
Městská oslava silvestra se ruší, 
Andělský advent bude netradiční

„Samozřejmě nás to velice mrzí, ale vzhledem
k nařízením vlády, hygieniků a situaci v repub-
lice jsme se rozhodli zrušit letošní městské
oslavy příchodu nového roku. Akce na Smeta-
nově náměstí má dlouholetou tradici a lidé jsou
na ni zvyklí. Rozhodnutí jsme oddalovali co nej-
více, abychom mohli reagovat na případné
uvolnění podmínek pro pořádání hromadných
akcí, ale s přípravami se musí začít v předstihu
a zatím nic nenasvědčuje masivnímu uvolňo-
vání pravidel. Silvestra tedy jako v dalších měs-
tech oslavíme spíše v rodinném kruhu a já
doufám, že rok 2021 bude mnohem šťastnější
a klidnější než ten letošní,“ uvedl k rozhodnutí
rady místostarosta Radomil Kašpar.

Na vládní nařízení museli také reagovat organi-
zátoři oblíbených Andělských adventních nedělí.
Průběh adventu bude letos kvůli hygienickým
opatřením klidnější, ale Litomyšlané o něj nepřij-
dou. „Velká sešlost s koncertem a promluvou
duchovních v rámci první adventní neděle bo-
hužel možná není, ale snažíme se přes všechna
omezení připravit zajímavý adventní program
nejen pro rodiny. Každý den počínaje první ad-
ventní nedělí a konče Štědrým dnem zveřejníme
na facebookových stránkách a webu www.an-
delskalitomysl.cz tip na jednu Andělskou ad-
ventní procházku po Litomyšli a okolí. A protože
už nám chybí vaše tváře, bude procházkování
spojeno s fotosoutěží! Na co se mohou výherci

Veselé Vánoce 
a šťastný rok 2021
Vážení spoluobčané,
rok 2020 pomalu končí a mnozí z nás si
jistě řeknou: „Konečně!“ Minulé měsíce
byly pro všechny z nás ná-
ročné z mnoha důvodů.
Obávali jsme se o zdraví
svých blízkých a sebe,
museli se smířit s ome-
zováním osobních svo-
bod, obchodů a služeb
i s utahováním opasků.
Ne vše ale bylo špatné.
Vzpomeňme si například
na neuvěřitelnou vnitřní sílu, kterou jsme
prokázali. Na vlnu dobročinnosti a pocho-
pení, s níž jsme se na počátku roku vypo-
řádali se začátkem epidemie i nastalým
chaosem. Na dobročinné sbírky, šití roušek
potřebným, pomoc s nákupy a další výzvy.
Na veškerou vlídnost a obětavost tisíců
lidí, kteří nemuseli, ale chtěli pomoci. To
vše je stále v nás a je to velkým příslibem
do budoucna. Opět jsme ukázali, že když
jde do tuhého, umíme se semknout a na-
jdou se mezi námi obětaví lidé, do kterých
byste to možná mnohdy neřekli. Místo na-
šeho typického brblání u piva a nadávání
jsme k sobě byli skutečně a nefalšovaně
milí, obětaví a odpovědní.          strana 5 >
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Máte nápad jak zlepšit
život ve městě?

Andělská Litomyšl
- letos procházková 11103 Poděkujme našim

(super)hrdinkám!

Radnice musela během roku 2020 kvůli opatřením proti šíření covid-19 změnit plány u mnoha
tradičních akcí. Komplikace se nevyhnuly ani přípravám oslav silvestra a Andělských advent-
ních nedělí. Rada města nakonec rozhodla o tom, že letošní městská oslava silvestra se kvůli
epidemiologické situaci zcela zruší, na Smetanově náměstí tak nebude klasický ohňostroj,
chybět budou i stánky s tradiční čočkovou polévkou.

těšit? Na parádní dárkové balíčky s názvem In-
stantní silvestr, který bude kromě jiného obsa-
hovat např. čočku, recept na čočkovku od M. D.
Rettigové, prskavky, hrneček, Lázeňský elixír,
andělíčka pro štěstí a další drobné dárky. Připra-
vujeme také tradiční sváteční slovo litomyšl-
ských duchovních při rozsvěcení jednotlivých
svící na adventním věnci - letos ve formě krát-
kých videí,“ popisuje letošní program oslav ad-
ventu Michaela Severová, vedoucí Odboru
kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl.
Stejně tak se lidé mohou těšit na celkem tři
vánoční stromy, které jsou tradičně na Smeta-
nově náměstí, náměstí Václava Havla a u su-
permarketu Billa. Jejich slavnostní rozsvícení
není za současné situace možné, ale stromy
budou na svých místech i s ozdobami od první
adventní neděle. Vedení města děkuje dárcům
stromů i skupině ČEZ jako hlavnímu sponzo-
rovi. -mv-, foto: František Renza

Obchody otevřou 3. prosince
Od čtvrtka 3. prosince budou moci v omezené
podobě a za přísných hygienických opatření
otevřít restaurace, všechny obchody a služby.
Skončí také zákaz vycházení a zákaz nedělního
prodeje. Rozhodla o tom vláda 29. listopadu na
mimořádném jednání.
Další rozvolnění nařízených protiepidemických
opatření umožní přechod do třetího stupně pro-
tiepidemického systému (PES). I další uvolňo-
vání bude záviset na tomto systému, s nímž se
můžete seznámit na stranách 26 a 27.

Je však možné, že dojde k jeho úpravám či ak-
tualizacím, proto doporučujeme sledovat zpra-
vodajství či například web vlada.cz, kde jsou
vždy zveřejněny aktuální přílohy k vládním na-
řízením. Školství přejde na 3. stupeň PES od
pondělí 7. prosince. Ministerstvo školství dekla-
rovalo, že bude školy o změnách informovat
tak, aby měli ředitelé dostatek času na přípravu.
Do škol bude na začátku prosince distribuován
materiál s detailními informacemi pro daný
stupeň. -mv-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
Rada města schvaluje pravidla pro participa-

tivní rozpočet 2021 a souhlasí s jeho spuštěním.
RaM souhlasí s účastí Základní školy Lito-

myšl, Zámecká 496, okres Svitavy v projektu
Škola pro všechny 3 realizovaného prostřednic-
tvím Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání a s přijetím účelově vynaložených
prostředků na realizaci uvedeného projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/
20_080/0018273. Číslo rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace: 20_080/0018273-01. Celková výše
poskytnuté dotace: 1 084 998 Kč. Projekt by
měl být realizován od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2022
a měl by finančně pokrýt níže uvedené pra-
covní pozice/aktivity: školní speciální pedagog,
školní psycholog, projektový den (povinná
aktivita), tandemová výuka na ZŠ, doučování

žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.
RaM projednala návrh pravidel rozpočtového

provizoria na rok 2021 pro případ, že by
do konce roku 2020 nedošlo ke schválení roz-
počtu města na rok 2021. Rozpočtové hospoda-
ření města se řídí v době od prvního dne
rozpočtového roku do schválení rozpočtu
města na rok 2021 těmito pravidly: Každý měsíc
může být profinancováno 95 % z 1/12 celkových
výdajů (nákladů) schváleného rozpočtu (plánu)
na rok 2020. Omezení 95 % z 1/12 schváleného
rozpočtu 2020 se nevztahuje na mandatorní
výdaje, na příspěvek zřizovatele příspěvkové or-
ganizaci Centrum sociální pomoci a na výdaje
odboru rozvoje a investic zahájených v před-
cházejících letech".

více na www.litomysl.cz

Starostova
odpovědna
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi
na témata, která vás zajímají? Své podněty mů-
žete sdělit redakci Lilie na adresy uvedené v ti-
ráži na poslední straně tohoto vydání. Pokud
chcete na své otázky znát odpovědi přímo
od starosty Daniela Brýdla, můžete se na něj
obrátit prostřednictvím Starostovy odpovědny.

Oprava zámecké zdi – jaké bylo stanovisko
města ve stavebním řízení? Proč nepřistavit
k vile Klára další pavilon, aby budovy sloužily
jako domov pro seniory?
Vážený pane Červenko,
děkuji za Váš dotaz. Město se skutečně vyjadřo-
valo v rámci stavebního řízení jako vlastník sou-
sedících nemovitostí (pozemků). Vysloveně
do vyjádření, které prošlo stavební komisí 18. 9.
2018 a poté bylo schváleno radou města 25. 9.
2018, napsalo mj. toto: „Město Litomyšl dopo-
ručuje zvážit ponechání kamenného režného
zdiva v podezdívkách oplocení.“
Na naše doporučení bohužel nebyl brán památ-
káři na zřetel a chápu vás i další občany, které
podoba zdi frustruje. Mně samotnému se také
příliš nelíbí. Nicméně výše zmíněná odpověď
města byla v roce 2018 přijata před mým nástu-
pem do funkce. Když jsem tedy byl na opravu
zdi po mém nástupu na radnici upozorněn
a chtěl situaci řešit, již legálně nebylo jak. Proto
jsem kolegům sdělil, že při podobných akcích
musíme být za město důslednější i vůči takové
instituci, jakou je Národní památkový ústav. Já
osobně se u všech větších projektů jako laik
snažím projektantům i úředníkům posílat své
připomínky a podněty, aby naše postoje u sta-
vebních řízení byly co nejkomplexnější a co nej-
více respektovaly zájmy občanů. Podobně to
dělají i radní a členové komisí města. Na jejich
obranu chci uvést, že všichni lidé, kteří za město
v roce 2018 opravu zdi připomínkovali, doufali
v to, že památkáři k opravě „vlastního“ přistoupí
se stejnými nároky, které mají například na nás
při opravě majetku města.
Pokud jde o vilu Klára, opravdu jsem řešil možnost
moderní přístavby pro využití na nový domov pro
seniory. Jak vedení Centra sociální pomoci, tak ko-
legové z majetkoprávního i investičního odboru
mi však vysvětlili, že by to pravděpodobně stálo
obrovské finance a nikdy by z hlediska užitného
nevznikl tak kvalitní dům, jako novostavba, která
je naplánována u nemocnice. Navíc do projektů
této novostavby již bylo zafinancováno několik
milionů korun a jen tak toto vyhodit komínem si
jako vedení města nedovolíme. Nyní děláme
všechny kroky pro to, aby mohla být výstavba no-
vého domova pro seniory hrazena z velké části
z financí v rámci dotace REACT-EU, tedy financí,
které Evropská unie pošle jednotlivým zemím
na podporu ekonomiky v souvislosti s koronakrizí.
Má to ještě mnohá úskalí, ale pracujeme na tom
na maximum. Na možnost odkupu vily Klára se
ptalo již více zájemců. 
Ještě jednou děkuji za Váš zájem o Litomyšl
a dění v našem krásném městě. Přeji Vám
i všem ostatním hlavně zdraví, klid a hezký zby-
tek roku, jak je to jen v současné vykolejené
době možné. Daniel Brýdl, starosta

Uvedený příspěvek ze Starostovy odpovědny
byl redakčně upraven a zkrácen. Všechny pří-
spěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formulář
na vkládání nových dotazů. -mv-

Zastupitelé budou 10. prosince schvalovat
návrh rozpočtu pro rok 2021. Ten vychází z pro-
padů způsobených koronavirem v roce 2020
a plánované příjmy i výdaje dosahují výše bez-
mála 310 milionů korun. „V rozpočtu se zatím
nepočítá s vládním návrhem na další snížení
příjmů obcí a krajů kvůli zrušení superhrubé
mzdy, ale samozřejmě jsme na tuto eventualitu
připraveni. Pokud by ho Senát schválil, město
by kromě dvaceti milionů korun způsobených
koronakrizí přišlo o dalších dvacet milionů, což
by znamenalo velký problém a nutné škrtání
na straně investic. Snad k tomu nedojde, pro-
tože by tento návrh po celé ČR výrazně utlumil
možnost čerpání dotací z EU, kdy budeme mít
naposledy šanci v nadcházejícím programovém
období více čerpat než platit,“ uvedl k návrhu
rozpočtu starosta Daniel Brýdl. Již na jaře letoš-
ního roku město začalo kvůli propadu příjmů se
šetřením na výdajích města, kromě úspor v roz-
počtu a mzdách na úřadu a u městských pří-
spěvkových organizací muselo dojít k odložení
některých investic.

Opozice není proti
S návrhem rozpočtu nemají zásadní problém
ani členové opozice. „Za mě je rozpočet dobře
stanovený, protože počítá se snížením příjmů,
možnými dalšími problémy a je konzervativní.
Stále je to ale jen návrh, uvidíme, jaká bude re-
alita,“ reagoval na předložené údaje předseda
kontrolního výboru Lubomír Sršeň s tím, že
za největší problém považuje nejistotu, s níž
obce a kraje musí rozpočty v předstihu připra-
vovat. Podobně hovoří i předseda finančního
výboru Vítězslav Hanzl: „Přesto, že za výbor do-
poručujeme rozpočet ke schválení, jsou si čle-
nové vědomi toho, že zcela jistě dojde v krátké
době k jeho podstatným úpravám.  A to proto,
že v této době nejsou jasné příjmy z daní, neboť
sněmovna přijala dvě usnesení, která by zcela
měnila zásady rozdělování finančních pro-
středků pro obce. Litomyšle by se tato skuteč-
nost dotkla výpadkem asi 20 milionů korun. Je
nutné počkat na rozhodnutí Senátu a prezi-
denta republiky, jaké bude konečné zákonné
znění. Poté dojde k případným nutným úpra-
vám a opětovnému projednání.“
S návrhem rozpočtu se zastupitelé měli šanci
podrobně seznámit na tradičním semináři, který
se uskutečnil kvůli hygienickým opatřením for-

mou on-line konference. Kromě informací k ná-
vrhu rozpočtu řešili i stav příprav výstavby do-
mova pro seniory, což je projekt, který by
případný propad investic mohl ohrozit. Ke konci
roku 2020 má město na tento záměr odloženo
68 milionů korun a snaží se přes ministerstva
získat informace o tom, zda bude na výstavbu
možné využít podpůrný dotační program
REACT-EU na boj s následky koronaviru v ob-
lasti zdravotnictví a sociálních služeb. Pro příští
roky se také počítá s tím, že by veškeré finance
z úsekového měření měly být směřovány
na tento záměr. V roce 2020 z měření rychlosti
ve vytipovaných lokalitách město získalo více
než 10 milionů korun.
„Všechna čísla, která budeme v prosinci schva-
lovat, jsou však pouhým výhledem a vzhledem
k možným poklesům ekonomiky může dojít k je-
jich změnám. Přesto chceme pokračovat
v opravách a obnově majetku města. Největšími
projekty pro rok 2021 jsou rekonstrukce sběr-
ného dvoru za 27 milionů Kč, kde se nám poda-
řilo získat příslib dotace ve výši 20 milionů,
a dále například nákup nových aut místním
dobrovolným hasičům. Jejich vozový park je za-
staralý a nutně potřebuje nové investice, vzhle-
dem k tomu, jak pomáhají nejenom při požárech
a povodních, je to jedna z našich priorit,“ dodal
před jednáním zastupitelstva místostarosta
Radomil Kašpar.

Změny v poplatcích
V roce 2021 by podle návrhu rozpočtu nemělo
dojít k masivnímu růstu poplatků. Cena nepro-
dávanějšího parkovacího kuponu pro občany Li-
tomyšle zůstává ve výši 300 Kč, oproti roku
2020 se nemá zvyšovat ani vodné a stočné,
na stejné výši zůstává i daň z nemovitosti. 
Jediné avizované zvýšení v době uzávěrky to-
hoto vydání Lilie se týká poplatku za svoz ko-
munálního odpadu. Ten se má v následujícím
roce kvůli zdražení skládkovného a poklesu pří-
jmů za výkup surovin zvednout o 84 Kč pro
osobu na rok, tedy přesně o částku, o kterou
zdražuje společnost LIKO Svitavy, zajišťující pro
města regionu tuto službu. Pro čtyřčlennou ro-
dinu tak dojde ke zvýšení o necelou korunu
na den. I po zvýšení poplatku bude podle sou-
časných odhadů město za svoz odpadu doplá-
cet svozové společnosti LIKO Svitavy necelý
milion korun. -mv-

Jaký bude rozpočet města pro rok
2021 a co z něj vyplývá pro občany?
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Od září 2022 bude zakázán provoz 
kotlů první a druhé emisní třídy

Máte nápad jak zlepšit život
ve městě? Dejte návrh 
do participativního rozpočtu!

Litomyšl je podle
průzkumu 
27. nejlepším 
místem pro život

Pozvánka 
na jednání 
zastupitelstva
Zveme veřejnost na letošní poslední jednání
zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek
10. prosince 2020 od 16.00 hodin v Zámecké jíz-
dárně v Litomyšli. Na programu budou majet-
koprávní záležitosti, změny rozpočtu města
na rok 2020, schválení rozpočtu města na rok
2021, přijetí obecně závazné vyhlášky města
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, změna
č. 5 územního plánu, zrušení příspěvkové orga-
nizace Zámecké návrší, projednání petice k zá-
kazu vjezdu motorových vozidel na most mezi
ulicemi Partyzánská a Benátská a další body.
Kompletní program najdete týden před zase-
dáním na webu www.litomysl.cz. Stejně jako
na minulých jednáních musí přítomní dodržovat
hygienická opatření, povinné je zakrytí úst či
nosu rouškou či jiným způsobem a dodržování
vzájemného rozestupu dva metry.  -az-

I letos přišla společnost Obce v datech se svým
statistickým projektem, který porovnává kvalitu
života v celkem 206 městech v České republice.
Litomyšl se v tomto průzkumu pro rok 2020
umístila na celkovém 27. místě v republice a 3.
v Pardubickém kraji. Oproti minulým dvěma
rokům došlo k poklesu v celkovém hodnocení
z 12., respektive 10. místa. 
Litomyšl si tradičně vedla dobře v kategoriích
Zdraví a životní prostředí (5. v ČR, 1. v kraji)
a Materiální zabezpečení a vzdělání (43. v ČR
a 7. v kraji), průměrných výsledků dosáhla v ob-
lasti Vztahů a služeb (119. v ČR a 8. v kraji).
Na kompletní výsledky včetně umístění Lito-
myšle v dílčích indexech se můžete podívat
na webu obcevdatech.cz. Vedení města bere le-
tošní výsledky jako potvrzení trendu, že se ne-
jenom v Litomyšli, ale i východních Čechách
dobře žije a chce je použít při tvorbě strategic-
kého plánu města do dalších let. -mv-

S ohledem na blížící se vánoční svátky upozor-
ňujeme přispěvatele, že uzávěrka pro příjem
podkladů pro lednové vydání Lilie bude již 18.
prosince. Příspěvky a inzeráty, které budou re-
dakci doručeny po tomto datu, nebudou zveřej-
něny. Děkujeme za pochopení.                   -red-

Nová dětská či sportovní
hřiště, odpočívadla, městské
parky, úprava zeleně, lavičky,
ale i vzdělávací programy, vý-
stavy či akce pro veřejnost. To
vše a mnohem více lze zařídit
z participativního rozpočtu.
Pokud v hlavě máte návrhy
na něco, co byste ve městě
rádi vybudovali či zařídili, brzy
budete mít šanci.
Od 1. ledna do 28. února 2021
mohou občané opět nomi-
novat své nápady a plány
do participativního rozpočtu.
I v druhém ročníku město vy-
člení peníze na celkem čtyři projekty a veřejnost
bude v létě vybírat dva nejlepší nápady v kate-
gorii do 50 tisíc Kč a dva v kategorii do 300
tisíc Kč. „Participativní rozpočet děláme kvůli
tomu, že je to pro veřejnost možnost, jak se ak-
tivně zapojit do zlepšování života, vyzkoušet si
v praxi, jak funguje příprava a realizace pro-
jektů, a také pro to, že to lidem dává šanci re-
álně ovlivnit dění ve městě. Bez výmluv
a okolků mohou sami v rámci pravidel navrh-
nout, co chtějí, a pokud seženou podporu veřej-
nosti, město to ve spolupráci s nimi zařídí.  První
ročník nám ukázal, že je zde řada aktivních lidí
s dobrými nápady, proto doufám, že i do dru-
hého dorazí kvalitní projekty. Autoři loňských již
připravených projektů mohou této výzvy samo-
zřejmě využít také, takže je to jen na vás. Po-
dání návrhu je jednoduché, jde udělat online
za pár minut. Pokud byste s čímkoliv měli prob-
lém, úředníci vám rádi pomohou,“ vyzývá veřej-
nost starosta Daniel Brýdl.

Pravidla jsou téměř stejná jako loni, jedinou změ-
nou je zrušení povinných veřejných setkání tak,
aby bylo pro občany snazší nominovat své pro-
jekty. Znění pravidel najdete v příštím vydání
Lilie, loňské lednové Lilii nebo na webu města.
Na případné dotazy odpoví Michele Vojáček, tel.
724 917 054, e-mail michele.vojacek@litomysl.cz.
Do prvního ročníku participativního rozpočtu
dorazilo téměř 30 návrhů a po důkladné kon-
trole mohla veřejnost hlasovat o nejlepších
z 22. Přes 500 občanů se zapojilo do hlasování
a rozhodli o tom, že v prvním ročníku zvítězily
projekty revitalizace sportoviště Wembley, vý-
sadba stromů života pro Litomyšlata, zvelebení
Oseckého údolí a pořízení automatického ex-
terního defibrilátoru. Na prvních třech zmíně-
ných projektech se v současné době pracuje
a ve spolupráci s autory se připravuje zahájení
prací, automatický externí defibrilátor již město
pořídilo a nyní se řeší termín proškolení strá-
žníků městské policie. -mv-

Pokud máte doma kotel na pevná paliva, měli
byste se podívat, do jaké emisní třídy spadá.
Od 1. září roku 2022 totiž budou moci být v pro-
vozu zařízení splňující podmínky alespoň pro
třetí emisní třídu, za provoz zařízení nižších tříd,
tedy první a druhé, můžete dostat pokutu až

do výše 50 tisíc korun. Tuto po-
vinnost občanům ukládá zákon
o ochraně ovzduší z roku 2012
a přijatá opatření by měla při-
spět k ochraně životního pro-
středí i lidského zdraví.
Pokud si nejste jistí, do jaké
emisní třídy váš kotel spadá, podívejte se na vý-
robní štítek či do přiložené dokumentace, pří-
padně kontaktujte výrobce. Na výměnu kotlů je
možné využít státní a krajské dotační programy,
například další kolo Kotlíkových dotací. -az-

Změna v ulicích 
T. Novákové 
a Bří Pátů
V minulých číslech Lilie jsme informovali o zá-
měru na zlepšení dopravní situace v ulicích T.
Novákové a Bří Pátů, kde se kvůli velkému
množství zaparkovaných aut nedá bezpečně
a v klidu projet. Podle původního návrhu měla
v této lokalitě platit jednosměrka, ale na zá-
kladě další zpětné vazby od občanů dojde
k úpravě navrhovaného řešení. Ulice T. Nová-
kové bude zjednosměrněna, ulice Bří Pátů bude
obousměrná s organizovaným parkováním
na jedné straně ulice, aby se zjednodušil výjezd.
Toto pozměněné opatření schválila dopravní
komise a mělo by začít platit do jara příštího
roku po odsouhlasení dopravním inspektorá-
tem. Na nová pravidla budou řidiče upozorňo-
vat dopravní značky. -mv-

Prodej parkovacích
známek pro rok 2021
Připomínáme, že v prosinci začíná prodej par-
kovacích známek a karet na všech prodejních
místech – v infocentru, služebně městské poli-
cie i pokladnách městského úřadu. V průběhu
prosince si opět budete moci novinky a důležité
informace přečíst ve speciální brožuře, která
bude dostupná na výše uvedených místech.
Prodej však bude muset být v souladu s plat-
nými hygienickými pravidly a prodej v infocen-
tru bude zahájen až po avizovaném uvolňování
vládních opatření. -az-

Uzávěrka
lednové Lilie
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ČSSD
Všem našim členům, příznivcům a všem spolu-
občanům přejeme do nadcházejícího advent-
ního času co nejvíce zdraví, pohody, klidu
a štěstí.

Věříme, že i přes všechna omezení bude v na-
šich domovech příjemná vánoční atmosféra. Že
budeme mít možnost setkání s rodinou, dětmi,
vnoučaty, …

Že i bez velkolepých oslav přivítáme rok 2021
s velkým přáním: „ABYCHOM TO ZVLÁDLI a ABY
ROK 2021 BYL LEPŠÍ.“

Dana Kmošková a Lubomír Sršeň

KSČM
Pozdravy z Běloruska a do Běloruska
V posledních číslech Lilie se mohli čtenáři dočíst
o snaze vedení našeho města podpořit demo-
kracii v Bělorusku, a to především vyvěšením
historické běloruské vlajky na radniční věži. Je
pozoruhodné, že k tomuto rozhodnutí došlo
i přesto, že by se snad někdo odvážil zjistit
názor občanů našeho města. Pro někoho by
možná bylo překvapením, že i v Litomyšli žijí
Bělorusové, kteří aktuální snahy Západu o des-
tabilizaci země nesdílí, stejně jako řada Ukra-
jinců. Ti také většinou nepodporovali tzv.
Euromajdan, kdy se k moci na Ukrajině násilně
dostala nevolená vláda podporovaná Spoje-
nými státy. Ty hrají klíčovou roli také v aktuál-
ním dění v Bělorusku. Po zahájení masových
pouličních protestů Američané výrazně znáso-
bili financování běloruských protivládních sil.
Autora tohoto článku, který opakovaně Běloru-
sko navštívil a má tam i mnoho přátel, oslovila

řada nespokojených Litomyšlanů, kteří s vyvě-
šením zmíněné vlajky rozhodně nesouhlasí,
stejně tak jako s podporou běloruské prozá-
padní opozice. Příznivci A. G. Lukašenka tedy
uspořádali v Litomyšli setkání na jeho podporu
a zároveň o této akci informovali běloruskou
stranu.  Akce velmi potěšila členy Komunistické
strany Běloruska i Kancelář prezidenta repu-
bliky. Část jejího vyjádření můžeme citovat jako
pozdrav občanům Litomyšle: „Спасибо за под-
держку и добрые слова в адрес Прeзидeнта Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко и народа
Беларуси. Желаем Вам всего самого доброго, здо-
ровья Вам, Вашим родным и близким…“ Pode-
psána Кристина Габрииловна Поболь, Первый
заместитель начальника главного управления по
работе с обращениями граждан и юридических
лиц, Администрация Президента Республики Бе-
ларусь.
Vedení města Litomyšle by si mělo uvědomit,

že vědomě podporuje bezprecedentní vnější
tlak na Bělorusko, který je současně provázen
snahou bagatelizovat hrdinství sovětských ob-
čanů ve vítězství nad nacistickým Německem.
Na svou historii jsou Bělorusové právem hrdí,
obrana Brestské pevnosti je legendární udá-
lostí, turisticky atraktivní je zejména tzv. Stali-
nova lilie nebo monumentální Muzeum Velké
vlastenecké války v Minsku. Zde je úvodní část
expozice věnována událostem roku 1938 v Če-
skoslovensku a k vidění je i kvalitní faksimile
Mnichovské dohody nebo fotografie z našeho
okupovaného pohraničí. Starší generaci Bělo-
rusů nejsou cizí jména jako Jan Hus, Julius Fučík
nebo Jaroslav Hašek. Přejme jim hodně zdraví
a politickou stabilitu, na sankce a ultimáta
od EU a USA jsou již zvyklí, za roky své nezávi-
slosti jich Bělorusko zažilo již mnoho.

Max Olšan, 
místopředseda MěV KSČM v Litomyšli

ODS
Vážení a milí spoluobčané,
nejprve bych Vám všem chtěl opožděně podě-
kovat za podporu v krajských volbách. Důvod,
proč tak činím až teď, je prostý – ODS měla po-
vinnost respektovat volební zákon, který zaka-
zuje kandidujícím subjektům využívat k volební
kampani komunikační média kraje nebo obce.
Pro nás je výsledek voleb zejména potvrzením
dobré práce stávající krajské samosprávy
a důkaz toho, že má smysl se spojovat s dalšími
podobně smýšlejícími subjekty. 

Pojďme, ale opustit politiku – blíží se nám konec
roku 2020 a na jeho počátku asi vůbec nikdo
z nás neměl ponětí, že „něco“ tak malého způ-
sobí něco tak velkého. Dovolím si připomenout,
že i před dvěma tisíci lety také „něco“ zcela ma-
lého a nenápadného způsobilo něco tak vel-
kého, že si to připomínáme každý rok právě
v těchto dnech.
Letošní advent a Vánoce budou pravděpodobně
zcela jiné, než jak je známe dříve. Pojďme si ale
společně přát „něco“ malého, co se nám podaří

přeměnit v něco opravdu velkého, krásného
a nezapomenutelného.
Chtěl bych Vám popřát nejen poklidný advent,
ale také vánoční svátky plné radosti a naděje
s vašimi blízkými a velkými věcmi, které spo-
lečně dokážeme v novém roce. 

Ing. Lukáš Novák, předseda ODS

www.odslitomysl.cz
www.facebook.com/ods.litomysl/

Generace 89
DARUJI: o kreativním duchu v lázních ducha 
Taky máte doma pár hrníčků, které už nepouží-
váte, ale je vám tak nějak líto je vyhodit? Taky
jste si koupili oblečení, které vám tak úplně ne-
sedí, víte, že do něj už asi nezhubnete, ale vá-
háte, co s ním? Taky máte po dětech spoustu
hraček, ale přece je nenacpete do popelnice?!
Peníze za to nechcete, klidně to dáte někomu
i zadarmo, když mu to udělá radost. Ale komu?
Litomyšl je městem zajímavých a nápaditých
lidí. Jedním z nich je zakladatelka litomyšlské
facebookové skupiny „DARUJI (to, co už ne-
potřebuji/nesním)“ Jana Zelená. To, co se
ve skupině odehrává, je hodno pozornosti
a může sloužit jako příklad dobré praxe i jinde.
Skupina funguje na principu darování věcí, které
už nepotřebujete, ale někomu jinému můžou
ještě posloužit. Majitel věc nafotí, popíše, vloží
na facebookový profil skupiny a čeká na reakce
zájemců. Pak si vybere, komu věc dá. A že se
ve skupině dají objevit hotové poklady, to je

jasné – pro někoho mohou být růžové gumáky
s beruškou nepotřebným kusem zabírajícím
místo v botníku, pro malou holčičku z druhého
konce města obrovskou radostí. Příšerné hr-
níčky s pitomým obrázkem pro jednoho – vzpo-
mínka na čaj v dětství pro druhého. Lednička,
pračka, knížky, šitíčko, náušnice, pokojové
kytky, plyšáci, retro cukřenka, právě sklizené
cukety, nářadí do dílny…to vše je ve skupině
k mání. 
Proč věci vyhazovat, když už nám neslouží, proč
jimi plýtvat, když mohou posloužit ještě ně-
komu po nás? Proč se nerozdělit o přebytky ze
zahrádky? A zároveň proč se „neujmout“ věcí,
které by někdo vyhodil, a my je momentálně po-
třebujeme? Můžeme se učit, že není vždy nutné
mít vše nové – že použité a praxí odzkoušené
věci nám mohou udělat stejnou službu jako ty
právě rozbalené. 
Skupina DARUJI tak nějak pomáhá v mnoha ro-
vinách. V ekologické: Neplýtvejme, recyklujme

věci, nekupujme nové, když nejsou třeba.
V emoční: Darování je radost, přijímání též.
Když se dárce s obdarovaným při předání se-
tkají, aniž by se třeba předtím znali, většinou
mají radost oba. V ekonomické: Každý se může
dostat do situace, kdy něco potřebuje, ale nemá
možnost si to koupit. Moci přijmout dar, je pro
někoho…no, dar. V hodnotové: Učme se umír-
něnosti, skromnosti a štědrosti. Není třeba mít
všechno. A není třeba vše, co nepotřebujeme,
prodávat. Dopřejme sami sobě pocit štědrosti
při darování. V sociální: Lidé se při předání
zboží seznámí a kdo ví, třeba díky skupině
vzniknou i nová přátelství. 
Co taková jedna facebooková skupina dovede
„napáchat“! Víc takových skvělých nápadů
a víc lidí, kteří se nebojí jít se svými nápady
na trh.  Těší nás, že v Litomyšli žije kreativní
duch a o kreativně myslící lidi tu není nouze. 

Olga Radimecká, Generace 89

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 
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KDU-ČSL a nezávislí
Vážení spoluobčané,
rádi bych vám tímto za KDU-ČSL a nezávislé
popřáli k nadcházejícím svátkům. Jejich proží-
vání nám asi trochu zkomplikují hygienická opa-
tření, ale snad se v záplavě upozornění
a doporučení neztratí jejich hlavní podstata.
Vánoce jsou každoroční připomínkou narození

malého Ježíška a betlémská rodina je symbolic-
kým vzorem pro prožívání našich životů. Pře-
jeme vám, aby se vaše sváteční dny proměnily
ve chvíle radostného sdílení v rodinném kruhu
u stromečku a při zpěvu koled.  Užijte si poho-
dové okamžiky s pohádkou a cukrovím, při kte-
rých si nejen dostatečně odpočinete, ale také

načerpáte nové síly. Zároveň vám přejeme
šťastný a úspěšný rok 2021, který snad bude
o hodně lepší než letošní. Ať máte spokojené
Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

Alena Fiedlerová, Petr Jiříček, 
Radomil Kašpar, Martin Šorf, Josef Štefl

za KDU-ČSL a nezávislé

Vážení spoluobčané, nařízením vlády se do 12.
prosince 2020 omezuje provoz úřadů. MěÚ Li-
tomyšl bude pro veřejnost otevřen v tyto dny:
pondělí: 9 - 11 hod. a 14 - 17 hod.
středa: 9 - 11 hod. a 14 - 17 hod. 
Chápeme, že tato doba nemusí vždy stačit.
V naléhavých situacích se vám pokusíme ma-
ximálně vyjít vstříc. Kontaktovat nás můžete
např. e-mailem na mesto@litomysl.cz či telefo-
nicky na čísle 461 653 333.
Při kontaktu s úředníky pro vlastní bezpečí pre-
ferujte elektronickou komunikaci, kromě tele-
fonů a e-mailů lze využít i videokonferencí.

Písemné dokumenty vyřizujte přes podatelnu
kvůli omezení rizik přenosu covid-19. Pokud
musíte záležitost vyřešit osobně, můžete se
na agendy řidičských průkazů, registru vozidel,
cestovních pasů, občanských průkazů a živnos-
tenského úřadu objednat přes rezervační sys-
tém MěÚ Litomyšl, který je dostupný na webu
www.litomysl.cz v sekci Úřad.
Finanční úřad Pardubického kraje ohledem
na vyhlášená vládní opatření v souvislosti
s covid-19 omezuje provoz. Pracoviště v režimu
2+2, tedy i to litomyšlské, je od 12. října do od-
volání zcela uzavřeno. -red-

Omezení provozu MěÚ Litomyšl 
a finančního úřadu

V historickém centru platí zákaz
odpalování zábavní pyrotechniky
V souvislosti se zrušením tradičního silvestrov-
ského ohňostroje na Smetanově náměstí připo-
mínáme, že tato akce je jedinou svého druhu,
která má pro svůj společenský dopad výjimku
ve vyhlášce města. Ta jinak zakazuje veškeré
odpalování zábavní pyrotechniky například
v památkové rezervaci Litomyšle, a to během
celého roku, pokud není radou města schválena
výjimka. Na Silvestra letošního roku se tak
nesmí v těchto lokalitách petardy, rakety a další

pyrotechnické prostředky po-
užívat. Stejně tak je vyhláškou
omezena konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejných prostranstvích.
Na dodržování těchto vyhlášek, které budou
platit i v případě rozvolňování vládních opatření
proti šíření koronaviru, bude dohlížet Městská
policie Litomyšl. -mv-
Seznam všech platných vyhlášek a dotčených lo-
kalit najdete na webu města v sekci Občan/Úřad.

Autobusy jezdí
od 18. listopadu 
v běžném režimu
V souvislosti s návratem části žáků do školních
lavic obnovil Pardubický kraj na svém území
standardní rozsah autobusové dopravy s plat-
ností od 18. listopadu. 
Rozsah železniční přepravy zůstává nezmě-
něn. Na žádost Dolnoslezského vojvodství jsou
však nově zrušeny přímé spoje Praha – Wroc-
law a přeshraniční osobní vlaky Lichkov –
Międzylesie. -red-

Chcete pro své
dítě zasadit
Strom života?

strana 1 >
S rokem 2020 bohužel vše zlé nekončí. I v ná-
sledujícím roce na nás čekají těžké měsíce
a mnohé zkoušky, problémy oslavou příchodu
nového roku bohužel magicky nezmizí, byť si to
možná někteří myslí a jiní v to doufají.
Jsme však přesvědčeni, že je jako obyvatelé Lito-
myšle, občané této republiky a Evropané společně
zvládneme. Víme, že naši předci dokázali přežít
větší nepříjemnosti a vyšli z nich silnější jako jed-
notlivci i jako společnost. Stejně jako oni, i my
v sobě očividně máme tu sílu. Proto nezoufejme. 
Evropská unie a vláda budou muset řešit nasta-
lou ekonomickou realitu, která vzešla z bezpre-
cedentní situace všude po světě. Propady
ekonomiky a inflaci jako jednotlivci nemáme
šanci vyřešit. Co naopak jako jednotlivci dělat
můžeme a musíme, je být odpovědní k okolí
a sobě, i v případě uvolňování dodržovat hygi-
enická opatření a dělat vše pro to, aby se další
podobná epidemie neopakovala, případně aby
měla co nejmenší dopady. Protože opatření
na ochranu zdraví nedodržujeme kvůli politikům,
ministrům a odborníkům. Dodržujeme je pro své

blízké. Pro lidi, kteří denně riskují své zdraví při
péči o nemocné pacienty a ohrožené seniory.
Proto si, pokud to bude možné, přes Vánoce od-
počiňte v rodinném kruhu. Letos bude mít vět-
šina z nás v rozpočtu na dárky pod stromeček
méně než v minulosti, ale třeba si tím připome-
neme, že o množství dárků Vánoce nejsou. Kdy
jindy než letos bychom měli být vděční za ten
luxus, který jsme brali jako samozřejmost –
možnost oslavit svátky se svými nejbližšími,
v klidu a míru v srdci Evropy.
A luxus to opravdu je, protože ne každý má toto
štěstí. Proto vkročme do roku 2021 s hlavou
vzhůru. S pokorou, ale i vírou, že vše je možné
společně překonat. Opatrným optimismem, důvě-
rou v sebe samotné a hlavně zodpovědností. Pro-
tože to, jak se s nastalou situací vypořádáme,
ovlivní nejenom nás, ale i životy našich dětí
a vnoučat.
Milé Litomyšlanky, milí Litomyšlané, přejeme
vám všem klidné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí do roku 2021. Společně
to zvládneme! Daniel Brýdl, starosta

Radomil Kašpar, místostarosta

Veselé Vánoce a šťastný rok 2021

Pokud se vám v roce 2020 narodilo dítě a máte
trvalý pobyt v Litomyšli nebo integrované obci,
můžete mu na městském či svém pozemku za-
sadit strom díky projektu Stromy života pro Li-
tomyšlata, který byl jedním z vítězů prvního
ročníku participativního rozpočtu.
Pokud máte zájem se do akce připojit a svému
potomkovi strom vysadit, ozvěte se na mail
michele.vojacek@litomysl.cz, případně volejte
na číslo 724 917 054, kde se dozvíte další po-
drobnosti.
Sázení stromů je hrazeno z prostředků parti-
cipativního rozpočtu, možné je vysazení
na vlastním pozemku, v tom případě město
stromek dodá na jaře 2021. Pokud chcete
využít nabídky vysadit strom v městské aleji
„Litomyšlat“, slavnostní sázení se uskuteční
na jaře a na podzim roku 2021 podle zájmu ve-
řejnosti. Termín upřesníme v příštích vydáních
Lilie. -mv-

Most na trase 
Litomyšl - Višňáry
by měl být prů-
jezdný v prosinci
Opravu mostu na silnici II/358 mezi Litomyšlí 
a Višňáry zkomplikovala opatření proti korona-
viru i lokální povodeň, z tohoto důvodu Pardu-
bický kraj jako investor prodloužil termín 
na zhotovení silnice o dva týdny do 30. listo-
padu 2020. Od 1. do 18. prosince by měl být
most průjezdný pro veškerou dopravu, ovšem
stále je povoleno pracovní místo a provoz  bude
střídavý v jednom pruhu, pokud to budou do-
končovací práce vyžadovat. -mv-
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640 let - 24. 12. 1380 zemřel Jan ze Středy, bi-
skup litomyšlský, středověký vzdělanec, kancléř
Karla IV. Byl v kontaktu s italskými humanisty
(např. Petrarca), podílel se na česko-latinském
slovníku, věnoval se překladům latinských mod-
liteb a děl do němčiny. V roce 1353 byl jmeno-
ván litomyšlským biskupem a v roce 1355
povolal do Litomyšle řád augustiniánů, pro něž
nechal od roku 1356 stavět klášter společně
s kostelem (dnešní proboštský kostel Povýšení
sv. Kříže). 
175 let - 27. 12. 1845 se narodil Josef Luňáček,
učitel, kreslíř, varhaník, skladatel. V letech 1870–
1904 učil na chlapecké škole v Litomyšli, jeho
žáky byli např. A. Novák, Z. Nejedlý. Vydal
úpravy slovenských lidových písní pro ženský
sbor v Litomyšli. Jako kreslíř je autorem Mapy
okresu litomyšlského. 
155 let - 4. 12. 1865 se v Litomyšli narodil Fran-
tišek Pácal, český operní pěvec, člen Národního
divadla v Praze. Byl interpretem prvních česko-
jazyčných nahrávek na gramofonových de-
skách z roku 1900. V roce 1905 zpíval titulní roli
Dalibora při otevření Smetanova domu v Lito-
myšli. 
155 let - 2. 12. 1865 zemřel P. German Presi-
dent, středoškolský učitel, historik a vlastenec.
Do piaristického řádu vstoupil v 16 letech, vy-
studoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Na li-
tomyšlském piaristickém gymnáziu vyučoval
historii a pro své uvědomělé moderní vlaste-

nectví byl studenty filozofy velmi oblíben. Ti mu
vzdali v roce 1845 obrovský hold, když se
v předvečer jeho jmenin dostavili před kolej
s hudbou a množstvím obecenstva s pochod-
němi v rukou a z nich vytvořili plamenné iniciály
profesorova jména G P.
70 let - 28. 12. 1950 zemřel František Kopecký,
pedagog, botanik. Působil v Desné, Mladočově
a jako řídící učitel v Lubné. Na všech působištích
se účastnil veřejného života v oblasti hudby, di-
vadla a myslivosti. Zabýval se zejména botani-
kou, uveřejnil řadu článků v časopise
Od Trstěnické stezky. U rybníka Zimka v lesním
komplexu mezi Lubnou a Borovou (tzv. Luben-
ský les) objevil F. Kopecký podbělici alpskou.
10 let - 4. 12. 2010 byl slavnostně otevřen Nový
kostel Církve bratrské v Litomyšli. Akce se
mimo jiné zúčastnili herec a režisér Jan Kačer
nebo komorní pěvkyně Soňa Červená, jež zazá-
řila na Smetanově Litomyšli v symfonii Kaddish.
Moderní stavba se střídavě skloněnou střechou
byla vystavěna podle návrhu brněnského archi-
tekta Zdeňka Fránka. Architektonicky vytříbený
celek dotvořila umělecká díla Václava Ciglera
a Karla Malicha. Prvně jmenovaný je autorem
skleněného kříže utvořeného z deseti vrstev
optického skla, jímž vrcholí střecha nad vcho-
dem. Karel Malich zhotovil tři objekty pro inte-
riér modlitebního sálu – Stůl Páně, kazatelnu
a oltářní plastiku symbolizující vítězství světla
nad tmou. Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

prosinec 2020

Poděkování, 
blahopřání, 
vzpomínky

Jménem pracovníků Farní charity Litomyšl
chceme z celého srdce poděkovat paní dok-
torce Olze Hégrové a všem zaměstnancům
hygieny i pracovníkům v laboratořích a odbě-
rových místech pro COVID-19. Díky vám, vaší
obětavosti, vaší práci můžeme v této době
dále plynule zajišťovat naše zdravotní a soci-
ální služby v Litomyšli a jejím širokém okolí.
Díky, že nám pomáháte chránit zdraví naše
a našich klientů. Díky, bez Vás by to nešlo. 
za Respitní péči Jindra Ludmila Matoušová,
za Charitní pečovatelskou službu Martina Ha-
nusová, za Charitní ošetřovatelskou službu
Marcela Renzová. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali lito-
myšlským skautům a děvčatům z kanceláře
712 obchodního oddělení společnosti Saint-
Gobain Adfors CZ s.r.o. (Vertex) za darování
občerstvení pracovníkům oddělení infekční
diagnostiky a personálu lůžkových oddělení,
kde se starají o pacienty s infekcí COVID-19.
Mnohokrát také děkujeme panu Janu Smejka-
lovi, který nám věnoval nové moderní fonen-
doskopy a další pomůcky. Moc nás těší, že
v této náročné době myslíte na druhé, a velice
si vážíme Vaší podpory, solidarity a sounáleži-
tosti.  prim. MUDr. Tomáš Ducháček, 
     Litomyšlská nemocnice

7. listopadu zemřela ve věku 82 let dlouho-
letá členka naší organizace seniorů paní Jindři-
ška Jiroušková. Žena krásná, milá, usměvavá
a kamarádská, která kolem sebe uměla rozdá-
vat jen dobrou náladu. Aktivně se zúčastňo-
vala všech akcí, výletů a pobytových zájezdů
seniorů, uměla poutavě vyprávět, vzorně se
starala o svého pejska, milovala lidi kolem
sebe. Jindřiška nám všem bude hodně chybět…
Čest její památce.

Za MO Seniorů ČR a Klub Dana Kmošková

Dne 23. 11. 2020 nás
navždy opustil náš milý
strýc, prastrýc, švagr, pan
Zdeněk Vandas, velký mi-
lovník litomyšlské kultury
a sportu.

Martin Vandas

ZAMYŠLENÍ

Neboť se nám narodí dítě
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří
světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho ra-
dost; budou se před tebou radovat, jako se ra-
dují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí
o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho
záda i prut poháněče zlomíš jako v den Midjánu.
Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy
a každý plášť vyválený v prolité krvi budou
k spálení, budou potravou ohně.
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn,
na jehož rameni spočine vláda a bude mu
dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr,
Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství
se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně
Davidově a na jeho království. Upevní a po-
depře je právem a spravedlností od toho času
až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to
učiní. Izajáš 9, 1-6

Toto starobylé Izajášovo proroctví zaznívá jako
jedno z biblických čtení při tradiční vánoční půl-
noční bohoslužbě. Symbolika světla, které září
do temnot, je s Vánocemi propojena v mnoha
rovinách. Čas zimního slunovratu, od kterého
zase pozvolna začne přibývat denního světla,
ale také hvězda nad Betlémem, která přivedla
mudrce od východu. Nemusela být kometou,
jak ji obvykle zobrazují výtvarníci, ale podle
hvězdáře Jana Keplera, který spočítal časy vý-
znamných konjunkcí planet, mohla být přiblíže-
ním Jupitera se Saturnem, k němuž na obloze
shodou okolností dochází také nyní. Vedle
těchto astronomických souvislostí však dnes
světlo do našeho života vstupuje i v podobě
slavnostního osvětlení a výzdoby měst, anebo

trochu intimněji v postupně rozžíhaných svících
na adventním věnci a na Štědrý den pak v roz-
zářeném vánočním stromečku.
Světlo – pro nás obecně symbol dobra a života
– je spojeno se slavnostmi a svátky. A přece zá-
roveň můžeme narazit na světlo i v negativních
souvislostech. Nemusí to být jen dobří Karafi-
átovi svatojánští broučci, ale mohou to být i blu-
dičky zavádějící lidi do močálů. Nemusí to být
jen svítilna či maják, který nám svítí na cestu
ve tmě, ale může to být i nepříjemně oslňující
reflektor. Nemusí to být jen příjemné sváteční
osvětlení, ale také světelný smog, kvůli němuž
nevidíme jasnou hvězdnou oblohu.
V souvislosti s probíhající koronavirovou epide-
mií a s nadějí na její překonání pak někteří po-
užívají i obrazu světla na konci tunelu. Ano,
takovým světlem může být nejen mír na konci
války, ale i uzdravení po prodělání nemoci,
anebo svobodné vydechnutí a setkání s dru-
hými po odložení roušek a ukončení izolace. To
Izajášovo proroctví o světle, které uvidíme
a které nám zazáří, se, věřím, živě dotýká i nás
dnešních lidí. Ale dokážeme tohle dobré světlo
rozpoznat? Kdo nám poradí, kdo nás k němu
povede, kdo zajistí jeho trvání a vládu pokoje?
Ty vznešené tituly (Divuplný rádce, Božský bo-
hatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje) by si jistě
i dnes někteří rádi přivlastnili, ale buď Bohu dík,
že ony nepatří lidským chvástalům, ale dítěti,
které se nám narodí.
Takovou všem známou českou vánoční hymnou
je píseň „Narodil se Kristus Pán“, která naplnění
tohoto proroctví vidí v narození Ježíše Krista.
V jejím refrénu opakovaně zpíváme „nám, nám
narodil se“. Kdosi moudrý však řekl, že i kdyby

se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, nebude
nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našem
srdci.
Kdo bude chtít na vlastní oči vidět jedinečnou
konjunkci Jupitera se Saturnem, která snad
byla k vidění v době Kristova narození a napo-
sledy v roce 1623, bude muset opustit světla
města a vyjít si navečer 21. prosince někam
do otevřené krajiny. A v jisté analogii věřím, že
to platí i o rozpoznání toho pravého Božího
světla. Tou otevřenou krajinou je naše otevřené
srdce, tím světlem je pak Boží láska, která nej-
jasněji svítí právě v oné „konjunkci“ Syna Bo-
žího i Syna člověka. Ale na otázku, co je tím
naším „světelným smogem“, který nám to
brání uvidět, přijmout a radovat se z toho, na ni
musí odpovědět už každý sám. Ať se Vám to
daří nejen o Vánocích, ale v celém novém roce
2021, Vám přeje

Štěpán Klásek, husitský farář



7

Dům čp. 111
Ve 2. polovině 19. stol. patřil dům cukráři Fran-
tišku Rumlerovi. Když se v srpnu 1879 oženil
Alois Jirásek s Márinkou Podhajskou, nastěho-
vali se mladí manželé do tohoto domu (byl to
již třetí byt Aloise Jiráska v Litomyšli), zde se mu
narodily dvě dcery, Božena a Mařenka. V tomto
domě napsal novelu U Rytířů, román Ráj světa,
druhou část románu Na dvoře vévodském,
román Konec a počátek, povídku Rybníkář
a další díla.  
V domě měl později obchod s hudebními ná-
stroji Ladislav Kasal, vážený litomyšlský občan,
člen pěveckého sboru Vlastimil, člen Sokola,
hasič, starosta živnostenského společenství,
otec čtyř synů. Prodávaly se zde vstupenky
na různá kulturní představení, též do loutko-
vého divadla, které hrálo v sále kina Sokol. Paní
Kasalová vodila a mluvila celou řadu ženských
loutek. Nejstarší syn Ladislav (1912-1972) byl
úspěšným hudebníkem, hrál na klavír, violon-
cello i na varhany, působil jako sbormistr
ve Vlastimilu a v Litomyšlském symfonickém
orchestru. Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
85 let  – Bulvová Viktorie, Lustyková Emilie,

Vraspírová Květoslava, 
Marie Kašparová

91 let   – Melšová Marie, Šplíchal Václav
92 let  – Černá Božena, Hošková Růžena
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Stejně jako v jarních měsících letošního roku
členky Komise pro občanské záležitosti ne-
mohly v průběhu listopadu navštívit jubi-
lanty v místě jejich bydliště. Všem
spoluobčanům (11), kteří v listopadu oslavili
80, 85, 90 a více let, byla poštou doručena
gratulace od vedení města a přání KPOZ
s tím, že osobní návštěvy proběhnou v době,
kdy bude pro všechny bezpečno.

Manželství uzavřeli:
Jan Crha, Němčice 
– Zuzana Bednářová, Němčice
David Bartůněk, Česká Třebová 
– Petra Hudečková, České Heřmanice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Karlem Ondruškou (73 let)
Jiřím Půlkrábkem (73 let)
Cecilií Tajstrovou
Janem Horáčkem (80 let)
Jindřiškou Jirouškovou (82 let) Dolní Újezd
– dříve Litomyšl
Bronislavem Tomáškem (82 let)
Martou Klusoňovou (83 let)
Marií Krátkou (89 let)
Jindrou Tesařovou (90 let)
Vlastou Stratílkovou (93 let)
Marií Tomanovou (94 let)
Arankou Vávrovou (62 let)
Zdeňkem Vandasem (78 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 souhlas zákonní
zástupci nebo příbuzní.

Bohoslužby na Vánoce,
Silvestr 2020 a Nový rok
Vážení přátelé, jestli nám to situace dovolí
a Bůh požehná, tak bychom rádi konali bohos-
lužby na vánoční svátky a nový rok jako v před-
chozích letech. Všechny bohoslužby v Litomyšli
se budou konat na několika místech, aby se
na nich mohlo účastnit co nejvíce lidí v rámci
epidemických omezení (PES). 
Na Štědrý den budou bohoslužby vigilie Naro-
zení Páně v 16.00 (zaměřené na rodiny s dětmi)
a ve 22.00 v kapitulním kostele Povýšení sv.
kříže a v kostele na Špitálku. Ve 24.00 – tzv. Půl-
noční by byla jako obvykle v piaristickém kos-
tele Nalezení sv. Kříže a navíc také v kapitulním
kostele Povýšení sv. kříže a v kostele na Špi-
tálku.
Na slavnost Narození Páně 25. 12. (První svátek
vánoční) budou bohoslužby v 7.30 a v 9.00 v ka-
pitulním kostele Povýšení sv. kříže, v kostele
na Špitálku a v kostele sv. Anny. Tento den
budou slavnostní bohoslužby ještě v 10.30
a v 17:45 v kapitulním kostele Povýšení sv. kříže
a v kostele na Špitálku.
Na svátek sv. Štěpána budou bohoslužby v 7.30

a v 9.00 v kapitulním kostele Povýšení sv. kříže,
v kostele na Špitálku a pak ještě večerní v 17:45
v kapitulním kostele.
31. 12. budou bohoslužby na poděkování
za uplynulý rok s prosbou o požehnání do roku
nového v 16.00 v kapitulním kostele Povýšení
sv. kříže, v kostele na Špitálku a v kostele sv.
Anny.
Na Nový rok budou bohoslužby ve stejném po-
řádku jako na První svátek vánoční. V 7.30
a v 9.00 v kapitulním kostele Povýšení sv. kříže,
v kostele na Špitálku a v kostele sv. Anny. Tento
den budou slavnostní bohoslužby ještě v 10.30
a v 17:45 v kapitulním kostele Povýšení sv. kříže
a v kostele na Špitálku.
Na tyto bohoslužby je potřeba rezervace, kte-
rou budete moci uskutečnit na našich farních
webových stránkách, kde je odkaz hned
na první stránce – www.farnostlitomysl.cz . Re-
zervace bude možná 14 dní předem. Prosím
o dodržení maximálního dovoleného počtu
účastníků.

Za litomylšské duchovní Zdeněk Mach

HISTORICKÉ POHLEDY

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

Litomyšlské pivo bodovalo na soutěžích
Jistě jste již slyšeli o pojmech Regionální potra-
vina či MLS Pardubického kraje. Jedná se o sou-
těže, ve kterých se uděluje jejich značka
nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinář-
ským výrobkům, které zvítězí v krajských soutě-
žích. Projekty mají za cíl podpořit domácí
producenty lokálních potravin a motivovat záka-
zníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů,
na farmářských trzích či přímo u výrobců. Bedři-
chova jedenáctka polotmavá získala ocenění
hned v obou soutěžích v letošním roce.
Náš pivovar vznikl v roce 2013, to znamená,
že pro Vás vaříme pivo již sedmým rokem. 

Současná situace je sice nepříznivá, ale to nám
nebrání v tom, abychom stále připravovali kva-
litní a čerstvé pivo pro naše věrné zákazníky. 
Letos opět nabízíme ve skleněných dvoulitro-
vých lahvích náš vánoční světlý patnáctistup-
ňový speciál a tmavou třináctku s meduňkou
a citrónovou kůrou. Objednávky provádějte
přímo v restauraci (výdejní okénko každý den
od 11:00 do 17:00 hod) nebo na tel. 776 88 77 19
Vhodné tipy na vánoční dárky naleznete
na našem facebooku Veselkalitomysl a webo-
vých stránkách http://litomysl-veselka.cz.
Děkujeme za přízeň a vážíme si Vaší podpory
i v této nelehké době.

Lenka Seklová, Minipivovar Veselka Litomyšl
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Míla Gloserová
Výtvarnice, učitelka VV, provozovatelka 
soukromého ateliéru pro děti a dospělé

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 Litomyšl

Facebook: DOMA atelier
Instagram: doma.atelier

Litomyšl je krásné místo pro život.
Má svoje charisma, atmosféru, svoje 
nezaměnitelné kouzlo, a to nejen díky 
architektuře a památkám, ale hlavně kvůli
lidem, kteří zde žijí. Litomyšl v sobě spojuje výhody
maloměsta — klid, bezpečí, přátelské vztahy — i velkoměsta — kulturní 
vyžití, možnosti, občanskou vybavenost, společenské dění. Litomyšl
je naším domovem. Mějme naše město krásné, čisté, zdravé
a spokojené, stejně jako celou planetu.
Naučme se o ně společně starat. Každý z nás je zodpovědný
za své chování, za to, co za sebou zanecháme
a co předáme jednou našim dětem. Před problémy
nelze zavírat oči do nekonečna.

Zajímej se. Starej se. Otevři oči!

Náš seriál končí. Pokud jsme někoho z vás 
zaujali, ovlivnili, podnítili k zamyšlení, nebo 
dokonce přiměli ke změně, podařila se nám
splnit naše loňská předsevzetí, kdy
myšlenka seriálu vznikla. S koncem starého 
roku a počátkem nového je vhodný čas dát
si předsevzetí další. 
My se budeme i nadále snažit dělat naše 
životy zelenější, udržitelnější, spokojenější.
A jaká budou ta vaše?

Za tým Otevři oči! vám všem přejeme
skutečně pokojné a šťastné Vánoce.

Ilustrace: Míla Gloserová

Víte, že...

Otevři oči
v Litomyšli

10. díl: Vánoční čas

Kolik rozdílů najdete mezi obrázky? Jaké Vánoce byste chtěli zažít vy a vaše děti? A jak je skutečně prožíváte?
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Na tomto místě se můžete podívat na nabídku
litomyšlských firem a živnostníků, kteří využili
nabídky na pomoc s propagací. Prosincové číslo
je prozatím posledním, v němž tuto podporu
zdarma nabízíme. Pokud byste v souvislosti
s uvolňováním vládních opatření měli zájem
o pokračování, napište nám na mail lilie@lito-
mysl.cz, případně nás zkontaktujte přes adresy
a tel. čísla  uvedené v tiráži na poslední straně
vydání. Pokude bude zájem, můžeme tuto
pomoc poskytovat i v roce 2021. -red-

PODPORA PODNIKATELŮ

• dámská a pánská obuv
• kabelky, peněženky a kožená galanterie
• nabízíme značky Rieker, Tamaris, 

Ara, Marco Tozzi
• nabízíme velký výběr nadměrných 

velikostí dámské a pánské obuvi

Otevírací doba:
Po – Pá: 8.30 – 12.30 h 13.00 – 17.00 h
So: 8.30 – 11.30 h

Havlíčkova 442, Litomyšl
tel. 608 570 102

www.facebook.com/obuv.Litomysl

OBUVLitomyšl

nabízí kompletní ruční
mytí aut - interiér, exteriér,
vosk, čištění klimatizace 
ozónem - 2 200 Kč.

Objednávejte 
na tel: 602 462 465

AUTO MOTO
MYČKA
SVATOŠ Litomyšl

RYBÁŘSTVÍ
LITOMYŠL s.r.o.
Vás srdečně zve do své
prodejny živých ryb
na Sokolovské ulici. 

Nakoupíte zde pohodlně jak živé,
tak zpracované sladkovodní ryby.
Bude otevřeno i na Štědrý den
do 11.00 hodin. Lze větší dodávku
vánočních ryb domluvit do Vašich 
obchodů či firem. Vystavujeme 
také dárkové poukázky na ryby.
Těšíme se na Vás. 
Kontakt 461 613 723 
nebo 723 827 578

Litomyšlské zázraky nejen o Vánocích
Blíží se nám závěr roku 2020. Roku, který pro
nás Centrum sociální pomoci – organizaci, která
pečuje o seniory – byl neskutečně náročný.
Na začátku jara jsme ze všech stran slyšeli o ko-
ronaviru a jeho nebezpečnosti. Vyslali jsme SOS
zprávu veřejnosti – budeme potřebovat roušky,
hodně roušek, abychom naše seniory ochránili.
To, co se stalo, bychom mohli nazvat litomyšl-
ským zázrakem. Nestačili jsme zvedat telefony,
odpovídat na zprávy, auty jezdit do domácností
i do škol našité roušky vyzvedávat. Po nocích
jsme je prali, nad ránem žehlili, aby byly na další
den připravené k použití. Mnoho jsme toho ten-
krát nenaspali – kvůli rouškám, kvůli obavám
o zdraví klientů, pracovníků…Napnuli jsme
všechny síly, abychom viru zabránili prolomit
zdi našich dvou služeb – domova pro seniory
a domova se zvláštním režimem. Pracovali jsme
rozděleni na pracovní skupiny, měli jsme připra-
vený postup, co dělat, kdyby byla situace vážná.
Léto přineslo lehkou naději, že bude líp – přesto
jsme roušky nesundali, poctivě je nosili a chrá-
nili klienty i sebe navzájem. Stále jsme byli v na-
pětí, v přípravách na druhou vlnu. Nakupovali
jsme další a další ochranné pomůcky, připravo-
vali jsme krizové scénáře pro případ, že bychom
se viru neubránili. Nadále jsme spolupracovali
s vedením města, hygienou i dalšími organiza-
cemi. Zůstávali jsme ve střehu a nepolevovali
jsme. Nabírali jsme nové pracovníky na zaučení,
aby nás byl dostatek, až…

Na podzim se situace dramaticky změnila. První
pozitivně testovaná pečovatelka, za ní druhá,
třetí, čtvrtá, pozitivně testovaní klienti. V jedné
službě a vzápětí v druhé. Další nemocní.
Na všech stranách. Klienti, pečovatelky, zdra-
votní sestry, další personál. Virus si nevybírá.
Nervy napjaté jako struny. Emoce na pochodu.
Maximální snaha udržet navenek klid. A o sa-
motě v šatnách, pracovnách a za zavřenými
dveřmi kanceláří občas slzy jako hrachy. Slzy
strachu, bezmoci, obav.  Nádech, výdech. Na-
sadit úsměv, utřít slzy, přesvědčit se, že to
zvládneme. Protože to musíme zvládnout. 
Začínáme věřit na zázraky. Na ten litomyšlský
určitě – druhá vlna solidarity. Zvedáme telefony,
čteme maily s nabídkami pomoci. Lidé vědí, že
virus naše zdi prolomil. Přesto neváhají a nabí-
zejí pomocnou ruku. A tak přijímáme do našich
řad posily. Neskutečně je teď všechny potřebu-
jeme, aby nám ulevily. Aby naši zbylí pracovníci
nepadli únavou. Abychom udrželi službu
v chodu. Dostáváme milé zprávy, drobné dárky
pro potěšení a posilu. Zdaleka nejsme na konci,
zdaleka to nemáme za sebou. Ale jsme si jistí,
že to zvládneme. 
Litomyšl je úžasné místo k životu, úžasné místo
k provozování sociální služby. Město, které má
lidi, kteří dovedou pomoci, když je zle, nemůže
být jiné. Blíží se závěr roku. Čas vánočních kou-
zel a zázraků. My dnes už víme, že v Litomyšli
se dějí zázraky celoročně. Nestojí za nimi kouzla

a čáry, ale jednotlivci, kteří neváhají nabídnout
pár zdravých rukou a otevřené srdce.  Děku-
jeme tak všem, kteří byli v letošním náročném
roce s námi a jakkoli nám pomohli. Vážíme si
silné a neutuchající podpory ze strany vedení
města, podpory mnoha organizací i jednotli-
vých lidí. 

Do roku 2021 všem přejeme pevné zdraví. Není
to otřepaná fráze, to si nyní uvědomujeme víc
než dřív. A k tomu zdraví i trošku štěstí, protože
bez toho by to taky nešlo.

Za pracovníky Centra sociální pomoci
Olga Radimecká 

Změny
v provozování
taxislužby
Novela zákona č. 111/1994 Sb., zavádí povinnost
dopravci (včetně tzv. alternativních či smluv-
ních) mít od 1. ledna 2021 označené každé vo-
zidlo evidenční nálepkou vozidla taxislužby.
Požádat o toto označení vozidel lze na Odboru
dopravy MěÚ Litomyšl. Stávající evidovaná vo-
zidla taxislužby mohou být používána bez evi-
denční nálepky do 1. 1. 2021.     Kamil Hebelka,

vedoucí Odboru dopravy MěÚ Litomyšl

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: Nominace na oce-
nění se prodlužují do konce letošního roku •
Ohlédnutí za sezonou na NPÚ

Srdečně děkujeme všem našim zákazníkům
a přátelům za podporu a i nadále se

na Vás budeme těšit u našeho okénka
nebo při tradičním Novoročním BRUNCHI.

Hotel Aplaus, 1.1. 2021, 12.00 –15.00

Novoroční BRUNCH
v restauraci Bohém, nutná rezervace předem

na e-mailu: recepce@hotelaplaus.cz 
nebo na telefonu: + 420 461 614 901

Tým hotelu Aplaus.
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Andělská Litomyšl - letos procházková
Stačí vypnout monitor či televizi, popadnout
zbylé členy domácnosti a hurá ven. Zveme vás
na adventní procházkování! V adventně vyzdo-
bené Litomyšli si jej můžete užít i s něčím dob-
rým na zahřátí. 
Litomyšl hlásí advent v pozměněné formě,
avšak se stejnou podstatou. „Nechtěli jsme se
smířit s tím, že nám covid vezme advent nebo
Vánoce. Odpolední vycházky za kulturou jsme
vlastně ještě rozšířili. Jen letošním cílem pro-
cházek nebude pouze zámecké návrší, ale bu-
deme vás zvát na výlety po celém městě
a okolí. Cílem procházky tentokrát nesmí být
z důvodu vládních nařízení koncert, ale ani
žádné jiné srocování lidí, a tak jsme vytipovali
místa, kde jste ještě někteří nikdy nebyli. Místo
stánků na návrší nasměrujeme vaše kroky k vý-
dejním okénkům a procházkovat tak půjde
třeba i s horkou čokoládou v ruce,” popisuje le-
tošní program Andělské Litomyšle vedoucí od-
boru kultury a cestovního ruchu Michaela
Severová. 

Od počítačů a televizorů na čerstvý vzduch
Oblíbené Andělské adventní neděle letos na-
hradí série procházek po adventní Litomyšli.
Město Litomyšl společně se svými příspěvko-
vými organizacemi a církvemi připravilo ad-
ventní sérii vycházek po městě i tradiční
Sváteční slovo. Vyrazit můžete do přírody,
za architekturou, po stopách osobností nebo si
zahrát hru jako celá rodina. „Každý adventní
den se na Facebooku Andělská Litomyšl, Ista-

gramu a webu andelskalitomysl.cz objeví jeden
tip na procházku. Lze ji absolvovat úplně kdy-
koli, spojit jich několik dohromady či zahrnout
například do svého běžeckého okruhu,” vysvět-
luje Michaela Severová a dodává: „Společné zá-
žitky mít můžeme - to nikdo nezakázal - i když
to zrovna teď nejde ve stejný čas na stejném
místě. Nevadí, nedáme se - sdílet je přece mů-
žeme virtuálně. A protože se nám stýská
i po vašich tvářích, připravili jsme fotosoutěž.
Vyfoťte se na jednom z míst, které jsme pro vás
na procházkování připravili, sdílejte fotografii
na facebooku Andělská Litomyšl právě pod
tipem na výlet. Fotografie s nejvyšším počtem
lajků budou každou andělskou adventní neděli
odměněni dárkovým balíčkem Instantní silve-
str,” dodává Severová.       
Kromě vycházek čeká návštěvníky andělských
sociálních sítí i pravidelné Sváteční slovo. V Li-

tomyšli bylo zvykem
scházet se k němu každý
nedělní podvečer v pia-
ristickém chrámu. Letos
bude první svíčka za-
pálena v piaristickém
chrámu za účasti všech farářů a kazatelů a poté
nás duchovní pozvou do „svých” kostelů
a svíčku na adventním věnci zapálí před kame-
rou. My to pro vás natočíme a každou neděli
ráno vyvěsíme na webu a facebooku.  
Věříme, že ani pro vás není současná situace
jednoduchá. Nedejte se, nepropadejte depresím
a vězte, že bude brzo líp! Adventní doba je
dobou očekávání - letos si k čekání na narození
Ježíška přidáme ještě očekávání toho, že rok
2021 bude lepší než ten rok letošní. Přejme si
to, vždyť už jsme se mnohokrát přesvědčili, že
když si Litomyšlané něco hodně přejí, dostane
se jim to! A zkusme se radovat i z maličkostí.    
„Adventní trhy na zámeckém návrší v letošním
roce nebudou, nechceme riskovat další vlnu
epidemie,” říká Severová, ale dodává: „Rada
města Litomyšl však povolila zábor veřejného
prostranství svařáčku U Fiška u radniční věže,
Žlutému autobusu u Pekla a nově bude také vo-
ňavý stánek na Toulovcově náměstí.”        
Andělské procházky, seznam adventních výdej-
ních okének i Sváteční slova najdete na sociál-
ních sítích a webu andelskalitomysl.cz.
Děkujeme, že jste s námi, i když jsme každý
sám!

Karel Telecký

Kalendářový výběr je veliký
Rok 2021 je tu již doslova za pár dní. Nejvyšší
čas přemýšlet o tom, jaký kalendář bude příš-
tích dvanáct měsíců dělat radost vám nebo
vašim blízkým. Máme pro vás hned několik na-
bídek, u kterých ručíme za kvalitu.

Litomyšlská nej z architektury 
posledního století
Město Litomyšl pro vás se spolupráci s Měst-
skou galerií Litomyšl připravilo nástěnný kalen-
dář s názvem „To nej z architektury posledního
století“. Jde o výběr 13 staveb, které jsou sou-
částí Litomyšlského architektonického ma-
nuálu. Připomeňme, že LAM je odborně-
popularizační databáze více než 140 nejvý-
znamnějších architektonických a uměleckých
objektů, souborů staveb i úprav veřejného pro-
stranství, které byly v našem městě realizovány
od roku 1900 do současnosti. Na fotografiích
Františka Renzy, Tomáše Malého, Petra Poláka
a Nikoly Tláskalové uvidíte městský bazén i kou-
paliště, Smetanův dům, gymnázium, dvůr pe-
dagogické školy, sokolovnu, Nový kostel Církve
bratrské, stavby zámeckého návrší, ale také
interiér kina Sokol a chrámu Nalezení sv. Kříže.
Kalendář má na titulní straně Klášterní zahrady
a texty jej obohatili tito: Anna Šubrtová, Petr
Kočí, Iva Láníková a Eliška Koryntová. Věříme,
že se vám budou líbit nejen překrásné fotogra-
fie, ale také se každý měsíc i něco nového do-
zvíte. 

České dědictví UNESCO 2021
Další nástěnný kalendář pro vás připravilo
sdružení České dědictví UNESCO se sídlem v Li-
tomyšli. Nástěnný kalendář vydáváme již po-

osmnácté! A to přesto, že od roku 2019 neplatí,
že počet zapsaných památek UNESCO je stejný
jako počet měsíců v roce. S nováčky, kterými
jsou Hornický region Krušnohoří a Krajina pro
chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní
Kladruby nad Labem, jsme si poradili – Krušno-
hoří vám bude dělat radost ještě v lednu 2022
a Kladruby nad Labem mají tentokrát titulní
stranu. Kalendář vychází v česko-anglické mu-
taci, a je tedy vhodný i pro vaše zahraniční přá-
tele či klienty. Jde o to nejvzácnější, co Česká
republika v oblasti památek má. Značka
UNESCO je celosvětově uznávaná, a také proto
má tento kalendář každoročně velký ohlas
a úspěch i v zahraničí. Fotografie v tomto ka-
lendáři jsou z dílny Františka Renzy a Jaroslava
Horáka a jsou opravdu překrásné. 

Města UNESCO a České inspirace plná
(kvízových) otázek 
Tradičně dobrou zprávu máme i pro milovníky
stolních kalendářů. České dědictví UNESCO
spojilo síly se svazkem obcí Česká inspirace
a připravili jsme kalendář s názvem „Města
UNESCO a České inspirace plná (kvízových) otá-
zek“. Novinkou tohoto oblíbeného kalendáře
jsou kvízové otázky. Najdete je každý týden pod
obrázkem v kalendáři – celkem jich tedy je
přesně 53! Otázky jsme rozdělili do 4 samostat-
ných čtvrtletních kvízů. Díky tomuto kalendáři
můžete také vyhrát! Mezi ty nejlákavější výhry
budou jistě patřit víkendové pobyty do měst
UNESCO a České inspirace, mobil, fotoaparát či
cestovní tašky. Věříme, že vám radost udělá
i celá řada volňásků do památkových objektů,
na festivaly či do muzeí a galerií. A jaká jsou

pravidla hry? Zúčastnit se kvízu je možné pouze
prostřednictvím webu www.unesco-czech.cz
a www.ceskainspirace.cz. Zde najdete každé
čtvrtletí sadu fotografií a otázek z příslušného
období kalendáře. Abychom vám kvíz usnadnili,
dostanete na výběr ze tří odpovědí, z nichž jen
jediná je správná. Na zodpovězení sady otázek
máte vždy minimálně tři měsíce. Poté se daný
kvíz uzavře a počítač vylosuje přesně tolik vý-
herců, kolik bylo v daném čtvrtletí otázek. Prv-
ního dne druhého čtvrtletí se odkryje další sada
otázek a takto to půjde až do konce roku 2021.
Při troše štěstí můžete vyhrát v každém z kvízů
– tedy dokonce čtyřikrát!
Věříme, že vás budou naše kalendáře bavit,
něco nového vás naučí a třeba i napoví cíle příš-
tích výletů.     

Všechny kalendáře můžete zakoupit v Infor-
mačním centru Litomyšl, litomyšlských knih-
kupectvích nebo objednat v e-shopu na
www.unesco-czech.cz. Michaela Severová
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Poděkujme našim (super)hrdinkám! Nadační fond
obdaroval
zdejší lékaře

Přidejte se k nám a společně poděkujme se-
střičkám, ošetřovatelkám a dalším (super)hr-
dinkám, které každý den pomáhají těžce
nemocným pacientům a oslabeným seniorům.
Přes web nadace.litomysl.cz nebo na účet 107-
9800960297/0100 můžete do 15. 12. poslat ja-
koukoliv částku, kterou Nadační fond pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska použije na nákup
poukázek v místních lékárnách pro personál Li-
tomyšlské nemocnice a Centra sociální pomoci.
Každá koruna pomůže a poputuje pouze 
k lidem, kteří si to opravdu zaslouží. Nadační
fond do startu sbírky vkládá 30 tisíc Kč na dary
pro Litomyšlskou nemocnici a 30 tisíc pro Cen-
trum sociální pomoci. Tyto peníze fond předá
vedení výše zmíněných institucí a to je rozdělí
podle skutečných zásluh o péči o pacienty.
„Oslovila nás řada občanů a ptali se, zda při-
pravujeme nějaké poděkování. Již v minulosti
jsme podpořili Litomyšlskou nemocnici, farní
charitu a nedávno i zdejší lékaře. Takže jsme
se rozhodli za město poděkovat v tuto chvíli
zejména profesím, na jejichž obrovský přínos
možná v běžných dobách lidé trochu zapomí-
nají, ale bez kterých by to v praxi prostě nešlo.
Jedná se zejména o ženy, které pracují v ne-
mocnici a domovech pro seniory na různých
pozicích v těžkých podmínkách. Dostanou
od nás dárkové poukázky do zdejších lékáren,
kde si mohou koupit cokoliv, aby si doplnily

energii a podpořily své zdraví, které dávají
denně všanc. Je to drobnost, ale chceme ales-
poň takto symbolicky poděkovat a vyjádřit své
uznání. Proto přicházíme s touto výzvou, pe-
níze od nás jsou již jisté. Kolik se pro naše
(super)hrdinky podaří vybrat navíc? To záleží
na vás!“ představuje důvod vzniku sbírky
předseda Nadačního fondu pro rozvoj zdra-
votnictví Litomyšlska Daniel Brýdl. Nadační
fond spolupracuje s ověřeným portálem Da-
rujme.cz, zaslané částky budou transparentně
zveřejněny na webu nadace.litomysl.cz, kde
se na vlastní oči můžete přesvědčit o tom, jak
fond v minulosti pomohl zdejšímu zdravotnic-
tví. -mv-

Nadační fond pro rozvoj zdra-
votnictví Litomyšlska v lis-
topadu obdaroval zdejší
praktické lékaře a ambulantní
ordinace. Dle jejich vlastního
výběru jim daroval roušky,
ochranné pláště, rukavice, re-
spirátory FFP2, FFP3 a obličejové štíty za více
než 110 tisíc Kč. Právě lékaři a zdravotnický per-
sonál totiž patří mezi koronavirem nejohrože-
nější profese. Obsah každé tašky se lišil
v závislosti na požadavcích z praxe, pokud to
bylo možné, ochranné pomůcky nadační fond
objednal u tuzemských výrobců.
Máte zájem podpořit zdejší zdravotnictví? Mů-
žete tak učinit přímo přes fond, který spolupra-
cuje s ověřeným portálem Darujme.cz. Stačí
navštívit webové stránky nadace.litomysl.cz
a vybrat si, zda chcete přispět na některý z při-
hlášených projektů či podpořit fond samotný.
Peníze poslané na konkrétní projekt nebudou
a nemohou být použity jinak. Finance poslané
přímo na podporu fondu správní rada využívá
pro akutní nákupy chybějícího vybavení pro
zdejší zdravotníky. Přispívat můžete jednorázově
i pravidelně, malou či velkou částkou. -mv-

LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 5. 12. MUDr. Přichystalová
Ne 6. 12. MUDr. Dejdarová
So 12. 12. MUDr. Paseková
Ne 13. 12. MUDr. Jindrová
So 19. 12. MUDr. Sláma
Ne 20. 12. MUDr. Sláma
Čt 24. 12. MUDr. Kašparová
Pá 25. 12. MUDr. Paseková
So 26. 12. MUDr. Paseková
Ne 27. 12. MUDr. Tišlerová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 5. 12. MUDr. Mareš
Ne 6. 12. MUDr. Filová
So 12. 12. MUDr. Beňová
Ne 13. 12. MUDr. Cacková
So 19. 12. MUDr. Hájková
Ne 20. 12. MUDr. Kopecká
Čt 24. 12. MUDr. Sadílková
Pá 25. 12. MUDr. Šíchová
So 26. 12. MUDr. Švábová
Ne 27. 12. MUDr. Filová
Pá 1. 1. 2021 MUDr. Filová
So 2. 1. 2021 MUDr. Hájková
Ne 3. 1. 2021 MUDr. Papoušková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 5. 12. U Slunce, tel. 461 612 678

Ne 6. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 12. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 13. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 12. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 20. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
Čt 24. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 25. 12. Sanatio, tel. 461 311 909
So 26. 12. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 27. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 1. 1. 2021U Nemocnice tel. 461 615 617

Stomatologie

(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. – 6. 12. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
12. – 13. 12. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
19. – 20. 12. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
24. 12. MUDr., MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
25. 12. MDDr. Kašpar Miroslav
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
26. – 27. 12. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
28. 12. MUDr. Sýkorová Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
29. 12. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
30. 12.     MDDr. Kotlárová M. Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
31. 12. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
1. 1. 2021 MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, 461 619 670
2. – 3. 1. 2021 MDDr. Janoušková Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633

PRODEJ
VÁNOČNÍCH

STROMKŮ
MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL

Termíny:
9.12. od 9.00 do 16.00
na Smetanově nám.
u České spořitelny

od 10.12. od 8.00 do 15.00
na Správě městských lesů

Strakov 15
Nabízíme zaručeně čerstvý 
produkt z našeho regionu

ORL (ušní, nosní, krční) 
a foniatrická 
ambulance
MUDr. Švecové

se od 4. 1. 2021
přemisťuje
v Litomyšli 
na ul. J. E. Purkyně 1218 
- budova FÚ
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Stýskání po knihovně a muzeu
Když se zeptám dětí, co jim v listopadové ka-
ranténě chybí nejvíc, zazní škola a kamarádi –
jasně, ale překvapivě až na druhém místě. Ony
by totiž rády do knihovny, prohlédnout si knížky
o želvách, Minecraftu a křečcích, a aspoň 17 si
jich půjčit domů a předčítat je dětem předškol-
ním. Rády by hned do muzea, zazlobit v herně,
prohlédnout si mamutí kel, vyzkoušet cirkuso-
vou výstavu. Jak jsme tak často dělávali o vol-
ných odpolednech všedních dnů, než spadla
klec.
Knihovnu a muzeum bereme v normální, neza-
virované době jako krapet archaickou samozřej-
most. Fungují přece tak nějak od nepaměti
a pořád stejně, tak trochu zaprášeně, v roce
2020 jako v roce 1920. Nebo ne? V Litomyšli ne.
S dětmi jsme projezdili desítky muzeí a kniho-
ven ve východní polovině Česka (moje snaha
jezdit opakovaně na stejné místo se nesetkala
s úspěchem), ale nikde jsme nenašli knihovnu
s tak příjemným personálem a tak moderní,
a pro děti vstřícné muzeum, jako máme u nás
v Litomyšli. Když plánujeme jet do dinoparku
nebo zoo, děti občas říkají, že by radši zůstaly
v Litomyšli a šly si zahrát do muzea nebo si pro-
hlédnout knížky do knihovny. Větší poklonu děti
těžko mohou dát.
Knihovna a muzeum ale chybí i nám dospělá-
kům, hlavně teď v koronakrizi. Máloco uklidní
člověka tak jako dobrá kniha. Sám čtu často di-

gitálně ze čtečky, protože je to někdy efektiv-
nější a levnější. Ale opravdovou fyzicky existu-
jící knihu to nenahradí a teď je mi smutno, že si
nemohu zajít do knihovny půjčit jinou. Digitál je
prostě virtuální, podobně jako výuka po inter-
netu nemůže nikdy plně nahradit opravdovou
fyzickou výuku, ať se všichni snažíme sebevíc.
Muzeum je zase místo, kde můžete v herně děti
vypustit a zatím si prohlížet krásné věci, ke kte-
rým byste se jinak nedostali. Mé oblíbené jsou
terče litomyšlských měšťanů vystavené podél
schodiště. Ač jsem po tom schodišti šel mno-
hosetkrát, vždy si všimnu detailu, který mi před-
tím utekl. Ale celé muzeum je krásné a vždy
obdivujeme každičkou novou výstavu, s jakým
citem a precizností je vymyšlena. Nedávno jsem
to s dětmi cvičně počítal a vyšlo mi, že v muzeu
jsme dohromady strávili už několik týdnů života
– a tento výpočet prosím nezahrnuje novou vý-
stavu o počítačových hrách, z definice lapák
na děti.
Naše knihovna a muzeum patří nejenom mezi
jasně nejlepší instituce svého druhu v celém ši-
rokém okolí, ale také mezi nejlépe fungující
instituce našeho města. Rád bych všem jejím
zaměstnancům tímto způsobem poděkoval.
Snad si teď budou moci trochu odpočnout, pro-
tože do knihovny a muzea s dětmi poběžíme
hned, jak nám to koronavirus dovolí. 

Tomáš Havránek

Pocta rodičům. Smekám před nimi.
Současná složitá doba nás všechny vede
k tomu, že vyslovujeme úctu a podporu a tle-
skáme zdravotníkům, kteří jsou v 1. linii, ale
třeba i prodavačům, sociálním službám, hasi-
čům, vojákům a jiným povoláním. Je pravda, že
za uplynulé týdny přišla pěkná řádka děkovných
dopisů i nám, učitelům, ale právě při tom mě
napadlo, že u nás ve školství v tuto chvíli za-
slouží největší respekt rodiče našich žáků.
Je mi jasné, že psychicky ustát všechno, co se
na ně nahrnulo, to je na velké ocenění. Udržet
běžný chod domácnosti, dohlížet na děti, aby
se účastnily distanční výuky, případně jim po-
máhat s učením (u malých dětí je to nezbytné),
snášet nálady pubertálních človíčků, kterým
chybí sociální kontakty, z toho plynou ponor-

kové jevy… A k tomu všemu zajistit žákům
k výuce nezbytnou techniku a nainvestovat
do ní peníze, kterých se mnohde nedostává.
A přitom velmi často řešit problémy se zaměst-
náním, snížené příjmy, nebezpečí ztráty práce…
Snažíme se s rodiči komunikovat a vzájemně se
povzbuzovat, ale podtrženo a sečteno, jak to
velká většina z nich zvládá, má můj obdiv.
A protože obvykle platí staré dobré „Co Tě ne-
zabije, to Tě posílí“, myslím, že celá ta covidová
lapálie nás všechny v jistých směrech posune
dál.
Ještě jednou, vážení rodiče našich žáků, děkuji.
I Vy máte náš potlesk.

Pavel Jirsa, 
ředitel ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl

Růže pro Kristýnku
V říjnu roku 2020 vydala paní Božena Javůr-
ková z Litomyšle vzpomínkovou novelu Růže
pro Kristýnku. Vypráví v ní o svém dětství, ne-
lehkém životě v období druhé světové války,
roce 1968 i 1969, kdy prožila klinickou smrt.
Čtenáře seznamuje také s životem postižené
vnučky Kristýnky a s filozofickými názory, ke
kterým dospěla na své cestě životem. Pod-
statně ji ovlivnilo učení avatara moderní doby
Satja Sáí Báby.
Božena Javůrková je také autorkou básnické
sbírky Květy lásky, která vyšla v roce 2012
k jejím osmdesátým narozeninám.
Pro zájemce je kniha Růže pro Kristýnku v pro-
deji ve Faltysově knihkupectví.

Božena Filipová

E-knihy –
nejsnadnější cesta
ke čtení
Nemůžete do knihovny nebo již máte doma
všechno přečteno? Pokud jste našimi čtenáři,
můžete si obstarat čtení i přes náš on-line ka-
talog, kde naleznete již 8600 e-knih. Po do-
mluvě s naším partnerem, společností
Palmknihy, jsme navýšili počet zdarma staže-
ných e-knih pro jednoho čtenáře na 4 ks
za měsíc.
E-knihy lze stahovat do čteček, mobilů či ta-
bletů se systémy Android a iOS. Pokud chcete
naši službu využít, je potřeba, abyste byli u nás
v knihovně registrováni a znali přihlašovací
údaje ke svému čtenářskému kontu. Pokud při-
hlašovací login a heslo nemáte zadáno, můžete
nás kontaktovat mailem na dospele@knihov-
na.litomysl.cz nebo telefonicky 461 612 068
a tyto údaje vám sdělíme. Dále je třeba se za-
registrovat na www.palmknihy.cz a uvést zde
email, který máte uvedený u nás v systému.
Poté stačí si stáhnout aplikaci eReading a vy-
brat si něco pěkného ke čtení. V aplikaci eRe-
ading kniha vydrží 31 dní, poté sama zmizí.
Můžete si stáhnout například velmi oblíbený
titul Šikmý kostel od autorky Karin Lednické
nebo od Vlastimila Vondrušky historický román
Křišťálový klíč. Oblíbené jsou i švédské detek-
tivky autorů M. Kallentofta či S. Larssona. Opo-
menout nemůžeme ani nejoblíbenější českou
autorku Alenu Mornštajnovou. Vyzkoušejte tuto
naši službu, budeme rádi. A nejvíce se těšíme,
až se zase opět se všemi svými čtenáři setkáme
osobně. Alena Jiříčková

Tradiční 
prodej

vánočních 
stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli, 

začíná v týdnu od 8. 12. 2020
a v týdnu následujícím 

do vyprodání zásob. 
Budeme se na Vás těšit.
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POZVÁNKY 

Autorské čtení spisovatelky
Markéty Pilátové
V úterý 8. prosince v 17 hodin vás zveme na se-
tkání se spisovatelkou, novinářkou, překladatel-
kou a hispanistkou Markétou Pilátovou. Čeká
nás podvečerní setkání se zajímavou ženou,
plný povídání a čtení z jejích knih včetně té
nejnovější, která má název Senzibil (jedná se
o příběh dvou mužů nadaných jen těžko vysvět-
litelnou silou, kterou každý z nich využívá na-
prosto odlišným způsobem).
Markéta Pilátová se narodila v roce 1973 v Kro-
měříži. Absolvovala romanistiku a historii
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci, poté tam působila jako odborná
asistentka. Pracovala i na katedře slavistiky
na univerzitě ve španělské Granadě a učila češ-

tinu v brazilském São Paulu, Rio Grande do Sul,
Mato Grossu do Sul a v Buenos Aires.
Pravidelně spolupracuje s českými médii,
především s týdeníkem Respekt, Lidovými no-
vinami, Právem a Českým rozhlasem, kde je
jedním z pravidelných komentátorů pořadu Jak
to vidí …. Píše eseje, recenze, sloupky, reportáže
a komentáře. Je také autorkou poezie (sbírka
Zatýkání větru), prózy (Žluté oči vedou domů,
S Baťou v džungli, Tsunami blues, …) i knížek pro
děti (Gorilí táta, Co vyprávěla gorila, Kiko a ta-
jemství papírového motýla, …).
Akce se uskuteční, pokud bude hodnocení PES
na stupni 2 a nižší.

Iva Pekníková

Vánoce v knihovně před knihovnou
V sobotu 12. 12. mezi 9. a 13. hodinou Vás
srdečně zveme na tradiční vánoční prodej
v knihovně tentokrát v netradiční podobě – před
knihovnou. Těšit se můžete na vánoční punč
a něco sladkého na zub, výrobky denního sta-

cionáře Ruka pro život, o.p.s., vánoční vazby
a další drobnosti. Součástí bude i malá výtvarná
dílna a psaní přání pro Ježíška.
Akce se uskuteční, pokud bude hodnocení PES
na stupni 3 a nižší. Iva Pekníková

Tři králové opět přijdou!
Nadcházející Tříkrálová sbírka poběží v trochu
jiném režimu, než na jaký jsme zvyklí, ale dob-
rou zprávou je, že se i přes současnou složitou
situaci uskuteční! 
Nechceme se vzájemně ochudit o milá, byť
krátká, setkání a zvláště o přání štěstí, zdraví
a požehnání do roku 2021, která koledníci
do vašich domovů tradičně přináší.  Proto naši
odvážní koledníci vyzbrojení rouškami a jinými
ochrannými prostředky přece jen do ulic na za-
čátku ledna vyrazí. Nemusíte se bát – zdraví je
pro nás na prvním místě, nikoho nebudeme vy-
stavovat riziku většímu než je krátké setkání
na ulici a souběžně připravujeme i lednovou 
online koledu - více na www.trikralovasbirka.cz.
Návštěvu vašich domovů v rámci Tříkrálové
sbírky plánujeme na sobotu 9. ledna 2021. Mo-
mentálně nedokážeme říci, zda budeme
schopni navštívit všechny litomyšlské domác-
nosti v tento sobotní den, je možné, že zcela
netradičně se naši koledníci objeví u vašich
dveří i v neděli. Pro ty, které doma nezastih-
neme, a pro ty, kteří se setkání přece jen obá-
vají, je připravena možnost přispět pomocí
dárcovské SMS, přes platební bránu, bankovní
účet či v rámci ONLINE koledy.
V minulém roce jsme vybrali v Litomyšli a okol-
ních obcích úžasných 623 033 Kč, ještě jednou
vám děkujeme za štědrost! Výtěžek z nadchá-
zející Tříkrálové sbírky půjde na provoz Domácí
hospicové péče na Litomyšlsku, dále na pod-
poru rodin s dětmi v nepříznivé situaci k zajiš-
tění školních a kompenzačních pomůcek či
k spolufinancování lyžařských výcviků a letních
táborů. 
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí jako
koledníci či jako ti, kteří naše koledníky přivítají
ve svých domácnostech a přispějí drobnou
částkou na dobrou věc. 
Pokud si chcete vyzkoušet koledování
na vlastní kůži a strávit příjemné chvilky se
svými dětmi, kontaktujte koordinátorku Tříkrá-
lové sbírky – Ing. Veroniku Peterkovou (tel. 733

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

Litomyšlský keramický betlém
Ireny Švecové
otevření muzea – 10. leden 2021
Celoživotním koníčkem Ireny Švecové je vý-
tvarné tvoření. Maluje si pro radost, z čisté po-
třeby ztvárnit nápady, které jí přicházejí na mysl
a nedovolí ponechat ruce v klidu. Dlouhá léta
navštěvuje kroužek keramiky pro dospělé při
Středisku volného času Litomyšl, kde vytvořila
i Litomyšlský keramický betlém. Jeho součástí
je řada místních osobností, neustále se rozrůstá
a dnes dosahuje šířky šesti metrů.
Putování do Betléma 
Součástí vánoční výstavy je také interaktivní
vzdělávací Malovaný betlém. Pro muzeum ho
namaloval litomyšlský rodák Ondřej Moučka.

V adventním a vánočním čase bude ve výstav-
ním sále připraven podstavec, dáliny, jednotlivé
figury a postupy, jak si betlém postavit. Dozvíte
se, na které straně u jesliček obvykle stojí Marie
a na které Josef, kdo jsou to darovníčci, kolik je
králů a z které strany přicházejí k Ježíškovi
a mnoho dalšího. Součásti výstavy je jednodu-
chý pracovní list, zkoušení lidových zvyků a vý-
tvarné tvoření.
Malovaný betlém bude v letošním roce také
nově vydán v papírové podobě a připraven k za-
koupení na pokladně muzea.
Výstava bude otevřena do 10. ledna 2021.

Veronika Sochůrek, Renata Kmošková

741 091, e-mail: dobrovolnik@lit.cz) - nejlépe
ještě do Vánoc.
Děkujeme za vaši podporu a přispění na věc,
která má smysl! Jako malý bonus Vám nabízíme
účast v zajímavé soutěži ve výrobě originální
tašky pro naše koledníky - více informací na-
jdete na našem webu litomysl.charita.cz nebo
Facebooku. 

Veronika Peterková, Farní charita Litomyšl

LITOMYŠL (Nedošín) – prodej domu s garáží a za-
hradou s výhledem k Nedošínskému háji. ÚT na plyn,
elektro,  veř. vodovod, kanalizace. Pozemky celkem:
887 m2. K dispozici od 01.05.2021. ENB G.
Č. 1585                                                    Cena: 3 300 000 Kč
LITOMYŠL – prodej BJ  3+kk (79 m2) s balkonem
ve II. NP menšího bytového domu v klidné části
města Litomyšl - na Zaháji. Součástí je vlastní garáž,
bytovka je montovaná - typ OKAL. Příjemné bydlení
v dosahu přírody. ENB G 
1574-2                                                      Cena: 2 700 000 Kč
LITOMYŠL – prodej BJ 3+1 (79 m2) s balkonem
ve zvýšeném přízemí menšího bytového domu
na Zaháji. Součástí je vlastní garáž, vlastní sklípek,
společná kolárna. ENB G .
1574-1                                                       Cena: 2 700 000 Kč
LITOMYŠL – Lány-  prodej částečně vybaveného
bytu 3+kk (129 m2+půda) se dvěma balkony ve II.NP
prvorepublikové vily. Možnost rozšíření o další
pokoj. Atypické bydlení pro náročné s vlastní zahra-
dou a velkým soukromím. ENB G
Č. 1557                                                Cena: info v kanceláři
LITOMYŠL – prodej bytu 3+1 (78 m2) s balkonem
ve II.NP zděného domu na ulici U Školek. Byt je při-
pravený na kompletní rekonstrukci dle Vašich před-
stav. Klidné místo k bydlení v atraktivní lokalitě.
ENB G. Č. 1564                                    Cena: 3 230 000 Kč
LITOMYŠL – prodej rodinného domu 3+1 k rekon-
strukci na Záhradi. Rovinatá zahrada 351 m2, předza-
hrádka 93 m2, zastavěná plocha 229 m2. Napojeno
na všechny sítě, ÚT na plyn. ENB G
Č. 1545                                           Cena k jednání 3 mil. Kč
LITOMYŠL – pronájem obchodu cca 77 m2 s výlohou
na Smetanově náměstí. Vhodné pro obchod, kon-
taktní místo, kanceláře. Volné od 1.1.2021. Peněžitá
jistota 2 nájmy.   ENB G
Č. 1584                    Cena: 23 000 Kč/měsíc+energie
LITOMYŠL – pronájem komerčních prostor cca
16 m2 v přízemí v ulici Mariánská (naproti Muzeu
v centru města). 1 místnost se soc. zařízením – pro
kancelář, kontaktní místo, kosmetiku, masáže.  ENB G
Č. 1583                            Cena: 4000 Kč/měsíc+energie
LITOMYŠL - prodej zděné garáže ve výborném
stavu v lokalitě Cihelna (ulice Mařákova, směr Osík).
Vjezd i pro tranzit, půdorys 5,54x3,56 m,  napojení
na elektro 220V, nová lepenka na střeše. Volná ihned. 
Č. 1580                                                         Cena: 339 000 Kč
LITOMYŠL– pronájem atraktivního bytu 4+kk
(100 m2) ve III.NP měšťanského domu na Braunerově
nám. Pokoje na sebe navazují, moderní kuchyně
i koupelna. Volné ihned. ENB G
Č. 1570                               Cena: 12 000 Kč + energie

Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou spolupráci
a přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pra-
covních i osobních úspěchů v novém roce 2021.

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. 
je tu pro Vás od roku 1992. 
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Hudba pomáhá: tentokrát
ze mlýna formou živého přenosu
Ačkoliv současná situace znemožnila organizá-
torům festivalu Hudba pomáhá připravit tra-
diční šňůru koncertů, o čtrnáctý ročník oblíbené
východočeské benefiční akce lidé rozhodně ne-
přijdou. Letos si však budou moci festival vy-
chutnat z rádia, obrazovek a internetu. Čeká je
totiž večerní pořad pojmenovaný „Hudba po-
máhá - k pečení“, jehož výtěžek podpoří speci-
ální školy v Litomyšli, Poličce a Vysokém Mýtě,
tedy v místech, kde festival obvykle probíhá.
„Rok co rok lidé museli zanechat pečení nebo
jiných vánočních příprav, obléci se do sváteč-
ního a vyrazit do divadla. Letos ale klidně
mohou zůstat u sporáku. Tentokrát zveme na

festival, který bude mít podobu večerního po-
řadu. Místo vstupenky si tak lidé mohou pořídit
zástěru nebo víno z naší speciální kolekce a za
doprovodu hudebníků i dalších zajímavých
osobností mohou v klidu pokračovat v pečení
vanilkových rohlíčků,“ říká ředitel festivalu Karel
Telecký.
A právě motiv rohlíčků se prolíná celou letošní
akcí. Na jeden den si totiž Hudba vytvoří svou
vlastní domácnost. „V obci Horky jsme našli
nádherný mlýn s modrými kachlovými kamny,“
vypráví Karel Telecký a nadšeně dodává: „Jsou
k pečení jako stvořená!“ Do domácnosti pak za-
vítá festivalová kapela Parkoviště pro velbloudy
se smyčcovým triem, realizační tým a jejich
hosté.
Pořadatelé tedy zvou na živé vysílání, které si
diváci mohou naladit prostřednictvím Mall.tv,
ale také na webu, facebookovém profilu či You-
tube kanálu Hudba pomáhá. „Muziku a vyprá-
vění hostů se pokusíme skloubit zhruba půl na
půl. Hudba bude pochopitelně vánoční a poví-
dat si budeme třeba o tom, jaké paralely prožívá
v tuhle chvíli zdravý dospělý člověk a náctiletý
vozíčkář. Spoustu věcí se totiž od sebe můžeme
navzájem naučit,“ poodhaluje scénář režisér
Dominik Kalivoda.

Celým večerem budou diváky provázet mode-
rátoři Českého rozhlasu Pardubice. „Díky soci-
álním sítím a vysílání Českého rozhlasu se lidé
budou moci stát součástí naší domácnosti už
před začátkem živého přenosu. Naše maminky,
které na festivalu běžně zajišťují catering, mají
totiž opravdu skvělé cukroví a rády se s ostat-
ními podělí o ty nejlepší recepty,“ popisuje plány
pořadatelů Karel Telecký.
Pečení a rohlíčky se letos odrazí i ve způsobu
přispívání na benefici, jejíž výtěžek následně
poputuje na konto speciálních škol v Litomyšli,
Poličce a Vysokém Mýtě. Organizátoři festivalu
Hudba pomáhá pro svůj speciální ročník totiž
zřídili nový eshop, kde se objeví třeba limito-
vaná edice rohlíčkového příslušenství k pečení,
kam patří zástěry, ponožky, ale i skvělé morav-
ské víno. Na stránkách festivalu je zároveň uve-
dený transparentní účet, kam je možné zaslat
jakýkoliv finanční příspěvek.
Informační centra v Litomyšli, Poličce a Vysokém
Mýtě, která obvykle prodávají vstupenky na jed-
notlivé koncerty a doprovodné akce, pak budou
festivalové předměty nabízet ve svých kamen-
ných prodejnách, a i když bude celý přenos volně
přístupný, přispět je možné také zakoupením
symbolické vstupenky. Všechny možnosti, jak
pořad sledovat, jak přispět na dobročinnost a jak
upéct skvělé vanilkové rohlíčky, se zároveň ob-
jeví na webu www.hudbapomaha.cz.  

Barbora Košňarová, tisková mluvčí 
benefičního festivalu Hudba pomáhá

POZVÁNKY 

Salon bude!? 
Den poté, co jsme pro vás nainstalovali výstavu
Výtvarná Litomyšl ´20, se o slovo přihlásil koro-
navirus a městská galerie byla nucena opět svůj
provoz zavřít. Společně s výstavou byl zrušen
její doprovodný program, programy pro školy
i stálice našeho programu – architektonické
Procházky (s) městem. Ale neklesejme na mysli.
Salon pro vás otevřeme! A doufáme, že to ne-
bude dlouho trvat. Hned po něm se můžete
těšit na výstavu věnovanou malíři Josefu Vole-
skému, kterou vystřídá hravá výstava ilustrací
Miroslava Šaška, autora oblíbených dětských
knih To je Řecko nebo To je New York. Těšit se
k nám můžete na tradiční čtvrteční Večery s ga-
lerií s programem tematicky navázaným na pro-
bíhající výstavy, na sobotní tvůrčí dílny i na nový
přednáškový cyklus věnovaný současné sa-
krální architektuře Není kostel jako kostel. 
Vážení návštěvníci,
V letošním roce jsme pro Vás měli otevřeno
pouze na chvíli, a proto si vážíme každé Vaší
návštěvy. Děkujeme za přízeň, kterou galerii vě-
nujete a přejeme Vám mnoho zdraví a osobního
štěstí v příštím roce. Myslíme v tomto čase
na Vás i na Vaše blízké.

Za Městskou galerii Litomyšl 
Martina Zuzaňáková

Cirkus v Litomyšli 
26. květen 2020 – 17. leden 2021 v muzeu
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

Uzavření muzea
Vážení návštěvníci,
v souladu s Usnesením vlády ČR č. 996 je mu-
zeum od 12. října 2020 do odvolání pro veřej-
nost uzavřeno. Vzhledem k současnému vývoji
pandemické situace doufáme, že Vás budeme
moci v muzeu přivítat ještě před Vánoci.
Přeji Vám hodně zdraví. René Klimeš, 

ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Jedle kavkazská 
Jedle bělokorá 
Smrk stříbrný

Nádražní 1217, Litomyšl
Otevřeno 9-12, 13-16 h

Tel. 603 255 747
E-mail: les.lit@email.cz

Vlastní produkce
Nízké ceny
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v Litomyšli v prosinci 2020
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

5. 12. So 16.00 Mikuláš před Hvězdou – pro děti • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
6. 12. Ne Andělská adventní neděle na návrší – podle aktuální epidemiologické situace • zámecké návrší tel. 723 743 760
8. 12. Út 17.00 Beseda se spisovatelkou Markétou Pilátovou - beseda a autorské čtení • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
9. 12. St 16.30 Interní večírek – koncert • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
10. 12. Čt 17.00 Vánoční koncert – koncert • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628

ZRUŠENO Velké lásky v malém hotelu – divadelní představení uvádí Divadelní společnost Háta, náhradní termín 27. 4. 2022 • Smetanův dům
12. 12. So 09.00 Vánoce v knihovně před knihovnou – vánoční prodej a výtvarná dílna • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
13. 12. Ne Andělská adventní neděle na návrší – podle aktuální epidemiologické situace • zámecké návrší tel. 723 743 760
15. 12. Út 19.00 Plnou parou – abonentní divadelní představení, 320-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
16. 12. St 19.00 Martina Kociánová & Trio Amadeus – 577. LHV • Smetanův dům tel. 461 613 239
17. 12. Čt 17.00 Vánoční koncert dětských pěveckých sborů ZUŠ - koncert • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
18. 12. Pá 16.30 - 19.00 Vzpomínání na Václava Havla – pietní akce • zámecké sklepení tel. 724 063 041

19.00 Věra Martinová & Meritum – koncert, 320 - 410 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20. 12. Ne 00.00 Andělská adventní neděle na návrší – podle aktuální epidemiologické situace • zámecké návrší tel. 723 743 760
1. 1. Pá 12.00 Novoroční Brunch – neomezená konzumace z rautového stolu, rezervace do 22. 12. • restaurace Bohém v hotelu Aplaus tel. 461 614 901

do 23. 12.  Duke Vánoce - Dudychova keramika, obrazy a grafiky J. Velčovského • Galerie Dudycha • Po 10-16, Út-St 10-17, Čt 10-13 nebo na tel. 603 247 078
do 30. 12. Výtvarná Litomyšl ´20 - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10.00-12.00 a 13.00-17.00
do 31. 12. Šárka Hrouzková: Z nové tvorby - výstava • Antik Hotel Sofia Litomyšl - galerie
do 10. 1. Litomyšlský keramický betlém Ireny Švecové a Putování do Betléma - výstava a interaktivní program pro malé i velké • regionální muzeum • Út-Ne
do 17. 1. Cirkus v Litomyšli - dosud největší cirkusová výstava v českých dějinách, cirkusová herna pro děti • regionální muzeum • Út-Pá 9-12, 13-17 a So-Ne 9-17

Upozornění: Vzhledem k aktuální situaci ohledně covid-19 doporučujeme termín konání kulturní akce ověřit u pořadatele! 

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

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

VÝSTAVY

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP
Litomyšl II“ podporuje neformální vzdělávání
Projekt je zaměřen především na rozvoj čtenář-
ské a matematické gramotnosti, polytechnic-
kého vzdělávání a na rozvoj cizího jazyka. Jeho
hlavní podstatou je realizace konkrétních aktivit
spolupráce nejen mezi školami, ale také s orga-
nizacemi neformálního vzdělávání.  
Jednou z úspěšných aktivit je spolupráce škol
se Střediskem volného času Litomyšl, které se
nachází na ulici Dukelská. S cílem podpory
školní neúspěšnosti byl v prostorách SVČ zalo-
žen tzv. Klub neformálního základního vzdělá-
vání (dále jen klub).
Klub je žákům přístupný ve dnech školního vy-
učování v čase od 12–16 hod. Konkrétní náplní
je příprava programů zaměřených na usnad-
nění přechodu žáků mezi stupni vzdělání, na-
bídkou smysluplného trávení volného času
a gramotnosti. 
Velmi důležitým faktorem je vazba na zákonné
zástupce, se kterými konzultovány případné
potřeby a nedostatky. Nejčastější aktivity jsou
psaní domácích úkolů, doučování, motivační
rozhovory a různé volnočasové aktivity. Mezi

oblíbené centrum zájmu patří i relaxační pro-
stor s kobercem, kde si děti čtou a hrají logické
a společenské hry.
Průměrná denní návštěva je dlouhodobě cca 17
žáků z 1. – 7. ročníku všech litomyšlských zá-
kladních škol. Intenzita návštěvnosti je mezi
dětmi velmi různá, pohybuje se od nárazové
kratší návštěvy až po pravidelný pobyt s využi-
tím téměř celé otevírací doby. Žáci navštěvují
klub velice rádi, smysluplně zde tráví svůj volný
čas a rozvíjejí sociální a komunikační vztahy se
svými vrstevníky. 
Při menším počtu přítomných žáků je preferován
individuální přístup, který umožňuje více rozvíjet
vzdělávací potřeby jednotlivců při plnění školních
povinností, v případě pobytu více žáků najednou
je nabízena aktivita skupinová. Všechny nabízené
aktivity jsou dobrovolné a zcela zdarma.

Bohužel v posledním období, které ovlivňuje
pandemie koronaviru, musela být činnost klubu
v souladu s obecnými nařízeními přerušena.
Část aktivit, hlavně pomoc žákům s plněním
školních povinností nebo motivační rozhovory,
je možné provádět distančně prostřednictvím
sociálních sítí. Ihned po znovuotevření klubu
bude však běžná činnost obnovena a pro žáky
jsou připraveny zajímavé novinky.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Litomyšl, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/ 0.0/17_047/0008614“ je reali-
zovaný a financovaný s podporou ESF, OP VVV,
státního rozpočtu a rozpočtu města. Na území
ORP Litomyšl je jeho realizací podpořeno cel-
kem 17 základních a 22 mateřských škol.

Naděžda Klvaňová, projektová manažerka

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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MAS Litomyšlsko o.p.s. podporuje 
činnost neformálních organizací
díky realizaci projektu z EU
Místní akční skupina Litomyšlsko se stala
úspěšným příjemcem a realizátorem projektu
s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu
neformálnímu vzdělávání na území Litomyšl-
ska“. Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/
18_071/0016577 byl zahájen 1.9.2020 a ukončen
bude 15.8.2023. 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformál-
ního vzdělávání na území Litomyšlska prostřed-
nictvím podpory do projektu zapojených pěti
organizací. Mezi tyto organizace patří ŠKOLA-
MYŠL, z.s., Komunitní škola České Heřmanice,
z.s, Rodinné centrum Litomyšl, z.s., a Spolek ar-
chaických nadšenců a Junák – český skaut, stře-
disko liliový kruh Litomyšl, z.s.  
Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace
celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdě-
lávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohlou-
bení spolupráce prostřednictvím tandemového

vzdělávání, zavádění nových metod práce
s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a re-
alizace projektových dní.
Očekávaným výstupem budou především kva-
litnější a motivovanější lidské zdroje. Bude tak
zajištěna kvalitnější spolupráce a komunikace
nejen uvnitř organizací, ale i s dalšími subjekty
a odborníky. Také díky posílené informovanosti
dojde k širšímu zapojení veřejnosti do činnosti
organizací a tím k očekávanému většímu zapo-
jení dětí a žáků do jejich činnosti.
Projekt byl připraven v rámci dobré spolupráce
MAS Litomyšlsko, o.p.s., a města Litomyšl pro-
střednictvím projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Jedná se 
o spolupráci vedoucí k podpoře nejen formál-
ního, ale také k podpoře neformálního vzdělá-
vání.  Petr Vomáčka, 

ředitel společnosti MAS Litomyšlsko, z.s.

• šití péřových dek
a polštářů různých rozměrů

• deky zimní, letní
• čištění a dezinfekce horkou parou
• výběr z více druhů sypkoviny
• termín dodání dle dohody

Pracovní doba: 
Po–Čt  7–11 hod, 12–15 hod
Pá  7–11 hod, 12–14 hod
Marie Šimková, Tyršova 237, Litomyšl
tel. 461 613 200, mobil 607 083 006

ČISTÍRNA PEŘÍ

HLEDÁTE
BYT 
V LITOMYŠLI?
Nabízíme možnost 
zafinancování
rekonstrukce 
půdních prostor.

Informace na telefonu 
774 708 270.

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
na: Zapálení 1. adventní svíce 2020 a sváteční
slovo kazatelů • Fond pro zdravotnictví Lito-
myšlska podpořil praktické lékaře • Skromný
dárce věnuje zdravotníkům chybějící přístroje •
Stop Té Otravné Pandemii •  Centrum sociální
pomoci bojuje s Covid-19 i s únavou personálu

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Mateřská škola
Sedmikráska
17. listopadu 905
V letošním roce bychom oslavili 55. výročí za-
ložení naší mateřské školy. Bohužel, z důvodu
celosvětové situace, zatím oslavy musíme od-
ložit. Průřez mateřské školy můžete zhlédnout
na našich webových stránkách: sedmikraska.li-
tomysl.cz.
Je čas vánoční, a tak bychom chtěli alespoň
touto cestou poděkovat zřizovateli, všem
sponzorům, dodavatelům, zaměstnancům
za celoroční spolupráci, vstřícnost, ochotu a po-
rozumění. Také bychom chtěli popřát hodně
zdraví, štěstí, lásky a pracovních úspěchů všem
rodičům a dětem.
Velký dík patří stavební firmě p. Boštíka, která
zrekonstruovala staré křídlo, a umožnila tak
rozšíření naší MŠ o dvě třídy.
Do nového roku vykročte tou správnou nohou.
Za kolektiv MŠ Sedmikráska 

Ivana Mlejnková, zástupkyně ředitele MŠ

Naděje pomáhá
s online výukou
Na začátku listopadu Naděje v Nízkoprahovém
klubu přesměrovala provoz pro děti na dopole-
dne. Reagovala tak na potřeby jedné ze základ-
ních škol a doporučení MPSV. Pomáhá
vytipovaným žákům s online výukou přímo na
pobočce. Otevřeno máme od úterý do pátku od
8 do 13 hodin a následně dle domluvy.  Velice
bych chtěla poděkovat pracovníkům 1. ZŠ, dob-
rovolnickému centru charity, litomyšlským
skautům, docházejícím dobrovolníkům. Ve
velmi krátké době se podařilo díky nadstan-
dardní spolupráci jmenovaných subjektů zahájit
provoz při výuce tak, aby nedocházelo k velkým
výpadkům v učivu při distanční formě. Pravdě-
podobně bude Naděje v době uzavření škol po-
máhat tímto způsobem. Jakmile budou školy
opět otevřeny, vrátili bychom se k původnímu
poskytování celého spektra služby.                                      

Jitka Nádvorníková 

Kde domov můj, kde domov Školamyšlanů
Ve Školamyšli je inspirující aktivita rodičů.
Na listopadový svátek maminka prvňáčka
a druháka spontánně poslala výzvu. Rodiče si
ve svých mailech mohli přečíst tento návrh:
„17. listopad je emočně silný den, který letos ne-
můžeme trávit/slavit ve velkých houfech, ale je
nutné hledat cestu, jak jej dětem, které nezažily,
přiblížit a udělat výjimečným.
Během 17.11. si děti/rodiny Školamyšle mohou
udělat zdravotní procházku po Litomyšli. I ti
přespolní. Cílovými destinacemi budou bydliště
žáků/učitelů a dalších pracovníků. Kdo se chce
zapojit, nechť nahlásí adresu svého bydliště.
Obdrží pár slov k vyvěšení na dveře či poštovní
schránku. Cílem je texty opsat a poskládat. Dal-
ším méně podstatným cílem je najít nejkratší
cestu. Pohybovat se budeme pěšky/na kole/bo-
ardu/kolobrndě. 
Heslo: (Nejkratší) cesta za svobodou.
Zcela dobrovolně se pak účastníci v 17:11 mohou
setkat se svíčkou, vlajkou na nějakém otevře-
ném pietním místě s rouškou, stejně jako se po-
tkáváme na ulici, v lese. S sebou vyluštěný text
a případně součet km.

Naši kluci už mají nachystanou vlajku – celou
trasu obejdou s ní. Starší mohou sami. U mlad-
ších čekám, že vyrazí celé rodiny.“
Já jsem se akce zúčastnit nemohla, ale cítila
jsem se přítomna prostřednictvím četných
zpráv ze školního whatsappového Dámského
klubu:
Indicie visí….U nás také…..Přidáváme se……Me-
tyho (druhák) to nadchlo, už tady hodinu sedí

nad bitevním plánem a mapou……Přípravy
na odchod vrcholí…….U nás máme vylepšenou
mapu……Musím uznat, že jste pokrokovější……
..U nás to nadchlo hlavně tatínka……Teeeda, vy
to máte vytuněné, škoda, že se nemůžeme
zúčastnit. Indicii večer pošlu……Jitu, vy zas máte
krásně vytuněnou tabulku s textem. Pro škola-
myšlata s výzvou – vázaným písmem…….Jejku,
to mě nenapadlo, ještě, že jsou pro hru zapálení
rodiče, uf…….Posilněni vyrážíme…….Marci, díky
za nápad a organizaci. Vynechali jsme pouze
krajní body, i tak to bylo 7,5 km………U nás také
velké nadšení……Pošlete mi, prosím, pravidla
pro Bělováky…….My, přespolní, jsme vyzdobili
jen tu lavičku. Ale bylo to milé, byť na dálku, celé
sledovat. Marcelko, díky……….Krásný nápad,
skvělá realizace, užili jsme si to moc…
..I na hymnu došlo (jejichž první sloku děti
během vycházky vyluštily). Opravdu jsme
za Vás/Nás rádi!......a dalších dvacet zpráv
uznání, a radosti ve společenství.

Marci Maiwaldová, Radoslava Renzová
a Dámský klub Školamyšle



Světýlko naděje,
nejen v srdci,
ale i v okně  
V letošním roce se s vámi nemůžeme připravo-
vat na příchod Vánoc v rámci zájmových
kroužků. Našli jsme si ale cestičku, jak se spojit
s vámi se všemi alespoň na dálku. Každý den
zapalujeme svíčku na adventním věnci doma
s rodinou, abychom se naladili na klidné pří-
pravy svátků. Prosím, spojme své síly a každou
adventní neděli mezi 18. a 19. hodinou vyvěsme
ve svém okně světlo – rozsvícený lampion, lu-
cerničku či jen svíčku v zavařovací sklenici.
Stejně jako svíčky na věnci i naše světýlko sym-
bolizuje naději a poděkování všem, kteří pomá-
hají druhým a usmívají se v těžkých chvílích.
Předem všem zapojeným děkujeme, odměnou
nám bude jedno velké světelné překvapení,
které budete moci sledovat ze svých balkónů
nebo při procházce s rodinou. Těšíme se
na fotky vašich rozsvícených oken. Můžete nám
je posílat na: plihalova@ddm.litomysl.cz nebo
přímo na FB SVČ Litomyšl.   Hana Plíhalová
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Řádková inzerce
Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky a de-
chovky. Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz • Koupím po-
zemek v Litomyšli. Mám zájem o pozemek, za-
hradu, proluku mezi domy a pod. Zaplatím
i za vhodný tip. Nejsem real. kanc. Nemovitost
kupuji pro vlastní potřebu. Kontaktujte, prosím,
na tel. číslo 722 220 706. Cenu respektuji.
Koupím starý kufr na klobouky z první republiky
a starý proutěný koš na prádlo či kufr k uložení
sbírky panenek. T-739307646
Prodám 2 lustry, 1. lustr replika secese na řetíz-
cích zelená barva květy slunečnic za 600 Kč,
2. lustr plastický kroucený kombinace plast nikl
za 300 Kč. T-739307646

Pozvánka
na Putování
za příběhy
Zveme vás na procházky za dobrodružstvím.
O co půjde? V okolí Litomyšle se na začátku
prosince objeví několik outdoorových her –
jedná se o malé vycházkové okruhy, během kte-
rých vás chceme zavést do světa fantazie. Hry
jsou určené pro rodiny s dětmi a pro všechny,
kteří mají rádi procházky s cílem a zábavou. 
V úterý 1. 12. zveřejníme na FB SVČ Litomyšl
a na webu svc.litomysl.cz veškeré podrobné in-
formace, které budete potřebovat vědět, než se
za příběhy vydáte. Proto nás sledujte.  

Tereza Kučerová

Jste v karanténě? Potřebujete si zajistit léky 
na předpis? Využijte donášku léků na předpis
do domu z lékárny Litomyšlské nemocnice za-
jištěnou skauty.
Postup, jak donášku objednat:
Kontaktujte Skautskou pomoc lékárnám na te-
lefonu +420 608 737 587, která vám zajistí do-
nášku léků domů. Služba je určena pro osoby 
v karanténě, osoby se sníženou imunitou a se-
niory. -red-

Donáška léků



Požární ochrana
očima dětí
Každý rok vyhlašovaná soutěž Požární ochrana
očima dětí 2020 loňským aktuálním tématem
Lesní a polní požáry oslovila naše mladé hasiče,
členy SDH Litomyšl Lány a zároveň členy
kroužku SVČ. Načerpali jsme co nejvíce infor-
mací od svých vedoucích a aktivních členů
sborů.
Po loňském úspěchu 1. místa v okresním kole se
letos v krajském kole umístil na 2. místě v lite-
rární kategorii Filip Z. a ve výtvarné kategorii na
3. místě Kryštof D., byli vybráni z 2 264 zúčast-
něných dětí a 81 sborů dobrovolných hasičů,
což je výborný výsledek.

Nyní již jen čekáme, až se rozvolní epidemiolo-
gická opatření a my si budeme moci vyzved-
nout ocenění a odměny. Vloni byla za odměnu
exkurze v hasičské zbrojnici HZS ve Svitavách.
Letos mělo být slavnostní předávání v Hlinsku.
Nouzový stav vše změnil, ale přesto jsme stále
v kontaktu a chystáme se na další výzvy. 
Nejen děti, ale i dospělé hasiče čekají v příštím
roce výzvy a úkoly. Letošní rok byl rokem voleb-
ním, tutíž některé funkcionáře a starosty čekají
nové povinnosti, které se jim blíží s přelomem
starého a nového roku. Mají za úkol dát do po-
řádku administrativu a připravit zprávu za čin-
nost na výroční valnou hromadu. Dále se hasiči
věnují zazimování a údržbě hasičské techniky.
Některé sbory mají i na starost Mikulášské be-
sídky, bohužel kvůli koronaviru se hasiči na or-
ganizaci nepodílejí nebo do poslední chvíle
doufají, že budou moci nějakým způsobem pro
děti tuto tradici uskutečnit i s nějakým omeze-
ním.
Jelikož se nám blíží v tomto roce poslední vydání
zpravodaje, nezbývá mi jménem svým a všech
hasičů a hasiček Vám popřát spokojené prožití
vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví
a spoustu osobních i pracovních úspěchů.

Za SDH Litomyšl Lány M. Jakoubková
a za okrsek M. Gregušová
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nabízí pracovní místo 
učitele anglického jazyka 
s nástupem ihned.

V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel. číslech 461 615 061, 
461 615 162 a 739 572 174 
nebo e-mailu: glit@glit.cz

Litomyšl - Město pro lidi Lilie



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

•
•
•
•
•

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

Rozmrazování plamenem
Po teplém létě a podzimu se o slovo hlásí zima,
kdy může dojít k náhlému snížení venkovní tep-
loty. Může pak dojít k zamrzání vodovodních
potrubí, armatur dopravních prostředků apod.  
Po víkendovém pobytu na chatě se rodinka vrá-
tila do svého domku a majitel zjistil, že je za-
mrzlé potrubí ústředního topení. Jak na to, když
je v domě velká zima, pomůže nám benzinová
letlampa. Nastala však zrada. Staré noviny
a pavučiny v těsné blízkosti potrubí se rychle
vzňaly. Zahřál se nejen on sám, ale i hasiči, kte-
rým se naštěstí podařilo zachránit obytnou část
domu.
Obdobně známe případy požárů dopravních
prostředků, které jejich řidiči rozmrazovali roz-
děláním ohně pod vozidly. Obdobný postup
známe v mnoha dalších případech, příčinou
však vždy bylo rozmrazování nepřípustným
způsobem a výsledkem pak požár se značnými
škodami.
Přitom známe řadu bezpečných způsobů roz-
mrazování, které však osoby provádějící roz-
mrazování nepoužívají jen proto, že trvají
o trochu déle než uvedené nebezpečné způ-
soby. Je to především rozmrazování horkou

vodou, kdy zamrzlé potrubí, armaturu, či další
předmět poléváme horkou vodou, nebo horkou
párou. 
Nejčastěji dochází k zamrzání vodovodních po-
trubí, kde lze doporučit především elektrické
rozmrazování. Je to způsob, při kterém se po-
užívají rozmrazovací transformátory. Toto roz-
mrazování smí provádět poučená osoba a lze
jej použít jen na kovová potrubí, nejsou-li jed-
notlivé části izolačně oddělené. Je však nutné
sledovat, nedochází-li k nadměrnému oteplo-
vání potrubí, především tam, kde nemáme jis-
totu, že je izolováno nehořlavým materiálem.
Jinak je možnost vzniku požáru i po provede-
ném rozmrazení.
Při dodržení uvedených způsobů a podmínek
rozmrazování lze vzniku požáru bezpečně
předejít. V každém případě však vyloučíme po-
užití otevřeného plamene. I když jsou uvedené
bezpečné způsoby možná trochu pracnější
a zdlouhavější, tuto nevýhodu mnohokrát vy-
váží to, že objekty a zařízení ochráníme před
vznikem požárů a následných škod. 
Přeji Vám klidné prožití adventu a Vánoc bez
požáru. Karel Zeman
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Cena Příběhů
bezpráví opět
spojena s Litomyšlí
Cena Příběhů bezpráví je ocenění společnosti
Člověk v tísni pro žijící i nežijí osobnosti, které
se aktivně postavily komunistickému režimu,
zastávaly odvážné postoje a zaslouží si tak úctu
a uznání. Každoročně ji uděluje studentská po-
rota na základě nominací, které předkládají
mladí lidé do 30 let.
Nominaci na toto ocenění zaslali v několika po-
sledních letech také žáci ZŠ Zámecká, kteří se
zapojují do dějepisných projektů, jejichž cílem
je poznávat naši nedávnou minulost. Stejně tak
tomu bylo letos v červnu, kdy žáci nominovali
dvě osobnosti, jejichž příběhy sepsali v rámci
projektu Příběhy našich sousedů. Václava Joze-
fyho (Portmana), nejmladšího souzeného v pro-
cesu Stříteský a spol., pak studentská porota
jako laureáta Ceny Příběhů bezpráví vybrala. 
Slavnostní udílení cen probíhá vždy na začátku
listopadu během ceremoniálu, který zahajuje
nový ročník Příběhů bezpráví – Měsíc filmu na
školách. V pražském kině Lucerna, kde se ceremo-
niál koná, dochází ke krásným a emotivním setká-
ním mladých lidí a laureátů, kterým se dostalo
úcty a poděkování za to, že v době nesvobody do-
kázali stát za hodnotami, kterým věřili. I když pan-
demie koronaviru v roce 2020 slavnostnímu
večeru nepřála, rozhodli se organizátoři předat
cenu jiným (zcela individuálním) způsobem. Ne-
mohli jsme sice z důvodu vládních nařízení u to-
hoto předání s našimi (dnes již bývalými) žáky být,
jsme však rádi, že jsme jim okno do naší nedávné
historie mohli prostřednictvím těchto příběhů po-
otevřít. Přejeme jim, aby se jim stali inspirací pro
jejich vlastní životy.                 Stanislav Švejcar,

učitel dějepisu na ZŠ Zámecká



Společná pomoc a láska dokážou zázraky.
Děkujeme, že je tvoříte s námi.
Přichází konec roku a s ním čas, kdy se v nás
otevírá myšlenka: Jaký byl tento rok, jaký bude
příští? Ačkoliv nás tento rok zbrzdil v pořádání
několika akcí, tak při ohlédnutí se za celým
rokem jsme vděční, co nám rok 2020 přinesl
a umožnil. Díky všem příznivcům Nadačního
fondu manželů Pokorných jsme i v této nelehké
době mohli tvořit zázraky. A opravdu jsme rádi
za vás všechny, kteří pomáháte s námi, a není
vás málo. Bohužel zde není prostor na poděko-
vání všem, proto nám alespoň dovolte popřát

vám láskyplné a radostné Vánoce a do nového
roku 2021 vykročme společně s pokorou, lá-
skou, zdravím a nadějí, že se budeme opět po-
tkávat a tvořit společně svět lepším. 
Velké srdečné díky patří hlavně manželům Po-
korným, bez kterých by nadační fond nemohl
pomoci Štěpánce, Tomáškovi, Vojtíškovi, Bar-
borce, … a mohla bych pokračovat. Užijte si
svátky a těšíme se na nový rok 2021! 

Hana Kopecká 
za Nadační fond manželů Pokorných
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Vyhraj třeba power
banku na facebooku
Střední školy
zahradnické a technické
I v době distanční výuky je u nás živo. Studenti
naší školy pracují samostatně pod online vede-
ním pedagogů na floristických objektech, nafotí
je a ty nejlepší jsou pak postupně zveřejňovány
na facebooku nebo instagramu školy, aby
mohla široká veřejnost obdivovat tyto krásné
práce.  Pedagogové natáčejí výuková videa pro
praktické vyučování. V prosinci plánujeme pří-
pravný kurz pro umělecký obor se zaměřením
na floristický nebo zahradní design. 
Studenti technických oborů při návratu do školy
v plné míře využijí  nově zrekonstruovanou halu
pro praktické vyučování. 
Velkou radost budou mít studenti oboru Cho-
vatel cizokrajných zvířat z našich kosmanů za-
krslých, kteří v listopadu přivítali nový přírůstek
do své opičí rodinky. Z tohoto důvodu nebudou
bohužel ve dnech otevřených dveří tyto chovy
našich opiček přístupné.
A co nás čeká v brzké době, v době adventu?
Brzký návrat studentů, na které se těšíme, a fa-
cebooková soutěž o hodnotné ceny, do které se
můžete zapojit i vy.
Tradiční mezinárodní vánoční výstava se v naší
škole letos bohužel konat nebude, my ale ne-
truchlíme a plánujeme akce na další rok: nejen
výměnu studentů v letních měsících s partner-
skými školami ve Francii, Itálii, Holandsku,
Polsku a Německu nebo Květinovou show
v Klášterních zahradách, ale i vánoční výstavu
v roce 2021. Pevně věříme, že s našimi studenty
vytvoříme ještě krásnější vánoční atmosféru
než v minulých letech. 
Pevné zdraví v roce 2021 
za pedagogy SŠZaT Litomyšl Helena Kazdová

V souvislosti s dalším rozvolňováním opatření
v oblasti školství obnovuje Pardubický kraj
po dohodě s dopravci od pondělí 30. listopadu
plný rozsah spojů v regionální železniční do-
pravě. Již od 18. listopadu jezdí podle klasic-
kého jízdního řádu také všechny autobusové
spoje v regionu. „Vzhledem ke dvěma vlnám
rozvolňování opatření v oblasti školství obno-
vujeme po dohodě s dopravci na železnici
spoje od 30. listopadu podle standardního

jízdního řádu. Na základně rozhodnutí Kraje
Vysočina zůstávají v platnosti omezení na trati
238 v úseku Hlinsko v Čechách a Havlíčkův
Brod. Stejně tak jsou nadále omezeny osobní
i spěšné vlaky z Lichkova směrem do Polska.
Důvodem je požadavek Dolnoslezského voj-
vodství a epidemiologická situace v Polsku,“
uvedl 1. náměstek hejtmana pro dopravu a do-
pravní obslužnost Michal Kortyš. -red-

Od 30. listopadu pojedou vlaky
podle standardního jízdního řádu



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
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Upečte si vítězný chleba
podle Maxijedlíka
V neděli 4. září se mi podařilo vyhrát v Litomyšli
na Gastroslavnostech celkově 1. místo o nejlepší
Domácí chleba, níže najdete recept, abyste si
ho mohli také vyzkoušet.

Do vlažného oslazeného mléka rozdrobíme
droždí a necháme vzejít kvásek. Když vykyne, vli-
jeme jej do mouky, kterou jsme promíchali se solí,
a kmínem. Přilijeme vlažnou vodu, přidáme kuku-
řici namočenou v mléku, vypracujeme těsto a ne-
cháme asi hodinu kynout. Z vykynutého těsta
tvarujeme rukama namočenýma ve studené
vodě chleba. Položíme ho na plech hodně posy-
paný moukou a necháme 20 minut kynout.
Těsně před vložením do horké trouby potřeme
chleba peroutkou namočenou v octové vodě
a prudce pečeme 5 m minut. Pak snížíme tep-
lotu a dopékáme 30 - 45 minut. Během pečení,
chléb ještě několikrát potřeme octovou vodou.
Suroviny - 5 hrnků hladké mouky, 2 hrnky
vlažné vody, 1 kostka droždí, 2 lžičky soli, špetka
cukru, 3 lžíce vlažného mléka, 1- 2 lžíce kmínu,
hladká mouka na posypání plechu, trochu octa,
trocha vody, 1 kukuřice. 

Jaroslav Němec, foto: Petr Šilar
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Evropská automobilová série závodů EuroNas-
car Whelen 2020 pokračovala 14. - 15. listopadu

druhým podnikem na dráze v chorvatském
Grobniku (náhrada za zrušený Most). Jediný
český účastník seriálu - Martin Doubek (Orion
Racing Litomyšl, Ford Mustang) bral 4. místo
v sobotu, v neděli si polepšil a cílem prolétl jako
druhý! „Výsledek hlavně v sobotu mohl být da-
leko lepší, ale nevyšla mně kvalifikace dle před-
stav, poněvadž na trati byla kolize několika vozů
a pořadatelé tím pádem zkrátili měřený trénink.
No a protože zdejší okruh je velice rychlý,
špatně se předjíždí, tak dobré postavení
na startu z kvalifikace bylo rozhodující – mně
vyšly jenom dvě kola a stačilo to pouze
na sedmé místo,“ shrnul své pocity Doubek. Po-
slední klání letošní sezony se má uskutečnit
v prosinci ve Španělsku. Petr Kovář

Zpravodaj města Litomyšle Lilie. Vychází 1x měsíčně, vydává město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl, IČ 00276944 • Odpovědný redaktor: Michele Vojáček, 461 653 307, lilie@litomysl.cz • Redaktorka: Zuzana Vojáčková
Adamská, 461 653 308, lilie@litomysl.cz • Redakce: Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl • www.litomysl.cz/lilie, www.facebook.com/litomysl.lilie • Úřední hodiny redakce: Út 9–12, St 13–17 (červenec-srpen do 16.00) • Články opatřené
značkou a neoznačené materiály jsou dílem redakce. Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem a nemusejí vyjadřovat názory redakce. Uzávěrka podkladů je vždy k 21. předchozího měsíce. Zpravodaj
neprochází jazykovou úpravou • Periodický tisk územního samosprávného celku. Povoleno rMK ČRE 12017 • Grafická úprava a tisk: H.R.G. Litomyšl • Náklad 5000 ks • Do litomyšlských domácností a integrovaných obcí zdarma,
ostatní 12 Kč. 

Atletické okénko
Neúplná závodní sezona již skončila a atleti již
myslí na budoucí činnost. Tréninky v nouzovém
stavu se konají a budou výhradně venku na sta-
dionu a v lese. Město přispívá na trénující mlá-
dež, ovšem jenom s bydlištěm v Litomyšli,
i když řada našich žáků a studentů v Litomyšli
nebydlí, ale navštěvují litomyšlské školy. Přihla-
šujeme do 2. ligy družstvo mužů a požádáme
i o pořadatelství soutěžního kola, ostatní sou-
těže mládeže řízené Pardubickým krajem bu-
deme přihlašovat na jaře. Výroční schůze je
zatím plánována na závěr prosince, při součas-
ných opatřeních je malá pravděpodobnost, že
se v daném termínu uskuteční.
Na stadionu je stále co zlepšovat, retoping
dráhy se odkládá, snad dojde k obnově lajno-
vání, opravě obrubníků. V místech vrhačské
klece se provádí sonda vodovodního traktu,
po skončení prací bude nutná oprava klece, sítě.
Pro zabezpečení sektorů stadionu i vlastní
sportovní činnosti je nezbytné zajištění finanč-
ních prostředků, s kvalitou stadionu a jeho zá-
zemí úzce souvisí kvalita přidělených závodů,
ale i počet trénujících a závodících dětí. Pro za-
jištění všech závodů je důležitý početný kádr
rozhodčích. V minulých letech jsme organizovali
školení rozhodčích 3. třídy. Pro důležitější
funkce bychom potřebovali zvýšit jejich kvalifi-
kaci na 2. třídu, nabízí se lednové školení v Olo-
mouci. Petr Jonáš

EuroNASCAR: Doubek opět na bedně!

Krev tentokrát hráči potili
na transfúzní stanici
Hokejová kluziště po celé České republice zejí
prázdnotou. Fanoušci mají možnost sledovat
jen elitní týmy a amatérské soutěže stále čekají
na povolení se rozjet. Nejinak je tomu v Lito-
myšli, kde si hráči vyzkoušeli nové role. 
Ani litomyšlským hokejistům se nevyhnul
covid-19. Hráči však zkušenost s virem, který
trápí celý svět, přetavili k užitku dalších naka-
žených. Na základě výzvy na Facebooku, kterou
zveřejnila litomyšlská nemocnice, se skupina
deseti lidí vydala na zkušební odběr na trans-
fúzní stanici, kde došlo ke zkoušce na množství

protilátek proti zákeřnému viru. Nakonec zů-
stalo v nemocnici několik litrů krve a plazmy,
které budou pomáhat... „Chtěli jsme vyjádřit
podporu a dobrým skutkem přispět k řešení
současné situace,“ sdělil trenér A mužstva
Jakub Bažant. 
Kromě této akce se v hokejovém oddílu příliš
nestalo. „Čekáme, co se bude dít, a doufáme, že
se brzy dostaneme k trénování. Hráči se připra-
vují v tuto chvíli individuálně,“ informoval Jakub
Bažant. Kdy se začnou hrát první zápasy a kdy
budou moci fanoušci svůj tým podpořit v hle-
dišti, není v tuto chvíli jasné. 
S ohledem na blížící se svátky poslali hráči
A týmu všem příznivcům vánoční vzkaz: „Ahoj
všem fanouškům litomyšlského hokeje. Chtěli
bychom vám popřát za A tým krásné prožití vá-
nočních svátků a ten nejlepší vstup do nového
roku. Víme, že to v této době není jednoduché,
ale věříme, že brzy bude lépe a všichni se po-
tkáme na zimním stadionu v Litomyšli a užijeme
si dost té černé gumy, za kterou se honíme,
a tím bavíme vás i nás. Přejeme všem hodně
zdraví, to je to nejdůležitější, co potřebujeme.
Mějte se všichni rádi a držte se!“ Petr Šilar

Sokol Litomyšl – 150. výročí od založení
První český měšťanský spolek Sokol byl založen
v Praze 16. února 1862 z iniciativy Dr. Miroslava
Tyrše a Jindřicha Fügnera.
Záhy po založení Sokola v Praze nalézaly myš-
lenky Tyršovy a Fügnerovy i na venkově.
V roce 1869 se konala v hospodě Karlov
schůzka svolaná za účelem přípravy založení
tělocvičné jednoty Sokol v Litomyšli. Ale až 15.
května následujícího roku byly podepsány „Sta-

novy tělocvičné jednoty Sokol v Litomyšli“ a po-
stoupeny ke schválení. 
Stanovy jednoznačně vymezují činnost jednoty.
Hovoří o pěstování tělocviku společným cviče-
ním, společnými výlety a šermováním. Dále
zmiňují cvičení hasičská, zpěv, střelbu do terče,
plavání a plavbu.
K „oživení ducha společenského“ měly sloužit
přednášky a rozpravy „o věcech tělocvičných“
a společenské zábavy.
Ustavující valná hromada jednoty se konala dne
17. července 1870 za předsednictví Dr. E. For-
mánka a účasti padesáti bratří. Tedy před 150 lety.
Prvním starostou jednoty Sokol byl zvolen Josef
Buchtele. Mladší syn Josefa Buchtele st., velitele
litomyšlské gardy a účastníka revolučních bouří
roku 1848 v Praze.
V příštích dvou vydáních Lilie zveřejníme pokra-
čování. Josef Strnad

Poděkování 
sponzorům T. J. Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Litomyšl se po záplavě
v červnu 2020 a při koronavirové době ocitla
v krizové situaci. V neděli 14. června t.r. po sil-
ném dešti došlo kanalizací k zaplavení kotelny
v suterénu naší sokolovny. V kotelně byly dva
plynové kotle, které sloužily pro vytápění soko-
lovny a k ohřevu teplé vody do sprch.
Touto cestou bychom všichni sokolové chtěli
moc poděkovat nejen za finanční pomoc, ale
i za morální podporu těmto sponzorům:
1. Pardubický kraj: Výměna dvou plynových
kotlů v sokolovně v Litomyšli. Dotace na tento
projekt: 80 000 Kč. Renovace oplocení cvičiště
sokolovny. Dotace projektu: 100 000 Kč.
2. Vodovody spol. s r.o. Litomyšl:  5 000 Kč.
3. Rybářství Litomyšl s.r.o.: 3 000 Kč.
4. Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů
Litomyšl.

Za výbor T. J. Sokol Litomyšl, Moravská 628.
Josef Strnad


