsledně složení (nejezme náhražky, 
chemická aditiva). Upřednostňujme lokální
a sezónní produkty (má to pozitivní vliv na 
chuť, zdraví i ekonomiku). Zamysleme se
nad obaly potravin (snižme jejich množství 
rozumným výběrem výrobků).

Ilustrace: Zdeňka Kudrnová

Víte, že...

Otevři oči
v Litomyšli

4. díl: Potraviny

Máte raději banán, nebo banánek v čokoládě? Kolik toho zůstane na talíři, když dojíte? A kdy jste naposledy zažili pocit hladu?
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Rekreace
a požární ochrana
Dnešní situace ve světě nás vede do doby, kdy
většina z nás bude trávit dovolenou v přírodě
naší vlasti. Nemusí to být jen dovolená, ale
i obyčejný víkend na chatě, chalupě, pod sta-

nem či jinde. Udoláni spěchem naší technické
doby se mnozí navrátí do přírody a do roman-
tických dob našeho mládí. A jaká by to byla ro-
mantika bez táboráků, večera bez svíčky či
petrolejky.
Nebudeme nikomu v tomto povídání brát chuť
strávit své volno podle vlastních představ, při-
dáme pouze malý balíček rad, jak nezměnit své
rekreační sídlo v ruiny. 
Pomineme-li tentokrát nástrahy topného ob-
dobí, číhá požární nebezpečí po celý rok.
Kdo z majitelů chat a chalup by snesl pohled na
neupravené okolí své nemovitosti, kdo by se
nechtěl zbavit nepotřebného haraburdí. Nejjed-
nodušší cestou je spálení všeho, co už doslou-
žilo. Při tom riskujeme, že například při změně
větru, obzvláště v suchém období a nedosta-
tečném zabezpečení ohniště, se oheň může
rozšířit do míst, kde jsme ho nechtěli.
Pozornost je nutno věnovat také tomu, s čím si
hrají naše děti. Děti pouze napodobují jednání
dospělých, nevědí ale, co všechno oheň dokáže.
Na spáleniště je vždy žalostný pohled.
Právní předpisy upravují možnosti rozdělávání
otevřených ohňů v přírodě velice striktně. Je po-
voleno pouze v prostorech vyhrazených tábo-
řišť na zvlášť určených místech. Nemáme už
dovednost starých zálesáků, po jejichž tábořiš-
tích nenašel nikdo ani stopu. Nikdy nesmíme
zapomenout před odchodem od ohniště oheň
řádně uhasit, protože i doutnající zbytky mohou
také zapálit. 
Využívejme všech krás, které nám naše repub-
lika nabízí, ale neničme je. Pokud vyrazíme po
naší vlasti, ať tuto naši cestu neznačí jen řada
spálenišť. Karel Zeman

Firma FAULHAMMER s.r.o.
Tržek 38, 570 01 Litomyšl

bližší informace na adrese:
Firma FAULHAMMER s.r.o.
Tržek 38, 570 01 Litomyšl
mobil: 777 040 913
e-mail: m.splichalova@fmk.cz

Rosteme a rozšiřujeme svůj tým

Kvalifikační požadavky a náplň práce:
VŠ nebo SŠ s praxí ekonomického zaměření
tvorba finančního plánu, rozborů, směrnic, zodpovědnost za účetní závěrky a IT

rodinná tradice od roku 1893

EKONOM – 40.000 – 50.000 Kč

Kvalifikační požadavky a náplň práce:
VŠ nebo SŠ s praxí ekonomického zaměření
zpracování účetní závěrky, DPPO, KH, DPH, účetní problematika 

HLAVNÍ ÚČETNÍ – 25.000 – 35.000 Kč

Kvalifikační požadavky a náplň práce:
VŠ nebo SŠ s praxí v zemědělském oboru, řidičský průkaz sk. B
tvorba receptur krmiv pro hospodářská zvířata, návštěvy zemědělských farem

KRMIVÁŘ

Kvalifikační požadavky a náplň práce:
odborné vyučení nebo SŠ
organizování provozu, provádění a řízení údržby technologického zařízení

TECHNOLOG / MISTR VÝROBY – 25.000 – 32.000 Kč

N
A

B
ÍZ

ÍM
E • týden dovolené navíc, příspěvky na stravování

• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost flexibilní pracovní doby
• příjemné prostředí menšího kolektivu
• místo výkonu práce: Tržek
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ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO „RŮŽOVÝ PALOUČEK“
MORAŠICE 180, 569 51 MORAŠICE
hledá pracovníky na pozici:

• ELEKTRIKÁŘ
• OPRAVÁŘ A OBSLUHA ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
• OŠETŘOVATEL SKOTU
• KUCHAŘKA, POMOCNÁ KUCHAŘKA
Požadujeme:
• řidičské oprávnění B,T (pro pozici opravář a obsluha….)
• pro pozici elektrikář kvalifikaci dle platných práv. předpisů
• zdravotní způsobilost
• vyučení a zkušenosti v oboru jsou výhodou      

Nabízíme:
• slušné mzdové ohodnocení
• dlouhodobě perspektivní práci
• moderní vozový park, moderní provozy

Kontakt pro bližší informace
či v případě zájmu:
tel. 736 646 363,
redit-zd.morasice@lit.cz

Celý kraj bude lépe dýchat, pomohou tomu
nové kotle za peníze z kotlíkových dotací
Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít
stejné možnosti a výhody na kterékoli části
území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na
sto procent. Další žadatelé budou podpořeni
v letošním roce. Ukončení příjmu žádostí je 30.
října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací
stále trvá.
Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy v loň-
ském roku 8. října. Zájem byl obrovský hned od
začátku otevření výzvy. Ukončení příjmu žá-
dostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíko-
vých dotací stále trvá. Žádosti o poskytnutí této
dotace mohou lidé podávat prostřednictvím
webové aplikace na internetových stránkách
Pardubického kraje. K dnešnímu dni je zaregi-
strováno kolem 1990 žádostí. Žadatel může
v závislosti na novém pořizovaném zdroji tepla
získat dotaci až do výše 127 500 Kč.
V 5. výzvě je podpora poskytována na pořízení
nových automatických kotlů na biomasu, kotlů
na biomasu s ručním přikládáním, kondenzač-
ních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Pod-
pořena může být pouze výměna starého kotle
na pevná paliva s ručním přikládáním emisní
třídy 1., 2. a bez určení třídy. 

Rada průběžně schvaluje podané žádosti.
V současné době pracovníci odboru rozvoje
Krajského úřadu Pardubického kraje zajistili
podpisy smluv s prvními osmi sty žadateli. Dal-
ších 800 žadatelů bylo prozatím vyrozuměno
o tom, že jejich žádost je v pořádku a že peníze
dostanou. Na podpis smlouvy si tito žadatelé
počkají na konec léta, ale mají jistotu, že peníze
zde pro ně jsou již připravené a kotel mohou vy-
měnit.
Žádosti, které se nepodaří uspokojit z důvodu
vyčerpání prostředků, jsou zařazovány do tzv.
zásobníku projektů. V případě odstoupení pří-
jemců od smlouvy nebo nedočerpání schválené
výše dotace budou uvolněné prostředky nabíd-
nuty žadatelům právě v tomto zásobníku, a to
dle pořadníku podání žádosti. Další žádosti
v zásobníku mohou být v roce 2021 uspokojeny
z prostředků výzvy MŽP pro kraje v rámci pro-
gramu Nová Zelená úsporám, prostřednictvím
něhož má kraj možnost získat pro své žadatele
o kotlíkovou dotaci částku okolo 70 milionů Kč.

Hana Štěpánová, 
radní Pardubického kraje  zodpovědná 

za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• zpracování pískovců, výrobky dle 
   přání zákazníka
• velký sortiment doplňků
• zaměření i cenové návrhy zdarma

Zkušenosti v oboru od roku 1985

+420 603 211136 

Obce dostanou na dotacích
o pět milionů korun navíc
Hejtman Martin Netolický v květnu inicioval jed-
nání krajských radních, na kterém bylo rozhod-
nuto, že v rámci rozpočtu bude z dílčích rezerv
vyčleněno pět milionů korun na navýšení Pro-
gramu obnovy venkova, a to konkrétně na pro-
jekty Místních akčních skupin. I přes dopady
pandemie koronaviru chce kraj v maximální
možné míře podpořit projekty na obcích a po-
moci také fungování obecních prodejen.
„I přesto, že jsme byli nuceni přehodnotit dotační
politiku kraje v některých oblastech, tak stále
rozdělujeme přes 300 milionů korun, z toho přes
105 milionů do podpory venkova, životního pro-
středí a zemědělství. Po dohodě s kolegy jsem
navrhl, abychom navýšili o pět milionů korun
krajský Program obnovy venkova a umožnili
jsme realizaci projektů Místních akčních skupin
v rámci programu Malý Leader. Celkově tak

máme na Program obnovy venkova připraveno
35 milionů korun, což je za současné nelehké si-
tuace maximum možného,“ uvedl hejtman Mar-
tin Netolický. „Tímto krokem chceme podpořit
další investiční činnost na venkově, ale také ev-
ropsky uznávanou metodu "komunitního života
a plánování" na venkově. Předpokládám, že se
v letošním roce jedná o poslední prostředky,
které budeme schopni z krajského rozpočtu po-
skytnout. Věřím, že i díky této podpoře zůstane
zachována investiční činnost také na obcích
stejně tak, jako bude zachována v případech, kdy
je kraj investorem,“ řekl hejtman.
Ten také připomněl, že kraj v rámci Programu
obnovy venkova nijak neomezil podporu
fungování vesnických prodejen, dotace na eko-
logickou výchovu, záchranné stanice, vodní
hospodářství či pro začínající včelaře. -red-
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Nabízíme:

• Možnost uložení zeminy, asfaltu, betonu a cihel

v recyklačním středisku

• Možnost přistavení kontejnerů včetně odvozu

do recyklačního střediska Tramon

• Pronájem kontejnerů (možnost zapůjčení ZDARMA)
2x SCANIA XT450 8x4 souprava – nosnost 30t
1x DAF LF290 – nostnost 12t

• Prodej zeminy a recyklátu (betonový, asfaltový, cihelný)

• Možnost prodej kameniva – frakce:
0/2N, 0/4, 0/4N, 2/4 POD, 4/8, 4/8 POD, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 
32/63, 0/32, 0/32N, 0/63, 0/63N, 0/125, 63/125N, MZK

• Možnost prodeje písku

• Možnost deponie pro stavební firmy (neomezené množství)

• Recyklace inertního odpadu

• Zemní a výkopové práce
CAT 323 – pásový bagr, CAT 962 – kolový nakladač
BOBCAT T590 – pásový nakladač, BOBCAT E20 – minibagr + kladivo

• Možnost drcení a třídění na strojích POWERSCREEN
H6203R – H Range Screen, Premiertrak 400X – mobilní drtící zařízení



Místa pro vážení dopravy
Regionální silnice jsou často přetěžované, kraj
se společně se Správou a údržbou silnic Pardu-
bického kraje proti jejich ničení bude bránit. Vy-
buduje několik vážních míst, která zaznamenají
přestupky a příslušnými silničními správními
úřady budou vymáhány sankce. 
„Téměř 10 let je kraj připraven budovat vážní
místa v našem regionu a očekával součinnost
Ministerstva dopravy. To se však k celé věci
nemá. Mohu říci, že mi došla trpělivost. Postupně
začneme váhy na krajských komunikacích insta-
lovat na vlastní náklady,“ zdůraznil náměstek
hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní
obslužnost Michal Kortyš a dodal: „V nejbližší
době máme v plánu vybudovat dvě vážní místa
v úsecích, na kterých převládá přeprava materi-
álu z cementárny Prachovice. Přesněji se jedná
o lokality Radlín a Ronov nad Doubravou. U první
jmenované oblasti bude instalováno místo pro
vážení ještě letos, u druhé rok na to. Vážit
chceme v příštím roce i na úseku silnice z České
Třebové do Litomyšle. V roce 2022 budou připra-
vena místa pro vážení u spojnice silničního úseku

z Přelouče, Lázní Bohdaneč a hranic s Králove-
hradeckým krajem, a také na úseku z Markovic
přes Sobětuchy, Podhůru do Slatiňan.“
„Na vážních místech bude probíhat i kontrola
dodržování dopravního omezení v podobě vy-
loučení těžké nákladní dopravy. Zařízení bude
sloužit také ke sčítání hustoty dopravy. Úspory
se očekávají zejména v tom, že přepravci nebu-
dou přetěžovat vozidla a poškozovat silnice.
Dojde i ke zvýšení bezpečnosti silničního pro-
vozu, snížení hluku a vibrací. Při prohřešcích
bude od řidičů vymáhána patřičná pokuta,“ do-
plnil Michal Kortyš. 
Umístění vážních míst: 
(místo/úsek, doba realizace)
II/341 – Radlín; 2020
II/337 – Ronov nad Doubravou; 2021
II/358 – Česká Třebová-Litomyšl; 2021
III/34017 / III/34022 – Markovice-Sobětuchy-
Podhůra-Slatiňany; 2021/2022
II/333 – spojnice Přelouč, Lázně Bohdaneč, hra-
nice s Královehradeckým krajem; 2022 

-red-

Červnové odstávky elektřiny
Upozorňujeme občany na plánované odstávky
elektřiny, které na červen letošního roku plánuje
ČEZ. Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení
dodávky elektřiny včetně adres dotčených od-
běrných míst naleznete na webových stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběra-
telé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému in-
dividuálnímu zasílání oznámení o poruchách 
a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze
v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu
prací spojených se zajištěním bezpečného 
a spolehlivého provozu distribuční sítě.
• Kornice; 1. června 2020; 10.00 – 15.00 hod.
• Bří Šťastných, Kpt. Jaroše, Osická, Smetanovo

náměstí, Vodní valy; 2. června; 8.15 – 13.00 hod.
• Osická, Smetanovo náměstí;

2. června; 13.00 – 16.00 hod.
• J. Žižky, Nádražní, Sokolovská, Zahradní; 

3. června; 7.30 – 19.00 hod.
• J. Žižky, Nádražní, Sokolovská, Zahradní; 

3. června; 9.00 – 15.00 hod. 
(jiné adresy oproti výše)

• Lánská, Na Lánech, U Sádek; 
4. června; 7.30 – 19.00 hod.

• Komenského náměstí, Kpt. Jaroše, Nádražní;
8. června; 7.15 – 11.00 hod.

• Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Záhradí; 
8. června; 11.30 – 15.00 hod.

• Rektora Stříteského, Růžová, Smetanovo
náměstí, Šantovo náměstí, Špitálská, 
Toulovcovo náměstí, Zámecká; 
9. června; 7.15 – 13.00 hod.

• Pohodlí; 9. června; 7.30 – 17.30 hod.
• Braunerovo náměstí, Mařákova, Nerudova,

Rektora Stříteského, Růžová, Smetanovo 
náměstí, Šantovo náměstí, Šmilovského, 
Toulovcovo nám.; 10. června; 7.15 – 13.00 hod.

• Jiráskovo náměstí, Lomená, Osevní,
P. Bezruče, Peciny, Pod Prokopem, 
Portmanka, Příčná, V. K. Jeřábka, Za Brankou;
11. června; 7.15 – 13.00 hod.

• Pohodlí, 11. června; 7.30 – 17.30 hod.
• Družstevní, Polní, Václava Boštíka, Zahájská;

12. června; 7.15 – 13.00 hod.
• J. Želivského, J. Žižky, Míru, Revoluční, 

T. G. Masaryka; 15. června; 7.15 – 11.00 hod.
• J. Matičky, M. Švabinského, Zahájská,

M. Kuděje, Okružní, Za Moštěním; 
15. června; 11.30 – 15.00 hod.

Údaje jsou aktuální k 26. květnu a mohlo dojít
ke změnám. Více informací případně poskytnou
zaměstnanci MěÚ Litomyšl (461 653 333) a In-
formačního centra Litomyšl (461 612 161).

-red-
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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

•
•
•
•
•

Otevření Velkého Košíře 7. června
Přijďte podpořit děti z Jachetního oddílu YCL –
vodní sporty. Tradiční akci pro vás připravují ve
spolupráci se členy jachetního oddílu a školou
windsurfingu a paddleboardingu. Jsme rádi, že

je možné tuto akci uskutečnit v obvyklém čase.
Letošní 39. otevření Velkého Košíře bude záro-
veň pozvánkou na příští rok, kdy klub oslaví 40
let od svého založení. 
Akce probíhá po celý den od 9 do 18 hodin.
Hlavní program zahájíme ve 14:00 hodin. Jeho
součástí bude vystoupení dětí Jachetního oddílu
– vodní sporty se cvičením na balanciérech,
ukázkami jízdy na paddleboardech a windsur-
fingu. Veřejnost a příchozí si budou moci
v rámci tohoto svátku vodních sportů vyzkoušet
suchozemský trenažér, jízdu na paddleboar-
dech, svézt se na rychlostním šlapadlu Conger.
Na vodě zakotví plachetnice Lily. Pro děti na
travnaté ploše v areálu vodních sportů připra-
vujeme soutěže a hry. Těšíme se na vás u vody.

Za YCL – vodní sporty Pavel Saqua

Nabízím 
obchodní prostor 

100m2
mající dvě velké výlohy a klenuté 
stropy ve středu náměstí 
v Litomyšli. Od 1. 7. 2020. 
Tel. 774 114 934

najdete nás také
na facebooku
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Kraj objednal
ochranné
prostředky
za 11 milionů korun
V souvislosti s avizovaným koncem nouzo-
vého stavu na území České republiky se v sále
krajského zastupitelstva sešla Bezpečnostní
rada Pardubického kraje. Hlavní náplní byla re-
kapitulace postupu kraje v rámci pandemie
koronaviru, a to včetně nákupů osobních
ochranných prostředků, systému krajské dis-
tribuce a dalších náležitostí. Celkově kraj 
k dnešnímu dni objednal ochranné prostředky
a techniku za více jak 11 milionů korun.
„Celkově jsme objednali přes 87,5 tisíc respi-
rátorů FFP2, již před vyhlášením nouzového
stavu 15 tisíc textilních roušek, ale také tisíce
litrů dezinfekce na ruce a na podlahy. K tomu
nyní očekáváme dodávku teploměrů a sterili-
začních boxů, které budeme rozdělovat do
všech našich zařízení. Důležitou zprávou je, že
jsme téměř veškerý materiál nakupovali 
u společností z našeho kraje se všemi potřeb-
nými certifikáty a potvrzeními,“ sdělil hejtman
Netolický.

Krajská hmotná rezerva
V souvislosti s nákupem z rozpočtu Pardubic-
kého kraje byla průběžně vytvářena rezerva
pro případ akutní potřeby uvolnění ochran-
ných prostředků. V současné době má kraj 
v rezervě  přes 90 tisíc respirátorů FFP2, 300
tisíc ústenek a vinylových rukavic. Dál jsou pak
na skladě ochranné brýle, návleky na obuv či
jednorázové ochranné obleky. Kromě toho je
k dispozici také 2 800 akutních balíčků, které
slouží jako celotělová ochrana pro případ vý-
skytu nákazy v některém z našich zařízení.

Zapojení dobrovolných hasičů
Nedílnou součástí fungování krajské distri-
buce osobních ochranných prostředků byli
dobrovolní hasiči. „V polovině března byl na-
staven harmonogram služeb jednotek pro
centrální sklad Chrudim a pobočné sklady Ústí
nad Orlicí a Litomyšli v režimu 24/7, kdy se
jednotky střídaly vždy po dvanácti hodinách.
K dnešnímu dni se distribuce zúčastnilo cel-
kem 85 jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí, což je necelých 480 členů. V rámci dis-
tribuce dezinfekce došlo k největšímu závozu,
kdy se v jeden čas zapojilo 47 dopravních
automobilů. Celkově jsme po dobu fungování
najeli našimi vozy téměř 15 tisíc kilometrů,“
dodal Josef Bidmon. -red-

Řádková inzerce
Kdo by měl zájem natrhat si višně nebo třešně
(zahrada v Litomyšli), budou zralé kolem
15.6.2020 Telefon č. 607744568. • Konečně se
můžete jít bavit, nebo si něco zařídit RÁDA VÁM
POHLÍDAM vaše dítě. Je mi 14 let a jsem spoleh-
livá. Kontakt Hanka K. Tel 730687590 handa.ko-
varova06@gmail.com • Koupím do sbírky staré
panenky, možno i krojované, ale i panenky retro
chodičky, panenky z bývalého NDR, SSSR, BLR,
MLR a pod. Každá potěší. T-739307646 • Pro-
dám větší množství knih Všechny rozhledny
V České r. každá jiná, za vaši nabídnutou cenu.
T-739307646
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Atletické okénko
Spolu na Startu s Českým atletickým svazem,
to je název celostátní akce, která má znovu na-
startovat atletiku. K této akci se přihlásilo 136
oddílů z celé republiky a 1. června proběhnou
závody za účasti našich nejlepších atletů a z vy-
braných podniků budou i TV přenosy (Kladno,
Plzeň, Kolín). Již během května však přibývá
v termínovce řada oddílových, ale i otevřených
závodů, samozřejmě omezených opatřeními
proti koronaviru. I v Litomyšli proběhly oddílové
závody za účasti asi 30  startujících. Žactvo
soutěžilo v základních disciplínách (60, 300,
dálka), dospělí vrhači v kouli a kladivu. Časy byly
měřeny ručně, proto jsou trochu lepší než elekt-
ronické.
Nejlepší v jednotlivých kategoriích: žáci – J.
Brýdl (7,8 – 44,10 – 440); ml. žáci – V. Voříšek
(8,1 – 45,0 – 453); žákyně – Motáková (8,4), Su-
chánková (50,9), Prokopová (352); ml. žákyně –
Hlávková (8,9 – 50,3 – 331); přípravka – Koty-
zová (9,4 – 380), Jirková (57,9); koule - T. Kozák
(14,00), kladivo – Vilček (47,85).
Byla zveřejněna nová upravená termínovka
a změny v organizaci soutěží, zatím v rámci re-
publiky, na stanovisko kraje ještě čekáme. Liga
omezuje počty startujících na 20, počty v jed-
notlivých disciplínách (běhy 18, technické disci-
plíny 14). O prázdninách proběhnou 3 kola, tj. 4.
(5.) 7., 18. (19.) 7.  a 22. (23.) 8. Odděleně budou
probíhat soutěže mužů a žen, to znamená, že
místo 3 závodů proběhne 6, pořadatelé budou
určeni znovu. Ze soutěže se nebude sestupovat
ani postupovat. Petr Jonáš

S míčem do jamky. Zábava,
ale také ostré zápolení
Fotbalgolf. Samotný název napovídá, kombinací
jakých dvou sportů je odvětví, které si získává
v Česku stále větší oblibu, a to nejenom na re-
kreační úrovni. Vždyť se v něm hrají i ligové sou-
těže a mezinárodní turnaje. Zkrátka osmnáct
„poněkud větších“ jamek, místo golfového
míčku kopačák a jde se na věc. I v Litomyšli.
Ve fotbalgolfovém areálu u Primátorské hráze
se v polovině května sešlo šestatřicet hráčů na
druhém ze série tří turnajů Východočeského
poháru. Dá se říci, že to byla jedna z prvních ofi-
ciálních sportovních akcí v regionu po vynucené
a téměř nekonečné přestávce.
„Domluvili jsme se s kluby z Náchoda a Nebeské
Rybné, se kterými to máme regionálně nejblíže.
Každý víkend se odehraje turnaj na jednom hřišti
a tím vyplníme mezeru, než začne ligová soutěž,
která musela být odložena,“ sdělil Zdeněk Koc-
man z domácího Fotbalgolfového klubu Litomyšl.
Protože fotbalgolfisté mohou obejít hřiště i ve
dvou, měli přece jenom snadnější pozici při ob-
novení činnosti. „Od dubna jsme mohli začít
hrát a trénovat, pochopitelně při dodržování da-
ných opatření, omezení počtu lidí, vzdálenosti
mezi nimi a podobně. Trochu výhodou pro nás
bylo, že se hraje na rozlehlých hřištích a hráči
nevytvářejí velké skupiny,“ byl Kocman rád za
rychlý návrat na hřiště.
V turnaji zvítězil domácí hráč Petr Kubeš (FGK
Litomyšl), jenž obešel dvě kola na osmnáctijam-
kovém hřišti s výsledkem 18 pod par a byl
o ránu lepší než Adam Levý (FG Nebeská
Rybná). Nejlepší ženou byla Dana Saligrová (FG
Nebeská Rybná) a soutěž dvojic opanovali Zde-
něk Kocman a Jan Jež z domácího klubu.
Ligová sezona trvá obvykle od dubna do října,
letos musel být její kalendář zákonitě upraven.
Začít by se mělo o posledním víkendu v květnu
v Praze a po dalších pěti zastávkách je finále
naplánováno na nejtěžší tuzemské hřiště Dym-
ník u Rumburka.

Tamtéž by se měl o prázdninách konat vrchol
letošní sezony v podobě mistrovství světa. Je
však otázkou, jak to s touto prestižní akcí vůbec
dopadne vzhledem k nejisté možnosti účasti
zahraničních hráčů (před pěti lety se na stejném
místě sešli reprezentanti ze sedmnácti států).
Litomyšlský klub funguje od roku 2015. „Máme
pětadvacet členů, osm z nás hraje českou ligu
a je zařazeno do celorepublikového žebříčku. Tři
roky po sobě jsme byli v celkovém ligovém hod-
nocení na pátém místě, což je pro náš malý klub
velký úspěch. Důležité je, že máme v Litomyšli
krásné hřiště a je kde trénovat,“ zdůraznil Koc-
man.
Ještě výraznějšímu rozmachu fotbalgolfu brání
zatím malý počet hřišť. Především Morava je
v tomhle směru „pole neorané.“ V Česku jich má
potřebnou ligovou certifikaci deset, řada dal-
ších je ovšem v různém stadiu příprav a vý-
stavby. „Je to pořád nový sport, který se však
bude rozvíjet a má perspektivu. Ono vybudovat
a provozovat fotbalgolfový areál není vůbec
jednoduché. V Litomyšli jsou dvě hřiště a še-
statřicet jamek, což vyžaduje nemalé pro-
středky,“ uvedl Kocman.
Kouzlo fotbalgolfu spočívá podle jeho slov
v tom, že zahrát si ho může přijít doslova každý.
„Je to znát na tom, že členská základna se ne-

Nový trenér hokejového Áčka: 
„Je to pro mne obrovská výzva.“
Fanoušci hokeje si pauzu nedá-
vají, ani když je k prvnímu zá-
pasu nové sezony daleko. Je
sice brzy na novinky v pro-
gramu soutěže nebo na změny
v kádru. Přesto jsou tu zprávy,
které budou mít zcela zásadní
vliv na další ročník krajské sou-
těže. Tedy alespoň z pohledu
HC Litomyšl. Realizační tým
opustil trenér A týmu Jan Svatoš
a novým trenérem se stal lito-
myšlský rodák Jakub Bažant. 
„Děkuji Sváťovi za práci, kterou
odvedl pro náš klub. Přeji mu na
další hokejové štaci mnoho
úspěchů. Zároveň se těším na
spolupráci s novým trenérem
Jakubem Bažantem,“ řekl Martin

Vandas, manažer HC Litomyšl. 
Jakub Bažant přebírá tým, který
v loňské sezoně ukončil svou
pouť v Poháru Vladimíra Mar-
tince. „Je to pro mne obrovská
výzva. Ke sportu obecně a
především k hokeji v Litomyšli
jsem měl již malička velmi
blízko. Těším se na nové zkuše-
nosti a věřím, že se nám podaří
bojovnými výkony a doufejme
také přívětivými výsledky přilá-
kat fanoušky zpět na zimní sta-
dion,“ sdělil nový trenér Jakub
Bažant. O dalších novinkách
budeme pravidelně informovat
na stránkách hokejového klubu
www.hclitomysl.cz a v Lilii.

Petr Šilar

ustále rozrůstá. V celostátních žebříčcích se
hodnotí muži, ženy i děti. Jde o pohybovou ak-
tivitu pro všechny generace, dá se zapojit celá
rodina. Je to atraktivní třeba pro bývalé fotba-
listy, což vidím sám na sobě. Na velkém hřišti si
už moc nezahrajeme, ale takhle zůstáváme
pořád v akci s míčem,“ usmívá se fotbalgolfista,
který je sportovní veřejnosti v regionu dobře
znám jako dlouholetý a úspěšný mládežnický
fotbalový trenér. Radek Halva

Tak konečně jsme si mohli udělat ve středu (29.
dubna) po čase – zase pořádný, společný orga-
nizovaný trénink našich jezdců. Na republikové
dráze v jihočeském Pacově na Pelhřimovsku
dorazili: Petr Bartoš, Jonáš Nedvěd, Barbora
Laňková, Petr Rathouský, Marek Rathouský 
a Aleš Suchánek. Po ranním dešti byla zdejší
trať v optimálním stavu - čili ráno proběhly kla-
sicky tréninky, odpoledne jsme přidali techniku
a také dvě dvacetiminutové rundy. Tým musím
pochválit za nasazení, pořadatelům za připra-
vený okruh a doufám, že se to pozvolné rozvol-
nění promítne i do motokrosových závodů – na
které se už moc těšíme!! Nyní budou organizo-
vané tréninky přibývat (Krásná Lípa, Benátky
nad Jizerou, Dalečín), aby náš tým byl na první
ostré starty dostatečně připraven – v současné
době netrpělivě čekáme na aktualizaci kalen-
dáře mistrovství MMČR od promotéra!

Za Orion Racing Petr Kovář

Orion Racing 
začíná trénovat!


