
Dejte vědět, v jaké Litomyšli chcete
do budoucna žít

Dotazník k tvorbě Strategického plánu rozvoje
města Litomyšl pro období 2021–2027 najdete
uprostřed tohoto vydání. Vyplnit ho můžete
přímo v Lilii, pak stačí celý dokument vytrhnout
ze sponek a donést na sběrné místo, případně
zaslat poštou. Dotazník bude po celý leden 2021
dostupný také v elektronické verzi na webu
www.litomysl.cz/strategicky_plan/dotaznik.

Vyplnit jej stačí pouze v jedné verzi, všechny
jsou pro vyhodnocení odpovědí občanů rov-
nocenné. Dotazník je plně anonymní, městský
úřad nesbírá žádné osobní údaje spojené
s jeho vyplněním. Vyhodnocení dotazníkového
šetření zveřejníme po jeho dokončení v prů-
běhu roku 2021.

I na začátku roku
2021 platí 
omezení kvůli 
šíření covid-19

Zpravodaj města Litomyšle

4. ledna 2021
Ročník XXXI.1

Na Zámeckém návrší
spojili síly

Nejvýznamnější investice
města v roce 2021 1193 90 tisíc korun 

pro (super)hrdinky

Po celý leden mají občané Litomyšle a integrovaných obcí možnost snadno a rychle dát vedení
radnice najevo, co se jim na životě ve městě líbí, nelíbí a jaká témata je do budoucna nutné
řešit. Až do 31. ledna můžete vyplnit speciální dotazník, který poslouží jako podklad pro vy-
pracování strategického plánu rozvoje města. Vaše připomínky tak mohou přímo ovlivnit smě-
řování Litomyšle a integrovaných obcí v nadcházejících letech.

Proč se strategický plán připravuje? 
Město Litomyšl má ze zákona povinnost vypra-
covat strategický plán a vedení města se roz-
hodlo, že chce více oslovit veřejnost a v co
největší míře při jeho přípravě využít zpětnou
vazbu přímo od občanů. Strategický plán má
ve své finální podobě podrobně popisovat cíle
rozvoje města pro roky 2021–2027, příležitosti
k jejich dosažení i rizika.
Dotazník zachycuje mnoho oblastí, které život
ve městě přímo ovlivňují. Kromě životního pro-
středí v něm najdete otázky k dopravě, bydlení,
zaměstnanosti, zdravotnictví, školství, kultuře,
bezpečnosti a dalším tématům.
Pokud budete mít ke strategickému plánu jaký-
koliv dotaz, můžete se obrátit na pověřené
osoby Naděždu Klvaňovou a Annu Holcovou na
e-mailové adrese strategicky.plan@litomysl.cz,
případně volejte na tel. 720 071 378. -mv-

Co letos zařídíme
z participativního rozpočtu?    
V roce 2021 začíná druhý ročník participativního
rozpočtu. Znovu s podtitulem „Město pro lidi,
lidé pro město“, protože to bude opět na vás,
občanech Litomyšle a integrovaných obcí. Vy
rozhodnete o tom, které projekty se dostanou
do veřejného hlasování, a sami pak vyberete
čtyři nejlepší ve dvou kategoriích.
Stejně jako minulý rok můžete až do konce
února nominovat své projekty v kategoriích
do 50 a 300 tisíc Kč. Pravidla letošního ročníku
jsou velice podobná loňským, došlo pouze k díl-
čím úpravám, které mají usnadnit přihlašování

návrhu. Jejich znění najdete na straně 5 
a také na webu wwww.litomysl.cz/participa-
tivni_rozpocet.
Své nápady a návrhy na zlepšení života v Lito-
myšli můžete promýšlet několik následujících
týdnů, uzávěrka pro příjem podkladů bude 
28. února 2021. Pokud jste nominovali projekt
již minulý rok, můžete ho do hlasování veřej-
nosti poslat znovu. Stejně jako nováčci však
musíte váš návrh oficiálně nominovat a dodat
podpis alespoň 10 obyvatel města či integrova-
ných obcí. -mv-

Minimálně do 10. ledna vláda schválila
zpřísnění bezpečnostních opatření proti
šíření covid-19. Návrat do 5. stupně Proti-
epidemického systému (PES) způsobil
další vlnu omezování osobních svobod 
a podnikání, od 27. prosince 2020 platí
zákaz nočního vycházení po 21. hodině, je
omezeno setkávání osob, zavřené jsou ob-
chody, restaurace, kina, divadla i muzea.
Nově je ve velkých obchodních domech a
supermarketech omezena nabídka zboží,
které není nezbytné. Do škol se na začátku
ledna vrátí jen prvňáci a druháci.
Z tohoto důvodu v Lilii najdete výrazně
zkrácený kalendář akcí, v případě, že dojde
v lednu k uvolnění pravidel, zjistíte termíny
konání společenských, kulturních a spor-
tovních akcí u pořadatelů či v Informačním
centru Litomyšl.
Aktuální informace o dění ve městě na-
jdete na webu www.litomysl.cz, na úřední
desce a každý pátek po jednání bezpeč-
nostní rady města zveřejňujeme krátké
zhodnocení situace pro veřejnost 
i na vstupech do budov městského úřadu.
Více informací k nařízením vlády najdete
na straně 15.                                         -mv-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení zastupitelstva
ZaM souhlasí s poskytnutím peněžitého daru

ve výši 250 000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska.

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl č. 3/2020, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. 

ZaM ruší příspěvkovou organizaci Zámecké
návrší p. o. se sídlem Jiráskova 133, 570 01 Lito-
myšl, IČ 712 94 058 ke dni 31. 12. 2020

ZaM souhlasí, že činnost příspěvkové orga-
nizace Zámecké návrší převezme zapsaný
ústav Zámecké návrší z. ú.

ZaM bere na vědomí petici týkající se do-

pravní situace na ul. Benátská a Partyzánská a
výsledky jejího projednání v dopravní komisi
města. Doporučení dopravní komise přijala RaM
na svém zasedání 10. 11. 2020.

ZaM bere na vědomí písemnosti obyvatel by-
tového domu čp. 1162 ul. Z. Kopala týkající se
opravy poškozené střechy.

ZaM schvaluje rozpočet města Litomyšl na
rok 2021 s těmito souhrnnými údaji (v tis. Kč): 
Příjmy rozpočtu roku 2021 309.541,00 
Výdaje rozpočtu roku 2021 325.703,00 
Splátky úvěrů vedených v rozpočtu 12.137,00 
Financování rozpočtu r. 2021 28.299,00 

více na www.litomysl.cz

Starostova
odpovědna
Jak to vypadá s výstavbou nových bytových
jednotek na ulici Z. Kopala?
S kolegy se neustále snažíme, aby se nabídka
nových bytů a pozemků v Litomyšli zvyšovala,
bohužel extrémně složité uzemní a stavební ří-
zení jde spíše proti této snaze. Nicméně dovo-
lím si zrekapitulovat aktuální situaci u projektů,
na kterých se podílí či podílelo město. Kromě
nich víme o několika připravovaných soukro-
mých investicích, ale i soukromí investoři se po-
týkají se stejnými problémy, takže i oni se již
bojí cokoli závazně slíbit. Zde tedy k jednotlivým
lokalitám:
1) na ulici Z. Kopala (tři připravované domy u ne-
mocnice) byl vybrán investor, je uzavřená bu-
doucí kupní smlouva a investor zpracovává
projektovou dokumentaci, kterou by nám měl
poslat k vyjádření. Pracují tak na tom, aby co
nejdříve mohli požádat o stavební povolení
a soutěžit dodavatele, pak by následovala na-
bídka bytů veřejnosti.
2) na Havlíčkově ulici (naproti Daliboru) pro-
běhla demolice objektu bývalého sklenářství, je
tam před dokončením projekt a bude probíhat
území a stavební řízení.
3) developerská výstavba řadovek a dvojdomků
v území Na Prokopu – byla vypsána výzva, kte-
rou město hledá developera. Zatím se žádný
zájemce nepřihlásil, ale protože termín uzá-
věrky tam je do půlky ledna, tak pevně do-
ufáme, že se partner najde. Sami jsme rozeslali
výzvu asi osmi firmám, které se v Litomyšli in-
vestorsky pohybují a mohly by mít zájem.
4) pozemky pro individuální výstavbu Na Lá-
nech – tam se řeší územní a stavební řízení
na zainvestování. V tuto chvíli začnou kolegové
připravovat výběrové řízení na dodavatele in-
frastruktury (vybudování komunikací, přípojek,
veřejného osvětlení apod.). Zatím to vychází ve-
lice draho, až nás to nemile překvapilo, ale do-
ufáme, že výběrovým řízením bude cena příští
rok stlačena pod rozpočtované ceny.
Abych to shrnul: v průběhu příštího roku by tedy
mohla být nabídka pozemků na Lánech a bytů
na Havlíčkově ulici i na Z. Kopala. Určitě budeme
o všech nabídkách a dokončených projektech
maximálně veřejnost informovat jak v Lilii, tak
v kabelové televizi a na internetu. I na můj vkus
jde všechno pomaleji, než bych si přál, jen velmi
těžko si zvykám, jak spoustu věcí ve veřejné
sféře postupuje, ale máme zákony a předpisy
takové, jaké náš demokraticky zvolený parla-
ment přijal, takže stěžovat si můžeme pouze
sami na sebe. Kolegové se opravdu snaží, ale
když do toho všeho přijde ještě pandemie
s omezením fungování některých úřadů, ztíže-
nou možností se potkávat a karanténami, určitě
to na rychlosti nepřidá. Děkuji za pochopení,
jsem rád, že máte zájem v Litomyšli bydlet. Vím,
jak je těžké v současné době bydlení zde zajistit,
ale snad výše uvedené projekty a projekty ně-
kolika soukromých investorů nabídku během
příštího roku zlepší.

Daniel Brýdl, starosta města

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-

Poplatek za odpad se zvyšuje,
ostatní zůstávají ve stejné výši
Zastupitelstvo na prosincovém zasedání vydalo
novou obecně závaznou vyhlášku o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů s účinností od 1. ledna 2021. 
Nová vyhláška s číslem 3/2020 přináší dvě
změny. Z důvodu stále rostoucích cen za likvi-
daci odpadů bylo město nuceno zvýšit roční
poplatek za poplatníka na 744 Kč. Zvýšení je 
o 84 Kč pro osobu na rok, tedy přesně o částku,
o kterou zdražuje svozová společnost LIKO Svi-
tavy, zajišťující pro města regionu tuto službu.
Pro čtyřčlennou rodinu tak dojde ke zvýšení 
o necelou korunu na den. I po zvýšení poplatku
bude podle současných odhadů město za svoz
odpadu doplácet svozové společnosti LIKO Svi-
tavy necelý milion korun.
Dále nová vyhláška ruší některá osvobození od
poplatku. V roce 2021 bude poplatek za komu-
nální odpad platit také majitel bytu, rodinného
domu nebo objektu individuální rekreace, ve
kterých není přihlášena k pobytu žádná osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fy-

zickou osobu. Jedinou výjimku má majitel ob-
jektu individuální rekreace - chaty, domku s čís-
lem evidenčním, který je přihlášen k pobytu na
jiné adrese v Litomyšli.
Vlastníci objektů, v nichž není nikdo přihlášen 
k pobytu, mohou přihlášku „Ohlášení poplat-
kové povinnosti“ vyplnit na webu města
https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/formu-
lare_meu a následně ji odevzdat na městském
úřadu. Formulář je možno vyplnit i při osobní
návštěvě úřadu. Poplatek vyřizuje Iva Kubešová
v přízemí hlavní budovy úřadu na adrese Bří
Šťastných 1000, v kanceláři číslo 10. Termín pro
předání vyplněných formulářů je 15. leden 2021.

Výše dalších poplatků se nemění
Na stejné výši jako v roce 2020 mají zůstat zbý-
vající poplatky. Zvyšovat se nemá daň z ne-
movitosti, poplatek ze psa či například
nejprodávanější parkovné v historickém centru
města. Souhrnný poplatek za vodné a stočné
zůstává ve výši 69,86 Kč za metr krychlový
včetně DPH. -red-

Ve čtvrtek 10. prosince se uskutečnilo poslední
jednání zastupitelstva v roce 2020. Zastupitelé
schválili rozpočet města pro rok 2021 ve výši 310
milionů korun (více v Lilii 12/2020), přestože je
pravděpodobné, že na dalším jednání zastupitel-
stva dojde k jeho úpravám z důvodu přetrvávající
nejistoty, která panuje v příjmech pro místní sa-
mosprávy pro rok 2021 kvůli propadům způso-
beným covid-19 a následkům připravované
daňové reformy.
V letošním roce dojde ke zvýšení poplatku za
svoz komunálního odpadu (více na této straně).
Místostarosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL a nezá-
vislí) vysvětlil, že k němu dochází na základě
zdražení skládkovného pro společnost LIKO Svi-
tavy, která svoz odpadu v Litomyšli zajišťuje, 
a také propadu cen výkupu druhotných surovin.
Zdražení vychází na 84 Kč za rok. K tomuto bodu
vystoupil zastupitel Lubomír Sršeň (ČSSD), který
vyzval k tomu, aby se vedení města začalo zabý-
vat otázkou vybudování spalovny, protože čím
dříve se začneme věnovat problému přeplně-
ností skládek, tím lépe pro budoucí generace
nejen našeho města.
Dalším bodem jednání byla petice občanů týka-
jící se dopravní situace na ulici Benátská a Par-

tyzánská. Ta mimo jiné požadovala zákaz vjezdu
motorových vozidel na nově opravený most přes
řeku Loučnou. Dopravní komise se tímto návr-
hem v petici zabývala a nesouhlasí s ním. 
Na druhou stranu zastupitelé akceptovali záměr
prohlásit Partyzánskou ulici za obytnou zónu se
všemi souvisejícími pravidly.
Starosta Daniel Brýdl (Generace 89) dále infor-
moval o opravě zelené střechy na bytovém domě
1162 na ulici Z. Kopala. V letošním roce mělo
město vyčleněné finance ve výši 4 milionů na vý-
měnu této střechy, z níž voda stéká do vrchních
bytů. Podle informací od vedení radnice se ne-
přihlásila žádná firma, která by opravu provedla,
byť se město snažilo aktivně oslovovat firmy,
které mají s realizací zelených střech zkušenosti.
V tuto chvíli město oslovilo odborníky z Vyso-
kého učení technického, kteří se mají na střechu
přijet podívat, aby poradili, co se s ní dá dělat.
Na závěr vystoupila zastupitelka a zároveň ředi-
telka Centra sociální pomoci Alena Fiedlerová
(KDU-ČSL a nezávislí), která poděkovala všem
pracovníkům sociálních služeb i těm, kdo se za-
pojili do péče o potřebné jako dobrovolníci nebo
dárci. -az-

Prosincové jednání zastupitelstva
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Jaké jsou největší investice města v roce 2021?

Největší plánovanou investicí je rozšíření
sběrného dvoru, které se připravuje již několik
let. Kvůli koronakrizi muselo dojít k odložení
na rok 2021 a letos by mělo dojít k dokončení
projektu za 27 milionů korun, na který město
získalo dotaci 20 milionů ze Státního fondu ži-
votního prostředí. Díky rekonstrukci dojde
k rozšíření stávající nedostatečné kapacity
sběrného dvoru a modernizaci vybavení. Pro
občany to znamená snazší a pohodlnější mož-
nost jak se ekologicky zbavit nepotřebných
věcí
Letos by se také měla dokončit probíhající vý-
stavba sociálního bydlení na Zahájské ulici. To

se staví kvůli tomu, že má město ze zákona
povinnost nabízet přístřeší občanům v nouzi,
jako jsou například matky samoživitelky či
osoby, které kvůli finanční tísni přišly o bydlení.
Stát na tento záměr vypsal dotace a této fi-
nanční podpory při stavbě využívá i Litomyšl,
město získalo desetimilionovou dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního programu,
celkem má výstavba stát 15 milionů korun.
V roce 2021 se také plánuje rekonstrukce svě-
telné křižovatky. I tento záměr oddálila koro-
nakrize, ale na začátku ledna letošního roku
by hodnotící komise měla z obdržených nabí-
dek vybrat vítěze výběrového řízení. Projekt

za téměř tři miliony korun má usnadnit průjezd
městem, díky systému dynamického řízení
bude křižovatka reagovat na aktuální dopravní
situaci a vyhodnocovat délku světelných sig-
nálů. Ze státního fondu dopravní infrastruk-
tury město na tento projekt získá dotaci 2,3
milionu korun.
Podle vedení města je nutné i v době škrtů po-
kračovat v dokončování připravených akcí. „Při
plánování rozpočtu jsme s tím počítali. Ačkoliv
není investic tolik, kolik by jich bylo nebýt krize,
stále máme před sebou důležité projekty, se
kterými se nedá počkat, protože jsou vázané
na dotace. Zcela jistě je lepší právě sběrný
dvůr postavit teď za masivní dotační podpory
než projekt odložit a za pár let platit mnohem
vyšší částku, protože zkrátka kapacita nestačí.
Stejné je to u dalších projektů, kde jsme se pri-
oritně snažili ponechat věci dotační a opravy
městského majetku. Ty jsou pro nás naprosto
klíčové. Takže i přes nutné škrty na výdajové
stránce, zejména v provozu úřadu a měst-
ských organizací, budeme investovat. Neje-
nom kvůli dotacím, ale také z důvodu, že to
podpoří místní ekonomiku. Velká část dodava-
telských firem totiž pochází z našeho regionu,“
sdělil k plánům města místostarosta Radomil
Kašpar.
Kromě těchto prací se začalo ve spolupráci se
soukromým investorem na nutných opravách
autokempu Primátor, který patří městu. Z ve-
řejných financí se platí rekonstrukce kanali-
zace, vodovodů, rozvodů elektřiny, veřejného
osvětlení a terénní úpravy za 4,4 milionů
korun. Nájemce hradí zbytek částky, za zhruba
10 milionů korun financuje opravy recepce,
chatek a dalšího vybavení.
Současně se má pokračovat s drobnými opra-
vami škol, Smetanova domu a dalšího měst-
ského majetku, na tyto účely je v rozpočtu
města vyčleněno pět milionů korun. Plánují se
také navazující etapy oprav chodníků a silnic
za více než čtyři miliony. -mv-

Litomyšl je dalším místem, 
kde si dobijete elektromobil 
Elektromobilisté na východě Čech mají další
možnost k dobití svých miláčků. Nová dobíjecí
stanice funguje v Litomyšli na adrese Bělidla
1059. Dobíjecí stojan umožní dobití většiny ka-
pacity baterií e-aut v řádu desítek minut. 
„Naším cílem bylo vybudovat stanici blízko cen-
tra, ale nechtěli zabírat stávající parkovací
místa. Snažili jsme se o to dva roky a nakonec
se nám to spolupráci s ČEZ podařilo. Město vy-
budovalo dvě nová parkovací stání umožňující
vsakování vody do země, ČEZ se postaral o do-
bíjecí stanici samotnou. Takže řidiči například
při cestě z Prahy si mohou po hodině a půl udě-
lat pauzu v Litomyšli, dobít svůj elektromobil
a zajít si na kávu či na oběd do centra města,“
vysvětluje záměr města starosta Daniel Brýdl.
Veřejná rychlodobíjecí stanice funguje v lokalitě
Bělidla 1059 v Litomyšli. Stojan ABB je stan-
dardně vybaven třemi dobíjecími výstupy. A aby
vandalové neměli šanci, je dobíjecí stanice do-
plněna o antivandal prvky -  uzamykání zásuvek
během dobíjení, odpojení kabelu jen po autori-
zaci uživatelem, a má pojistné hlavice na zvenčí
přístupných šroubech proti nežádoucí demon-
táži.
„Elektromobily už na českých silnicích zdomác-
něly, momentálně jsou jich v ČR více než 5000.
Z pozice největší energetiky cítíme spoluodpo-
vědnost za rozvoj elektromobility, který chceme
podpořit především výstavbou robustní rychlo-
dobíjecí infrastruktury umožňující rychlý pohyb
mezi městy. Těší nás, že město Litomyšl vyšlo
vstříc a vybudovali jsme další dobíjecí lokalitu,“

říká Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté tech-
nologie ČEZ.
Po loňských instalacích rychlodobíjecích stanic
ve Vysokém Mýtě a v Hradci nad Svitavou, Mo-
ravské Třebové jde o další lokalitu, kde si v Par-
dubickém kraji dobijete elektromobil. 
Východočeský region
V širším východočeském regionu provozuje ČEZ
v současnosti celkem 29 veřejných dobíjecích
stanic, z toho 23 rychlodobíjecích.
V Pardubickém kraji je aktuálně v provozu cel-
kem 10 veřejných rychlodobíjecích stanic ČEZ,
z toho 9 rychlodobíjecích umožňujících do-
plnění většiny kapacity baterií vozu v řádu de-
sítek minut. Vedle krajské metropole je tento
typ stanic řidičům elektrických aut k dispozici
v Hlinsku, Hradci nad Svitavou u budoucí dál-
nice D35, Moravské Třebové a Vysokém Mýtě.

Šárka Lapáčková Beránková,
mluvčí ČEZ pro východní Čechy, foto: ČEZ

Prodej zámeckého pavilonu se komplikuje
V minulém roce jsme několikrát informovali 
o tom, že představitelé Národního památko-
vého ústavu chtějí, aby město od litomyšl-
ského zámku odstranilo dětský pavilon. To, že
po uplynutí doby udržitelnosti dotačního pro-
jektu na revitalizaci zámeckého návrší musí
objekt od renesanční památky pryč, je součástí
vzájemných smluv, které se nepodařilo změnit.
Kvůli vysokým nákladům na transport radnice
avizovala, že si  „stan“ nebude město moci po-
nechat na náhradním místě a oznámilo záměr
prodeje této atrakce za nejvyšší nabídku. 
Tu podalo město Ostrava, ale ke konci roku
2020 od ní odstoupilo. Z tohoto důvodu vedení
města oslovilo zájemce s druhou nejvyšší na-

bídkou, kterou je Technická univerzita v Liberci.
Vysoká škola za pavilon městu nabízí 111 tisíc
korun, podmínkou města je, že si nový kupec
musí sám zajistit odvoz. 
O tom, zda se pavilon skutečně přestěhuje do
Liberce, se rozhodne v následujících měsících
a veřejnost budeme informovat. Pavilon byl
pořízen v rámci dotace na revitalizaci zámec-
kého návrší za čtyři miliony korun, náklady na
jeho přestěhování se podle odhadů vyšplhají
až na milion korun. Vedení města se v sou-
časné době snaží sjednat dočasné prodlou-
žení, aby pavilon mohl na svém místě zůstat
do začátku příští turistické sezóny, než bude
dohodnut přesun do Liberce. -mv-

Omezení rozsahu
úředních hodin
V souladu s nařízením vlády České republiky se
minimálně do 10. ledna 2021 23.59 hodin ome-
zují úřední hodiny Městského úřadu Litomyšl
takto: pondělí 9.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00;
středa 9.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 hodin.
Městský úřad Litomyšl z důvodu zajištění ne-
zbytné dostupnosti správních, dopravních
a živnostenských agend rozšiřuje minimálně
do výše uvedeného data úřední hodiny na níže
uvedených odborech.
Pro odbor dopravy
Pondělí 8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00
Středa  8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00
Pro odbor správní
Pondělí 8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin
Středa  8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin
Při kontaktu s úředníky pro vlastní bezpečí pre-
ferujte elektronickou komunikaci. Pokud musíte
záležitost vyřešit osobně, můžete se na agendy
řidičských průkazů, registru vozidel, cestovních
pasů, občanských průkazů a živnostenského
úřadu objednat přes rezervační systém MěÚ Li-
tomyšl.
Vzhledem k avizovaným vládním krokům je
pravděpodobné, že dojde k prodloužení ter-
mínu pro omezení činnosti. 
Aktuální informace najdete na úřední desce
a webu www.litomysl.cz/urad. -red-

I přes nutné škrty v rozpočtu města se na rok 2021 plánuje či přesunuje řada velkých investič-
ních akcí. O některých jsme informovali již v Lilii 12/2020 a v tomto vydání přidáváme některé
další.
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ČSSD
Během vánočních svátků a i v těchto prvních
dnech roku 2021 si většina z nás vzájemně přála
a přeje hlavně zdraví. Myslím, že si nyní všichni
mnohem více uvědomujeme, co toto kratičké
slovo zdraví znamená.  Moc bych si přála, aby-
chom byli zdraví, abychom mohli volně cestovat

a navštěvovat se, nakupovat, podnikat, zajít si
na dobrý oběd nebo kávu, do kina, do bazénu
nebo ke kadeřnici, aby byla zdravá i celá naše
společnost.  K tomu všemu je třeba stále opa-
kovaná opatrnost a dodržování rozumných do-
poručení.  

Dovolte, abych Vám všem i já popřála do roku
2021 pevné zdraví, klid pro práci, pohodu v ro-
dině, štěstí v lásce, úspěchy ve sportu, životní
elán a optimismus. Buďme „negativní“ a záro-
veň hodně „pozitivní“.

Dana Kmošková

KSČM
Vážení spoluobčané, právě nastávající nový
rok 2021, který přichází po již velmi složitém
roce uplynulém, s sebou přinese mnohá úskalí
v oblasti společenské, kulturní, sportovní i fi-
nančního hospodaření města. Poslední jednání
zastupitelstva města schválilo rozpočet pro
rok 2021 s vědomím, že bude ve velmi krátké
době nutná jeho úprava. V době schvalování
nebyla známa pravidla rozdělování financí pro

obce a města. To v podstatě platí dosud. Měst-
ský rozpočet byl přijat v úsporné podobě tak,
aby byl s co nejmenšími dopady na občany Li-
tomyšle. Věřím, že veškeré jeho další úpravy
v průběhu roku budou prováděny s nejvyšší
citlivostí tak, aby se ve městě „nezastavil
život“ a dopady na příští období byly co nej-
menší. Věřím, že se ze současné nepříznivé si-
tuace brzy dostaneme do běžného rytmu,

který nebude v neúměrném rozsahu omezovat
kohokoliv z nás. To je jistě přáním každého ob-
čana. To Vám všem přeji spolu se stálým zdra-
vím a mnoha úspěchy po celý rok 2021 i já
za členy a sympatizanty KSČM.

Vítězslav Hanzl, zastupitel za KSČM 
a předseda finančního výboru města.

Generace 89
Pozdravy z Běloruska a do Běloruska – re-
akce na článek Maxe Olšana v Lilii 12/2020
Tak jsem se v minulé Lilii dočetl, že v Litomyšli
bylo uspořádáno setkání na podporu A. G. Lu-
kašenka, což velmi potěšilo členy Komunistické
strany Běloruska i Kancelář prezidenta repu-
bliky. Je skvělé, že při tom nikdo nebyl zbit ani
odvezen mimo město, nikdo nebyl vyhozen
z práce ani postříkán vodním dělem. Proč tomu
tak nebylo? Protože žijeme ve svobodné a de-
mokratické zemi, kde má každý právo svobodně
vyjadřovat své názory. Není tomu tak všude
a nebylo tomu tak vždy ani na našem území.
Myslím, že každý, kdo prožil komunistický režim
v Československu, si umí udělat obrázek
a názor sám. Větší obavu mám o mladší gene-
raci – pro mnoho žáků a studentů je minulé ob-
dobí jenom odstavec v učebnici, a pokud s nimi
o tom nemluví rodina, je možné, že si neumí
představit, jaké to bylo zejména v 50. letech. 
Nicméně zpět k Bělorusku: i já mám v Bělorusku
osobní přátele, a to z mých studií v zahraničí,

kde jsem tyto mladé Bělorusy poznal, a vím, jak
je pro ně frustrující vracet se zpět do své vlasti.
Také část z nich, kteří okusili svobodnou spo-
lečnost, se domů nevrátila a žijí různě po Ev-
ropě nebo v USA. Já osobně jsem v Bělorusku
byl a bydlel v rodinách v době, kdy jsem tam
vezl léky a podpůrné zdravotní prostředky
v rámci pomoci tzv. černobylským dětem. Tři-
krát v naší rodině děti z oblasti Mazyru pobývaly
na ozdravných pobytech (já byl jenom o pár let
starší než oni), protože tato oblast Běloruska
byla velmi zasažena radioaktivním mrakem
po výbuchu Černobylu. Když poté nemohla sku-
pina z Běloruska do Čech přijet, vyrazil jsem já
s kamarádem ze Skotska vlakem tam s pomocí
v batohu. 
Tolik tedy můj osobní vztah k Bělorusku. Jednot-
livých Bělorusů si samozřejmě velmi vážím, ale
režimu v čele s prezidentem Lukašenkem si
vážit nemohu. Jde o nedemokratický režim,
který nedovolí svým občanům svobodně si zvo-
lit svého představitele. A právě my v zemi, která

stejný režim prožila, bychom na toto měli být
velmi citliví. A to i čeští komunisté, kteří obecně
tvrdí, že jsou již jiní, než byla KSČ. Nebo nejsou?
Ať tak či tak, když se na nás zástupci běloruské
komunity v Litomyšli obrátili s myšlenkou
na podporu prodemokratických postojů jejich
spoluobčanů, neváhali jsme a historickou bělo-
ruskou vlajku jsme opravdu na budově bývalé
radnice vyvěsili. I tak mám pocit, že neděláme
dost a měli bychom je podpořit více.  Demokra-
cie a svoboda mohou být omezeny velmi rychle
a ani se nenadějeme a můžeme i zde být bez
svobodných médií (například extrém v Maďar-
sku), bez nezávislých soudů (Polsko?), s mafií
prorůstající do nejvyšších pater politiky (nej-
známější jsou kauzy na Slovensku), nebo být re-
prezentováni někým, kdo nejedná zrovna
ve prospěch naší země (příklad si každý může
doplnit sám). A to asi nechceme, nebo ano, sou-
druhu Olšane? 

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

Potřebujete vydezinfikovat
kanceláře a další prostory?
Městské služby Litomyšl od ledna 2021 spouští
novou službu pro firmy i občany. Kvůli stále
vzrůstajícím nárokům na hygienická opatření
vám za úhradu proškolení zaměstnanci rádi vy-
dezinfikují obytné i neobytné prostory pomocí
nového dezinfekčního přístroje, který pracuje
na bázi suché mlhy. Dezinfekci provádíme s růz-
nými přípravky tak, abychom vyšli vstříc přání
klientů. 
Dezinfekce Sanosil na bázi peroxidu vodíku
s obsahem koloidního stříbra místnost nejenom
vyčistí od virů a bakterií, ale také na povrchu
předmětů, podlahách a stěnách vytvoří
ochranný film, který chrání před viry po dobu až
tří týdnů od aplikace. Při využití této metody je
nutné po ukončení prací minimálně čtyři hodiny

prostory nepoužívat. Jedná se o agresivnější
přípravek vhodný zejména do místností
a budov, které je možné na omezenou dobu
zcela uzavřít.
Dalším užívaným prostředkem je Dezonal. Ten
nezanechává ochrannou vrstvu, ale dezinfikuje
stejně spolehlivě a je vhodnější pro prostory,
kde je nutný rychlý návrat zaměstnanců. Tuto
metodu doporučujeme i například pro prodejce
potravin a podobné provozy.
Před dezinfekcí není nutné místnosti vystěho-
vávat, mohou v nich zůstat elektronické pří-
stroje, nábytek, květiny a další vybavení. Cena
za jednu započatou hodinu včetně dezinfekce
a práce je 2 300,- Kč, příprava a čištění dezin-
fekčního přístroje se platí zvlášť a stojí dohro-

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

mady 500,- Kč, doprava se rovněž platí zvlášť
a zpoplatněna je 17,- Kč/km. Čištění jedné míst-
nosti o rozloze 50 metrů čtvereční trvá přibližně
12 minut.
Více informací rádi poskytneme na tel. čísle
774 432 172.

Pavel Münster, foto: MSL
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Chcete přispět ke změnám ve městě? Například zušlechtěním nějakého zanedbaného prostranství, kterým je třeba Wembley či Osecké údolí?
Chtěli byste ve městě postavit nové hřiště? Nebo pořídit defibrilátor? Máte svůj unikátní projekt jako například sázení stromů pro nově narozená
Litomyšlata? Pokud ano, můžete svůj nápad s pomocí veřejnosti uskutečnit. Výše zmíněné návrhy se podařilo autorům přes participativní roz-
počet prosadit a nyní úředníci pracují na tom, aby se v roce 2021 staly realitou. Na čem budou pracovat potom? To můžete určit přímo vy!

Navrhněte projekty, kterými můžeme
společně zlepšit život v Litomyšli

V roce 2021 město Litomyšl opět spouští parti-
cipativní rozpočet, který se loni osvědčil.
Do hlasování veřejnosti se dostalo celkem dva-
cet projektů a půl tisíce Litomyšlanů následně
rozhodlo o vítězích.
Letos v létě opět vy sami rozhodnete o tom, co
se má postavit nebo uspořádat. Participativní
rozpočet má u občanů zvýšit zájem o veřejné
dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali
a vybírali projekty, které podle nich zvýší kvalitu
života v Litomyšli a integrovaných obcích.
Za tímto účelem Zastupitelstvo města Litomyšl
uvolní z rozpočtu částku potřebnou k realizaci
čtyř projektů. Dvou s celkovými náklady v ma-
ximální výši 50 tisíc Kč na jeden projekt a dále
dvou návrhů s celkovými náklady v maximální
výši až 300 tisíc Kč na jeden projekt.
Své návrhy na projekty může podat každý
občan České republiky starší 15 let. Hlasování
o návrhu bude umožněno pouze osobám, které
mají trvalý pobyt v Litomyšli či integrované obci
města Litomyšle a které v den odeslání hlasu
dovrší věk 15 let. 
A co máte dělat, pokud máte projekt a chcete ho
podat k dalšímu projednání? Do konce února vy-
plňte na webu www.litomysl.cz kontaktní formu-
lář. Jde to snadno a rychle z pohodlí domova.
Pokud nemůžete nebo nechcete používat počí-
tač, s vyplněním a odevzdáním potřebných do-
kumentů vám mohou zaměstnanci MěÚ Litomyšl
na informacích hlavní budovy na adrese Bří Šťa-
stných 1000, případně můžete návrh podat pro-
střednictvím litomyšlského informačního centra. 

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

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

stupitelstva města Litomyšle a ve veřejném
zájmu.

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

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

e)  Investiční akce musí být realizovány na po-
zemcích a v objektech města Litomyšl,
vlastnictví lze ověřit například na: https://
nahlizenidokn.cuzk.cz/. V případě spolu-
vlastnictví vyhodnotí investiční komise reali-
zovatelnost projektu

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

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

h)  Každá osoba může podat max. tři návrhy
v jednom ročníku participativního rozpočtu.

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

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

Harmonogram
–   příjem návrhů. Termín 01/2021 – 02/2021
–   kontrola proveditelnosti návrhů. Termín

02/2021 – 04/2021
–   oznámení schválených návrhů, info k hlaso-

vání. Termín 04/2021 – 05/2021
–   hlasování. Termín 05/2021 – 06/2021
–   oznámení výsledků hlasování, odsouhlasení

Radou města Litomyšl. Termín 06/2021
–   zahájení realizace. Podzim 2021

Jak funguje hlasování?
a)  Hlasování o návrzích probíhá pouze elektro-

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

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

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

d)  Hlasování jinou formou není možné. Hlaso-
vat mohou pouze fyzické osoby starší 15 let
s trvalým pobytem v Litomyšli nebo integro-
vaných obcích města Litomyšle.

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

f)   Osobní údaje nebudou použity k jiným úče-
lům než pro ověření osoby pro účely hlaso-
vání a nebudou předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu
se zákony a platnými právními předpisy, kte-
rými je Česká republika vázána.

Realizace
a)  S přípravami na realizaci projektu se začne

do 31. 8. 2021.
b)  Vítězné projekty v kategorii do 50 tisíc Kč se

v případě, že se neobjeví neočekávané
komplikace, dokončí ve stejném kalendářním
roce, ve kterém byly zveřejněný výsledky
uplynulého ročníku.

c)  Vítězné projekty v kategorii do 300 tisíc Kč
se v případě, že se neobjeví neočekávané
komplikace, dokončí do konce následujícího
kalendářního roku, po roce  ve kterém byly
zveřejněny výsledky uplynulého ročníku.

d)  O termínu dokončení, stavu prací a případ-
ných posunech dokončení bude veřejnost
pravidelně informována.

Více informací přineseme v dalších Liliích, v pří-
padě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Michele
Vojáčka - michele.vojacek@litomysl.cz, tel. 461
653 307 a 724 917 054. -az-

Prodej parkovacích
známek
Opatření proti šíření covid-19 zkomplikovala
prodej parkovacích známek do historického
středu města. Pokud chcete vše potřebné vyře-
šit, jak jste zvyklí v Informačním centru Lito-
myšl, bude pro vás provozovna v lednu
otevřena každé pondělí a středu v časech 8.00
– 11.00 a 14.00 – 17.00 hodin. Připomínáme, že
IC bude v souladu s pověřením městského
úřadu otevřeno pouze jako prodejní místo par-
kovacích známek a sběrné místo pro dotazníky
ke strategickému plánu. -mv-
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky

ZAMYŠLENÍ

Novoroční zamyšlení
Zavolali Rebeku a otázali se jí: „Půjdeš s tímto
mužem?“ Řekla: „Půjdu.“ Propustili tedy svou
sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova slu-
žebníka a jeho muže. Rebece požehnali slovy:
„Sestro naše, buď matkou nesčíslných tisíců, tvé
potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nená-
vidí!“ Rebeka a její dívky vsedly hned potom
na velbloudy a následovaly toho muže. Tak do-
stal služebník Rebeku a odešel. Izák právě při-
cházel od Studnice Živého, který mě vidí, neboť
sídlil v Negebu. Vyšel totiž k večeru na pole, aby
přemýšlel. Tu se rozhlédl a spatřil přicházet vel-
bloudy. I Rebeka se rozhlédla a spatřila Izáka.
Sesedla z velblouda a otázala se služebníka:
„Kdo je ten muž, který nám jde po poli vstříc?“
Služebník odvětil: „To je můj pán.“ Vzala tedy
roušku a zahalila se. Služebník podal Izákovi
zprávu o všem, co vykonal. Izák pak uvedl Re-
beku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala
se jeho ženou. A zamiloval si ji. Tak našel útěchu
po smrti své matky. (Genesis 24,58-67)

Tato biblická událost, popisující shledání Izáka
s jeho nastávající, Rebekou, má velice zajímavý
kontext, který nalézáme v předchozí kapitole.
Tam se dozvídáme, že Izákův otec, Abrahám,
který byl již velice starý, posílá svého služebníka

do země, odkud pocházel jeho rod, aby našel
nevěstu pro jeho syna, Izáka. Služebník se ke
konci cesty zastavil u studny a prosí Hospodina,
aby mu dal znamení, která dívka bude ta pravá
(ta, která mu nabídne vodu a napojí velbloudy).
Byla to Rebeka, dívka velmi půvabného
vzhledu, která s ochotou a pracovitostí nabídla
vodu jak jemu, tak zvířatům. Když byl přiveden
k rodině Rebeky a sdělil jim své poslání, včetně
znamení od Boha, které se událo u studny, do-
stal svolení přivést Rebeku Izákovi, aby se stala
jeho ženou.
V textu uvedeném viz výše již čteme, že Rebeka
s tím souhlasila, načež od své rodiny obdržela
požehnání a vydala se na cestu do nového do-
mova. Mezitím Izák vychází ven, aby přemýšlel.
Nevíme o čem. Možná o tom, co ho čeká. Jaká
asi bude manželka, kterou mu přivedou? Bude
pěkná, nebo ošklivá? Hodná, nebo zlá? Bude
k životu, nebo k lenosti? V ten moment nastává
chvíle, kdy se Izák s Rebekou poprvé spatří. Jak
již bylo řečeno, byla nejen velmi půvabného
vzhledu, ale zároveň ochotná, pracovitá a přá-
telská. Není divu, že si ji Izák zamiloval. 
Šťastný konec, který nastal díky několika
věcem, které si můžeme vzít k srdci. V prvé řadě
se zaměřme na služebníka. Pán Bůh měl svůj

plán a tento služebník se zastavil a obrátil se
k Bohu o pomoc. I my se na svých životních
cestách můžeme někdy zastavit a obrátit se
k Bohu, vždyť On má s naším životem také plán,
který je lepší než ty naše. Zastavme se někdy
a obraťme se k Bohu. V druhé řadě se podí-
vejme na Rebeku. Pomineme její vnější krásu
a podíváme se na její nitro. Byla to žena
ochotná, pracovitá, přátelská a oslovitelná.
Právě ji, možná díky jejím vlastnostem, si Bůh
vybral, aby se stala manželkou Izáka, jednoho
z praotců židovského národa. Jsme oslovitelní
a schopní jako ona, aby si nás Bůh použil
ve svém plánu? Nakonec tu máme Izáka, v této
části textu pouze čekajícího, přemýšlejícího
a smutného ze ztráty své matky. Byl to Boží
muž, který přijal vůli svého otce Abraháma
a vůli Boží a vzal si Rebeku, kterou si zamiloval.
Nemusíme vždy za každou cenu vyčnívat a být
v popředí. Někdy je i čas čekat, přemýšlet a při-
jmout co pro nás Bůh připravil.
Máme před sebou další rok. Všem přeji, aby-
chom se v tomto novém roce dokázali občas
zastavit a obrátit se k Bohu, abychom byli oslo-
vitelní, schopní, a tak použitelní pro Hospodina
a nakonec abychom měli moudrost poznat, kdy
je nejlepší čekat, přemýšlet a přijímat to, co pro
nás Bůh má v novém roce připravené.

Tomáš Ondráček, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne

Děkujeme litomyšlské firmě DispoMask
za tisíce ochranných roušek, které majitelé to-
hoto litomyšlského výrobce zdarma rozdali
školám, Centru sociální pomoci, Litomyšlské
nemocnici a dalším institucím. Jsme rádi, že
i v současné nelehké době se mezi námi na-
jdou lidé, kteří myslí na ostatní a snaží se jim
v rámci svých možností nezištně pomoci.

Daniel Brýdl, Radomil Kašpar
Chtěli bychom touto cestou poděkovat

za sponzorské dary, které jste Tennis clubu Li-
tomyšl věnovali. Svými dary jste nám udělali ra-
dost a věříme, že i v roce 2021 nám budete
nakloněni. Toto poděkování patří těmto firmám
a organizacím: Langhamer S.R.O., Orlimex CZ
s.r.o., Agile spol. s r.o., Zdravotní pojišťovna mi-
nisterstva vnitra České republiky, SaM silnice
a mosty Litomyšl a.s., Mach – Líhně kuřat Lito-
myšl a.s. a Dukor s.r.o. Zvláštní poděkování patří
městu Litomyšl, které nás v roce 2020 vý-
znamně podporovalo v naší sportovní činnosti.
Za Tennis club Litomyšl Miloslav Slavík, jednatel

V těchto složitých časech je velmi důležitá
péče o naše nejzranitelnější spoluobčany, kteří
jsou mnohdy odkázáni na pomoc druhým. 
V našem městě tuto službu poskytuje také
Centrum sociální pomoci města Litomyšl. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat kolektivu
zaměstnanců centra za profesionální přístup
a péči, kterou věnují všem klientům. 
Zaslouží si velkou pochvalu a uznání. 
Přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů
v novém roce. Zdeňka Soukupová

Ve středu 14. října se na více než měsíc uza-
vřely základní školy. Prezenční výuku vystří-
dala distanční. Nebylo to poprvé a školy už
byly alespoň částečně připraveny. Nastavily
systém online i offline výuky, stanovily jasná
a srozumitelná pravidla. Podobně tomu bylo
i na ZŠ Zámecká. V době, kdy nebyly možné
ani individuální konzultace s žáky (kteří by
kvůli technickým a jiným problémům vypadli

ze systému vzdělávání), nám pomocnou ruku
nabídla litomyšlská Naděje. Umožnila žákům,
aby v jejích prostorách trávili dopoledne, při-
pojovali se na online výuku, plnili úkoly. To vše
za pomoci vlastních pracovníků, ale i dobrovol-
níků, které ve spolupráci s Farní charitou Lito-
myšl zajistila.
Když se to takto napíše, zní to jednoduše a sa-
mozřejmě. Ve skutečnosti je za tím spoustu
práce, která možná nebyla na první pohled
vidět, ale která těm nejohroženějším žákům
pomohla zcela zásadním způsobem. Pomohla
jim vytvořit prostor klidu, bezpečí, jistoty
a podpory. A za to bychom Naději a všem, kteří
se o to zasloužili, rádi poděkovali. Spolupráce
s vámi byla zkrátka skvělá!   Stanislav Švejcar, 

zástupce ředitele ZŠ Litomyšl, Zámecká
Je vám špatně… Moc špatně… A najednou se

u vašeho lůžka o půl 9 večer v přítmí pokoje ob-
jeví dva žlutí andělé, opravdu andělé, měli i če-
lenky, aby vás potěšili a pomohli vám.
Od začátku března slouží všichni zaměstnanci
v ústenkách (rouškách). Mimo jiné jsou zde tři
úseky. Zdravotníci, ošetřovatelky a uklízečky.
Každá profese má svoji náročnost. Ale pro
všechny je velmi náročné pracovat v ochran-
ných oděvech. 
Chtěla bych touto cestou jim všem vyslovit vy-
soké ocenění a velký dík za starost a péči, kte-
rou nám klientům CSP domova pod školou
věnují. Kuřová Marie 

Chtěli bychom popřát vše
nejlepší, štěstí, spokojenost
a pevné zdraví ke krásným
kulatým 90. narozeninám
naší mamince, babičce, pra-
babičce paní Evě Švecové
z Litomyšle. Narodila se
ve Džbánově u Vysokého
Mýta před devadesáti lety na Štědrý den a do-
stala jméno Eva. Život neměla jednoduchý, po-
znamenalo ho několik rodinných tragédií,
přesto nezatrpkla. Pro veselou povahu ji měli
rádi spolupracovníci v Botaně Litomyšl, kde
pracovala v kuchyni i na dílně. V láskyplném
manželství s manželem Václavem vychovali dva
syny. Poměrně brzy ovdověla, všechnu lásku
věnovala rodině a třem vnoučatům, nyní ještě
čtyřem pravnukům. Maminčiny pracovitosti, la-
skavého srdce si velmi vážíme, za její obětavost
a lásku jí děkujeme. Po zhoršení zdravotního
stavu žije od února 2020 v Centru sociální po-
moci v Domově Pod Školou. Děkujeme všem
pracovníkům CSP za laskavý přístup a péči
o naši maminku v současných nelehkých pod-
mínkách. Syn Václav Švec s rodinou

5. ledna 2021 uplyne už šestý smutný rok
ode dne, kdy nás navždy opustil pan Jindřich
Šauer ze Suché.

S láskou vzpomínáme celá rodina.

Čas ubíhá a nevrací co
vzal. Jen láska, úcta a vzpo-
mínky v srdcích zůstávají...
Dne 24. ledna uplyne pět let
plných bolestí, kdy nás
krátce po svých 46. naroze-
ninách navždy opustila mi-
lovaná maminka, manželka,
sestra a teta Lenka Holomková z Nedošína.
S láskou a velkou bolestí na ni stále vzpomí-
náme. Prosíme všechny, kdo jste naši Leničku,
naše sluníčko znali, věnujte jí spolu s námi ti-
chou vzpomínku.
                                Za tichou vzpomínku děkuje 

manžel Mirek, Ivanka a Pavlík
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125 let – 9. 1. 1896 se narodil Jaromír Metyš,
duchovní Církve československé husitské,
městský knihovník, kulturní pracovník, dirigent.
Přihláška k nově vzniklé CČS(H) znamenala pro
Jaromíra Metyše nejprve působení v roli učitele
náboženství a později vysvěcení na kněze. V Li-
tomyšli pak jako farář působil až do roku 1958.
V roce 1922 byl zvolen sbormistrem slavného li-
tomyšlského pěveckého sboru Vlastimil, převzal
řízení souboru po Břetislavu Šťastném, byl pro-
pagátorem Smetanova odkazu. Od roku 1949
spolupracoval na festivalech Smetanova Lito-
myšl. V červnu roku 2002 byla faráři Metyšovi
odhalena na budově sboru pamětní deska.
120 let - 9. 1. 1901 zemřel Josef Šťastný, pěvec,
učitel hudby a zpěvu. Byl sboristou v Prozatím-
ním divadle, kde zpíval i pod taktovkou B. Sme-
tany. Roku 1871 odešel do Litomyšle, kde
vyučoval hudbu. Byl učitelem zpěvu na městské
reálce a na gymnáziu. Aktivně se účastnil hudeb-
ního života, byl sbormistrem Vlastimila, vychoval
řadu místních muzikantů. Otec významných ro-
dáků Karla, Břetislava a Oldřicha Šťastných.
100 let - 19. 1. 1921 se narodil PhDr. František
Tichý, profesor litomyšlského gymnázia, skaut,
člen pěveckého souboru Vlastimil a Mužského
pěveckého sboru, spoluzakladatel Spolku Jiho-
čechů, působil v Kruhu přátel hudby a ve Filmo-
vém klubu. Studoval gymnázium v Českých
Budějovicích, později pražskou filozofickou fa-
kultu. Rok 1968 pak přinesl do života rodiny Ti-
chých významný prvek – obnovení skautingu.
Přestože obnovenému hnutí byly dopřány jen
dva roky, v Litomyšli se podařilo (i díky Františku
Tichému, známému pod přezdívkou Tacitus), že
skautské myšlení zasáhlo desítky chlapců
a děvčat. Do paměti litomyšlských studentů se
zapsaly nejenom profesorovy suverénní vý-
klady spatra a skvělá úroveň jeho hodin. I po le-
tech se na abiturientských setkáních
vzpomínalo například na jeho rázný vstup
do třídy provázený přesným hodem třídnicí
na cíl – učitelskou katedru, a podivuhodnou
schopnost usednout na židli za katedrou přesně
v okamžiku, kdy se zabouchly dveře z chodby. 
95 let - 14. 1. 1926 zemřel August Sedláček,
historik, středoškolský učitel, heraldik, gene-

alog. V letech 1867–1868 působil na gymnáziu
v Litomyšli jako profesor dějepisu, latiny, češ-
tiny a němčiny. Veškerý svůj volný čas věnoval
sbírání materiálů o hradech, tvrzích a zámcích.
Z jeho lásky k historii se zrodilo patnáctidílné
monumentální dílo Hrady, zámky a tvrze Krá-
lovství českého. Toto dílo zahájil městem Lito-
myšl, tvrze v okolí Litomyšle, Svojanov, Polička,
Limberk (dnešní Pomezí), Bystré, jednotlivé díly
vycházely v letech 1882–1927. 
80 let - 30. 1. 1941 se narodil PhDr. Pavel Brkl,
vynikající klavírista, učitel a sbormistr pěvec-
kého sboru na Střední pedagogické škole v Li-
tomyšli, kde působil až do své předčasné smrti.
V roce 1974 založil na škole dívčí pěvecký sbor,
který se stal součástí bohatého litomyšlského
hudebního života. Spoluúčinkoval např.
s orchestrem Gustava Broma nebo při každo-
ročním zahajování Smetanovy Litomyšle. Úča-
stnil se i vrcholných soutěží pěveckých sborů
pedagogických škol, v nichž dosáhl význam-
ných úspěchů. 
10 let - 18. 1. 2011 zemřel PhDr. Jindřich Rů-
žička, CSc., historik, archivář, učitel. V letech
1945-1947 studoval na Filozofické fakultě Kar-
lovy univerzity učitelskou kombinaci předmětů
filozofie – dějepis a od roku 1947 pokračoval
na téže fakultě ve studiu československých
dějin a pomocných věd historických, které
ukončil v roce 1950. Souběžně absolvoval Státní
archivní školu v Praze. V roce 1950 se stal
správcem městského muzea a archivu v Lito-
myšli, roku 1955 vedoucím Okresního archivu
v Litomyšli a od roku 1960 byl ředitelem Okres-
ního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli,
v jehož čele stál do odchodu do důchodu v roce
1987. Jeho celoživotní dílo tvoří práce z oboru
archivní teorie a praxe, otázek využívání archivů
v regionální historiografii, a také práce o regi-
onálních dějinách východních Čech a o českých
duchovních dějinách druhé poloviny 19. a po-
čátku 20. století. Byl členem redakční rady Ar-
chivního časopisu a kronikářem města
Litomyšle. V roce 2002 obdržel Cenu za přínos
městu Litomyšl a v roce 2006 mu byla udělena
ministrem vnitra medaile Za zásluhy o české ar-
chivnictví. Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

leden 2021

Veselíkovo knihkupectví
Více než sto let hrálo v litomyšlské kultuře vel-
kou roli Veselíkovo  knihkupectví, jehož zakla-
datelem byl Jan Quido Veselík (1813–1866).
Vystudoval gymnázium v Litomyšli a vyučil se
knihařem. Nejdříve v domě č. p. 118 a 119, pak
v č. p. 123 na litomyšlském náměstí začal budo-
vat knihařskou živnost, kterou záhy rozšířil
o prodej a následně půjčování knih. Po smrti
J.Q. Veselíka převzala vedení firmy vdova Anna

Veselíková, od ní potom syn Jan Rudolf Veselík,
který zrušil knihařství a věnoval se knihkupec-
tví, byl mj. aktivní divadelní ochotník, člen pě-
veckého spolku Vlastimil a Sokola. V jeho
knihkupectví se scházeli významné litomyšlské
osobnosti, literáti, učitelé a vlastenci, například
Alois Jirásek, Alois Vojtěch Šmilovský, Teréza
Nováková, Jan Voborník nebo German Presi-
dent. Po smrti Jana Rudolfa Veselíka převzala
firmu s názvem J. R. Veselík vdova za pomocí
syna Karla Veselíka (1873 - 1936). V roce 1902
vedl Karel Veselík firmu sám, zavedl znovu půj-
čování knih, tentokrát již českých, podobně jako
jeho otec vydával publikace s tematikou Lito-
myšle. Karel Veselík byl také nadšeným foto-
grafem a zachytil tvář Litomyšle první poloviny
dvacátého století, Regionální muzeum v Lito-
myšli eviduje několik stovek jeho fotografií. Ná-
stupcem ve vedení rodinné firmy se stal syn
Karel (1908 - 1992), knihkupectví vedl do roku
1949. Obchod musel být tehdy převeden pod
národní podnik Narpa (Národní papírnictví), na-
konec byl vyvlastněn do rukou státu.

Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Věra Čermáková, Jana Fialová, 

Marie Jůzová, Jindřich Kvapil, 
Marie Süsserová

85 let – Helena Drimlová, 
Marta Uhlířová

90 let – Milada Benešová, 
Bohumil Hladík,  
Eva Prušková, Eva Švecová,

91 let – Josef Popelka
93 let – Marie Štursová – Pohodlí
96 let – Anežka Hendrychová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Max Olšan, Litomyšl 
– Magdalena Theisová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Davidem Hanákem (44 let) – Vlkov
Romanou Kaupovou (54 let)
Alenou Kulichovou (66 let)
Bohumilem Hadašem (70 let)
Bohuslavem Kleinerem (78 let) – Pohodlí
Janem Kovářem (82 let)
Janem Němcem (82 let) – Pohodlí
Karlem Klejchem (85 let)
Annou Pohorskou (86 let)
Václavem Simonem (93 let)
Jiřím Králem (93 let)
Viktorem Haladou (100 let)
Vzpomínáme.  

Dana Kmošková, předseda KPOZ

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

HISTORICKÉ POHLEDY
V minulé Lilii jsme psali o tom, jak milí a soli-
dární jsou lidé v Litomyšli a okolí. O tom, jak
s námi byli v těžkých chvílích během celého
roku, jak nás různými způsoby podporovali
a dodávali nám sílu. Před Vánoci na nás čekalo
ještě několik dalších milých překvapení.
Žáci, studenti a zaměstnanci škol se rozhodli
nám zpříjemnit adventní čas napečeným cukro-
vím, drobnými dárky či výzdobou do našich pro-
stor. Ze střední zahradnické a technické školy
jsme dostali úžasné cukroví, z gymnázia Aloise
Jiráska spoustu dobrot, přání a maličkostí pro
potěšení, ze Zámecké školy a školy U Školek
krásná přáníčka a dekorace, ze základní školy
z Čisté přání a z litomyšlského Tulipánku krás-
nou květinu a „motivační srdíčka“. Základní
škola v Morašicích navezla několik beden plných
vánočních dekorací, přáníček. 
Jsme rádi, že pedagogové vedou mladou gene-
raci k tomu, aby nebyla lhostejná, aby se kolem
sebe rozhlížela a dovedla ve správný čas nabíd-
nout pomocnou ruku. Přejeme všem do tohoto
roku hodně zdraví, síly, energie a dobrých lidí
kolem sebe.          Za tým CSP Olga Radimecká 

Centrum sociální
pomoci děkuje
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Informace 
k výstavbě 
dálnice D35
Vzhledem k termínu uzávěrky lednového vydání
Lilie nebylo možné do tohoto čísla zpracovat
vývoj týkající se přípravy výstavby dálnice D35
v okolí Litomyšle. V prosinci vydal krajský úřad
územní rozhodnutí v úseku Litomyšl – Janov, 
I. etapa, na konci prosince také Ředitelství silnic
a dálnic rozeslalo zástupcům okolních obcí 
a občanských sdružení koncept připravovaného
memoranda, které by mělo urychlit nutnou ad-
ministrativu a vyřešit přetrvávající nejasnosti 
a námitky ohledně trasy dálnice kolem obcí Kor-
nice a Strakov. Těmto tématům se stejně jako
legislativním změnám platným od 1. 1. 2021,
které mají výrazně urychlit schvalování tras dál-
nic a jejich výstavbu, budeme věnovat v dalších
číslech Lilie. -mv-

Obnova jižní části ohradní
zdi francouzské zahrady

Vážení čtenáři, 
dovolte, abych všem v úvodu za celý tým stát-
ního zámku Litomyšl popřál vše dobré v novém
roce. Těšíme se na setkání s vámi v nadcházející
turistické sezóně.
Zároveň zde chci na základě řady dotazů shr-
nout akci stavební obnovy na jižní části ohradní
zdi francouzské zahrady státního zámku Lito-
myšl.
Opravy památkových areálů patří bezpochyby
k nejnáročnějším realizacím (z hlediska příprav;
studia historických pramenů; rozhodnutí,
do jaké historické fáze bude navrácen stav pa-
mátky; stejně tak z pohledu financí i samotného
provedení, u něhož je nutné v co nejvyšší míře
respektovat tradiční postupy). I když se v prů-
běhu stavebních prací vyskytly potíže se za-
solením zdiva, můžeme dnes s radostí
konstatovat, že se povedl další kus obnovy
areálu národní kulturní památky, jíž litomyšlský
zámek včetně zahrady je. Stavební akce je
řádně provedena v souladu se smlouvou o dílo,
projektovou dokumentací a v souladu se záko-
nem č. 20/1987 Sb., v aktuálním znění, o státní
památkové péči, a dle stavebního zákona také
řádně zkolaudována.  
Tato zeď vykazovala již několik let značná sta-
tická porušení. Ohrožovala svým stavebnětech-
nickým stavem rovněž kapličku se sochou sv.
Metoděje, kterou sem nechali umístit poslední
majitelé zámku knížata Thurn-Taxisové. Z to-
hoto důvodu bylo rozhodnuto a přikročeno 
k opravě zdi včetně restaurování kapličky
a sochy, a to z prostředků programu Minister-
stva kultury ČR. Náročnost opravy totiž vylučuje
použití vlastních provozních prostředků správy
zámku.
Před vlastním započetím prací bylo v souladu
s památkovým zákonem vydáno výkonným or-
gánem státní památkové péče, tedy Krajským
úřadem Pardubického kraje Rozhodnutí ve věci
„Národní kulturní památka „Zámek v Litomyšli“
– obnova jihozápadního nároží ohradní zdi fran-
couzské zahrady a záměr restaurování výklen-

kové kaple sv. Metoděje, pozemek parc. č. 3 k. ú.
Záhraď“ (čj.: KrÚ – 76702/2018 OKSCR OKPP),
na jehož základě práce na obnově zdi probíhaly. 
V tomto dokumentu, který při realizaci musíme
v souladu s platnou legislativou plně respekto-
vat, tak jako každý jiný vlastník kulturní pa-
mátky, je uvedeno, že rozpadající se kámen
bude nahrazen zdí cihelnou s následným omít-
nutím jednovrstvou omítkou. Kamenná zeď byla
za odborného dohledu archeologa rozebrána
a na základě zákona o zadávání veřejných za-
kázek byl vybrán dodavatel stavby. Na stavbě
se i v souladu s výše citovaným Rozhodnutím –
závazným stanoviskem pravidelně konaly kon-
trolní dny za účasti odborného garanta z gene-
rálního ředitelství Národního památkového
ústavu a výkonného orgánu památkové péče
(Krajský úřad Pardubického kraje), na nichž byly
jednotlivé kroky konzultovány a upřesňovány.
V průběhu stavby se ukázalo, že původní terén
byl silně zasolen, což se projevilo na nových ci-
helných konstrukcích, a proto byla na základě
výstupu z kontrolního dne zvolena varianta tzv.
obětované omítky. Právě v případě vysokého
obsahu solí se doporučuje eliminovat soli v ob-
lastech blízkých povrchu prostřednictvím
těchto obětovaných omítek. Jedná se o kom-
presní omítky, které představují alternativu tr-
valých jedno nebo dvouvrstvých sanačních
omítkových systémů. Standardní postup při za-
solení je takový, že se aplikuje na zeď omítka,
počká se, až do sebe vstřebá soli, následně se
otluče a pak je aplikována nová finální omítka.
Barevnost kovářských prvků – ploty a brány –
byla vybrána na základě požadavků garanta
památkové péče jak z řad generálního ředitel-
ství Národního památkového ústavu, tak výkon-
ného orgánu státní památkové péče (Krajského
úřadu Pardubického kraje). 
Paralelně probíhaly práce na odsolení a restau-
rování kaple, kde byla předmětem řešení s re-
staurátory, garantem památkové péče (Národní
památkový ústav, generální ředitelství) a vý-
konným orgánem památkové péče (Krajský

úřad Pardubického kraje) barevnost. V případě
dalších oprav ohradní zdi litomyšlského areálu
je ve výše citovaném Rozhodnutí – závazném
stanovisku Krajského úřadu Pardubického kraje
uvedeno, že zdi do zahrady budou také omít-
nuty a vnější plášť bude opatřen omítkou zatře-
nou do plochy zdiva – v praxi to znamená, že
bude potlačeno kvádrování kamenného zdiva
a to se v omítce propíše jen určitým náznakem
vrchních ploch kamene. 
Kaple se restaurovala i proto, že dochovaná
úprava/podoba je nejen poškozená, ale je také
výslednicí více druhotných následných úprav,
které ne vždy byly ku prospěchu. V případě díla
z konce 19. století je snaha vrátit kapli a soše
výchozí podobu, protože je to nejen nejhodnot-
nější a navíc autorská úprava, ale také proto, že
mladší úpravy nejsou kvalitativně plnohodnot-
nou alternativou. 
V případě zděné části opěrné zdi prvotní povr-
chovou úpravu neznáme. Z dobového kontextu
však lze předpokládat, že byla od svého posta-
vení omítnuta. Omítané zdivo na vnější straně
je doloženo archivními fotografiemi ještě
v době, kdy kaple sv. Metoděje již stojí. Kdy byly
omítky sejmuty, nevíme, ale pravděpodobně
k tomu došlo v souvislosti s dokončením kap-
ličky, případně nedlouho poté. Ze strany fran-
couzské zahrady bylo parapetní zdivo omítáno
až do stávající obnovy.  
V rámci předprojektové a projektové přípravy
projektant ověřoval, zda je poškozené zdivo
možno opravit, nebo je třeba je přezdít. Došel
k tomu, že přezdění je nezbytné s tím, že pří-
padné zdravé kameny budou znovu použity.
Důvodem přezdění tedy bylo vyhodnocení
stavu zdiva (celku i jednotlivých kvádrů) vychá-
zející ze zjištění skutečného stavu. Jako materiál
nového zdiva se zvažoval kámen (stav před ob-
novou) a cihly. Cihly jsou v dané souvislosti
z historického hlediska přijatelnou materiálovou
alternativou a technicky jsou vhodnější.
Ve srovnání s kamenným zdivem jsou vý-
znamně dostupnější a lacinější. I k takovému
aspektu musí řádný hospodář se státními pro-
středky v určité situaci dojít.
Možnost využití zbouraného stavebního mate-
riálu (především opuky), který tvořil kubaturu
zdi, byla bohužel s ohledem na degradaci zcela
vyloučena. Veškerý materiál byl odvezen a de-
ponován na skládce stavebního materiálu, jak
bylo řešeno v projektové dokumentaci a jak in-
vestorovi ukládá legislativa. Obklady z pískov-
cových bloků, jež byly technicky v pořádku, jsou
deponovány v prostorách. Petr Weiss, 

kastelán státního zámku Litomyšl

Zdroj financování: Ministerstvo kultury ČR 
Investor obnovy: Národní památkový ústav
Generální dodavatel stavební obnovy: Loučka Pardubice, s. r. o.
Finance dle rozhodnutí o poskytnutí dotace: 5 662 035 Kč
TDI a koordinátor BOZP a PO: DH PRO, s. r. o. Pardubice
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Na Zámeckém návrší spojili síly

Sloučení organizací a s ní spojené personální
změny mají podle zástupců města zlepšit eko-
nomickou situaci a přinést lepší koordinaci
nabízených služeb pro hosty. Ředitelem ná-
stupnické organizace správní rada jmenovala
Davida Zandlera, který v minulosti vedl Zá-
mecké návrší, příspěvkovou organizaci. „Pro ve-
řejnost je to změna kosmetická, ale pro
fungování Zámeckého návrší je to naprosto klí-
čové. Sloučením organizací město nejenom
ušetří mzdové náklady, ale také bude pro hosty
snazší zařídit pronájem sálů i ubytování, sub-
jekty si nebudou nadále konkurovat a do bu-
doucna očekáváme, že se bude snižovat
příspěvek města. Pod jedním vedením také
předpokládáme snazší koordinaci společných
akcí. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnan-
cům Zámeckého návrší i Evropského školicího
centra a doufám, že se jejich klienti budou
do Litomyšle a nového Zámeckého návrší rádi
vracet,“ uvedl ke změnám místostarosta Rado-
mil Kašpar.

Nový ředitel David Zandler si pochvaluje ze-
jména spojení sil na návrší: „Dohromady doká-
žeme mnohem více. Efektivněji třeba rozdělíme
práci zaměstnanců, spojíme naše vybavení
a dokážeme i ušetřit některé náklady, které si
dříve platila každá organizace samostatně. To
všechno se nám v této nejisté době bude mi-
mořádně hodit a je dobře, že ke sloučení orga-
nizací došlo. Čas, kdy nemůžeme kvůli vládním

opatřením ubytovávat hosty, pronajímat sály
a vítat turisty, se snažíme využít k přípravě
na sezónu. Provádíme údržbu vybavení
a budov. Uklízíme sklady. Snažíme se oslovit
nové klienty, kteří k nám přijedou hned, jak to
zase bude možné. Chceme být připravení, aby-
chom dohnali ztrátu, která nás jistě čeká na za-
čátku roku.“ 
Na Zámeckém návrší připravují také novinky,
tou největší je nový recepční a rezervační sy-
stém. „Ten nám jednak pomůže zautomatizovat
některé procesy a jednak hostům umožní rezer-
vovat a zaplatit pobyt rovnou z jejich mobilu.
Hosté budou mít možnost pomocí mobilu nebo
počítače ještě před příjezdem udělat check-in,
objednat si další služby, třeba si koupit vstu-
penky, a při odjezdu provést automatický
check-out. Systém nám také umožní inzerovat
naši volnou kapacitu na několika známých por-
tálech s nabídkou ubytování. Sami se na tuto
novinku moc těšíme. Celý cestovní ruch byl
v minulém roce těžce zasažen a můžeme se jen
dohadovat, kdy se věci vrátí do normálu. My se
budeme snažit to všechno zvládnout. Za kaž-
dou vaši podporu budeme vděčni. Držte nám
prosím palce,“ dodává David Zandler.
Město v roce 2021 ve výhledu rozpočtu plánuje
zapsaný ústav Zámecké návrší dotovat částkou
4,1 milionu korun. K administrativním změnám
došlo po uplynutí doby udržitelnosti dotací, ze
kterých se v letech 2011 – 2014 za více než 400
milionů korun opravilo předzámčí s přilehlými
budovami. -mv-, foto: František Renza

Milí členové Kroužku Jihočechů, ráda bych
Vám všem alespoň touto cestou popřála do
nadcházejícího roku 2021 pevné zdraví, po-
hodu a pozitivní mysl. Ať se dokážete i nadále
radovat ze všech maličkostí, které přináší
každý den. Věřím, že k těm radostným událos-
tem budou patřit i naše pravidelná každomě-
síční setkávání. 
V roce 2020 se nám povedlo se sejít pouze
čtyřikrát a epidemie coronaviru nám zabránila
uskutečnit i náš pravidelný jarní zájezd. Přesto
jsme si na lednové schůzce připomenuli čin-
nost našeho kroužku v roce 2019 a v únoru vy-
slechli historii sousedního města Vysokého
Mýta, se kterou nás seznámil pracovník tam-
ního regionálního muzea Mgr. Vojtěch Barcal.
Na další schůzku jsme si museli počkat až do
června, kdy jsme se společně věnovali historii
cestování. V září se konečně uskutečnila před-
náška o Boženě Němcové, původně připra-
vená na březen. Týž měsíc se nám ještě
povedlo realizovat i podzimní zájezd, se kte-
rým jsme zamířili do Rychnova nad Kněžnou,
ale další plány opět zhatila nová nebo spíš
staronová vlna pandemie. Možná i jejím přiči-
něním naše řady také opustily dvě dlouholeté
členky, pí Věra Kovářová a Alena Kulichová. 
Jsem ale přesvědčena, že všichni ostatní čle-
nové se stejně jako já těší na naši budoucí
schůzku v salonku Restaurace Slunce. Zatím
ještě není jasné, v kterém měsíci to bude, ale
měl by to být vždy poslední čtvrtek. Do té
doby se s Vámi ráda alespoň potkám v ulicích
našeho pěkného města.          Jana Kroulíková,

předsedkyně Kroužku Jihočechů

Kroužek Jihočechů
– malé ohlédnutí
za rokem 2020

Začátek roku 2021 přinesl velké změny v provozu městských organizací Zámecké návrší
a Evropské školicí centrum. Od 1. ledna došlo k jejich spojení pod novým názvem Zámecké
návrší, zapsaný ústav. 

pro výstavbu řadových a rodinných domů 
v lokalitě „Na Prokopu".

POSTAVTE 
S NÁMI
BUDOUCNOST!

MĚSTO LITOMYŠL
HLEDÁ SOUKROMÉHO
INVESTORA

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

Hledáme zájemce, který postaví řadové a rodinné domy a související
infrastrukturu. Kupní cena je stanovena ve výši 650,- Kč/m2 bez DPH,
tj. celkem ve výši 10 065 250,- Kč bez DPH.
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Feedbacky absolventů Trading Centre
Chceme být kvalitní střední školou, chceme
schopné a spokojené absolventy. Jak zjistíme,
že se nám práce daří a že se nám tento peda-
gogický sen plní? Necháme naše absolventy
napospas životu. Uplyne nějaký ten měsíc, rok
a oni nám sami od sebe pošlou zpětnou vazbu.
Funguje to jako zaručený životabudič. Po lidské
i profesní stránce již stihli dozrát, proto bereme
jejich slova vážně. Posuďte sami …
Michal Vomočil: „Vystudoval jsem VŠE v Praze,
Fakultu Informatiky a statistiky. Začal jsem pra-
covat jako SAP Konzultant v Siemens IT, pak
jsem odešel do Německa, kde jsem zakotvil
ve farmaceutickém koncernu Merck KGaA
v Darmstadtu u Frankfurtu nad Mohanem.
Na starosti mám projekty SAP pro finanční mo-
duly. Moje práce je hodně technologická
a z části manažerská. Naštěstí technologická
část převažuje.“ 
Veronika Rábová: „Ekonomické znalosti, které
jsem získala na Tradingu, jsem mohla využít
i během studia ekonomiky na VŠ zaměřené
na zdravotnický systém (Gesundheitsökono-
mie) v SRN, a to především v oblasti účetnictví,
financí, podnikové ekonomiky a práva. Nyní
pracuji na pozici asistentky vedení nemocnice

na odborné univerzitní klinice u Kostnice.“
Lenka Leová: „Já jsme odjela do zahraničí hned
po dostudovaní VSFS-Marketing Communicati-
ons v Praze. Žiji v Austrálii, podnikám v oblasti
marketingu, designu a operations consultancy
a přitom studuji interior design/interior archi-
tect degree. Chci se odvíjet méně stresovým
směrem, protože jsem hrozný workoholik
a operations je hodně hektická práce. V designu
jsem našla větší klid a celkově životní rovno-
váhu.“
Lukáš Malínek: „Rád vzpomínám na roky
ve škole a dodnes žiji z toho, co jsem se naučil,
a často vzpomínám na Ing. Kaláška, který to
do nás hustil a vyplatilo se. Pracoval jsem ně-
kolik let v ekonomických oborech, vytvořil firmy,
ale tam jsem dosadil schopné lidi a já přeběhl
úplně někam jinam. Stal se ze mě herec v di-
vadle Radka Brzobohatého, působím i v da-
bingu a na své firmy jen dohlížím.“ 
Jana Javůrková: „Po maturitě jsem nastoupila
jako asistentka do společnosti, která zastupuje
zadavatele ve veřejných zakázkách. Po roční
praxi jsem se stala analytičkou v největší deve-
loperské společnosti v oblasti nemovitostí. Pra-
covní cesta mě následně zavedla do GE Money

Chytrá hlava a šikovné ruce
na SŠZaT Litomyšl
Blahopřejeme studentce 3. ročníku floristického
designu Zuzaně Janů, která v prosinci získala
v soutěži Flora Pragensis ve třech kategoriích
vždy úžasné 1. místo!
Další ohodnocení získal student 1. ročníku
oboru Chovatel cizokrajných zvířat Jakub Jan
Heřmanský za svou účast v soutěži Festival
techniky, kde získal titul „Chytrá hlava“. Úspě-
chy v tomto oboru nejsou jen teoretické. 
Naše chovy se rozšířily o dva jedince rodu
pštrosů nandu pampový, přibyli také papoušci
patagonští, několik krajt zelených ze zajíma-

vých lokalit. A vůbec poprvé se u nás ve škole
vylíhla mláďata gekonů Geskoelia nebulosa.
Powerbanka z facebookové soutěže už má
také svého majitele. Pokud jste nestihli na
našem Facebooku soutěžit nebo jste nevyhráli,
můžete sdílet naše příspěvky dál. Budete-li mít
štěstí, vyhrajete tentokrát bezdrátový repro-
duktor. 
Přejeme všem vše nejlepší v roce 2021 a těšíme
se na vaši účast na tradičních akcích naší školy. 

Kolektiv zaměstnanců Střední školy 
zahradnické a technické v Litomyšli

Stále mladá prvorepubliková dáma
si pořizuje novou garderobu
Ano, je tomu tak, milí čtenáři, elegantní funk-
cionalistická budova se stálou adresou
na ulici T. G. Masaryka 659 oslavila zcela v ti-
chosti  své devadesáté narozeniny. Jistě jste
uhádli, že je řeč o památkově chráněné budově
technické školy, která je nyní součástí většího
celku Střední školy zahradnické a technické.
Tehdy, v roce 1930, jí do života požehnal
osobně T.G. Masaryk u příležitosti zemské vý-
stavy konané i v jejím nově otevřeném areálu.
Když jí šlo na třicítku, začala si říkat Zeteška a to

Proč naše
děti chodí
do Školamyšle?
Už jako bezdětní manželé jsme doma často
vedli debaty na téma výchova dětí, srovnávali
zkušenosti z našich původních rodin, sdíleli
spolu, jaké chyby svých rodičů určitě nechceme
opakovat a co se jim naopak povedlo. Takovou
genezí si asi projde většina mladých rodičů. 
Logicky pak na tyto debaty o výchově navázaly
úvahy nad přístupem ke vzdělávání našich dětí.
Opět jsme vycházeli ze svých vlastních zkuše-
ností – které pochopitelně u nás obou byly ty
„tradiční“. Tedy přístup ke vzdělání, kde je silná
orientace na učivo, převládá aktivita učitele,
vrství se na sebe zcela izolované poznatky izo-
lovaných předmětů, za chyby následují tresty
(špatné známky), výuka je převážně frontální
a od všech dětí se očekává, že se přizpůsobí.
Prostě „klasika“. A i když jsme oba v tomto sy-
stému nijak netrpěli (zajisté díky kategorii „pre-
mianti třídy“), tak nám víc a víc docházelo, že
úplně šťastní jsme v něm nebyli. Že nás škola
prostě „nebavila“ a učili jsme jen „pro známky“. 
Pro své děti jsme to chtěli jinak. Chtěli jsme, aby
děti věděly, k čemu jim je to, co se zrovna učí,
aby se neučily jen izolované informace, ale pro-
pojené vědomosti v širokých souvislostech, aby
dokázaly vysvětlit na čem a proč pracují, aby si
dokázaly poradit nebo si o pomoc říci, když na-
stanou komplikace, ale aby také dokázaly nas-
louchat, když potřebuje pomoci někdo jiný. 
A naše nároky pro sebe coby rodiče byly možná
ještě zásadnější – chtěli jsme si ponechat onen
vliv nad vzděláváním našich dětí, mít přehled
o tom, co se ve třídě děje, mít možnost se ak-
tivně do dění ve třídě zapojovat, spoluvytvářet
úzkou komunitu dětí a rodičů, ze které bude
moci „čerpat“, ale i do ní přispívat, mít možnost
se aktivně a zcela konkrétně podílet na chodu
školy.
A toto všechno nám Školamyšl nabízí měrou
vrchovatou.
Pokud ve vás, jako rodičích, rezonují podobné
touhy a chutě ohledně vzdělávání vašich dětí,
tak neváhejte a přijďte se za námi do Škola-
myšle podívat. 

Lukáš a Ilka Novákovi

Bank, kde jsem měla na starost bezhotovostní
platby a posléze proces dědictví. V současné
době působím jako finanční koncipientka v naší
rodinné firmě Partners market, s.r.o., v Lito-
myšli.“
Úspěchy našich absolventů nás těší a jsme
na ně patřičně hrdí! Ivana Zemanová

jí zůstalo dodnes. Určitě si toto mladistvé ne-
formální pojmenování  může  dovolit.  Možná se
jí ani nelíbí, že jsem její nový kabátek nazvala
garderobou a raději by  se pochlubila novým
outfitem. Nestárne, je totiž stále plná mladých
lidí, v jejích velkoryse navržených chodbách zní
mladé hlasy a s nimi i nová slova.
Zatím se do nového oblékla ta část budovy, kde
se nacházejí dílny a odborné učebny.  Původní
historická okna byla zrekonstruována, vnitřní
omítky opraveny a vymalovány. Žáci oborů me-

chanizace a služby a opra-
vář lesnických strojů se tak
vrátili do zateplených
a prosvětlených prostor
učeben ručního zpracování
kovů – klempírny, brusírny
a kovárny, ale i do velké
haly  s obráběcími stroji
a s prostory pro svařování.
Popřejme škole, aby reno-
vace pokračovala a aby se
v co nejkratší době mohla

předvést v plné kráse.

Ivana Stuchlá

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
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Pomozte nám
zlepšit život
v Litomyšli! 

Vážení spoluobčané, 
tento dokument, který právě držíte, sice obsahuje několik
stran, jeho přečtení a  vyplnění Vám ale zabere jen pár
minut. Naším cílem je, aby se v Litomyšli dobře žilo lidem
všech generací a  různých zájmů. Nechceme se při
plánování budoucnosti spoléhat pouze na  naše pocity
a  dojmy, chceme dát na  Vás. Toto je Vaše příležitost
ovlivnit dění ve městě. Vy nám napište, co chcete, o co
stojíte, co zde chybí, co máme zlepšit. Ohodnoťte život
v Litomyšli. Žádná odpověď není špatná, stojíme o všechny
Vaše podněty.
Odpovědi, názory, rady a  kritické připomínky sepsané
v tomto dotazníku chceme využít pro rozvoj našeho města
v dalších letech. Proto, prosím, věnujte nám trochu svého
času a  do  kolonek níže upřímně napište, co si o  životě
ve městě – jeho kvalitě, pozitivech i negativech – myslíte.
Dotazník je naprosto anonymní a získané odpovědi budou
klíčové pro další snahu o rozvoj Litomyšle.

Proč to děláme? Město Litomyšl plánuje vypracovat
aktualizovaný „Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro
období 2021–2027“, který bude zahrnovat jak cíle, ke
kterým by měl rozvoj města směřovat,tak i cesty, které by
měly vést k  jejich dosažení. Jeho hlavním smyslem je
nastínit možný rozvoj a směřování města na období dalších
sedmi let tak, aby prosperovalo jako celek a také se v něm
dobře žilo každému z nás.

Dotazník necháme v  tištěné formě roznést do  všech
domácností ve  městě a  vyplněný jej můžete odevzdat
těmito způsoby:
1) Vložit do označených boxů na sběrná místa, kterými jsou: 
• podatelna MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 

(hlavní budova)
• vestibul MěÚ Litomyšl, J. E. Purkyně 918 

(budova naproti nemocnici Litomyšl)
• Informační centrum Litomyšl, Smetanovo nám. 72
(otvírací doba všech sběrných míst: Po, St 9–11 hod. a 14–17
hod., případně dotazník odevzdejte na služebnu městské
policie)
nebo
2) Zaslat poštou na adresu: 
Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl (na obálku prosím napište „Dotazník“). 

Dotazník je možné vyplnit i elektronicky prostřednictvím
formuláře, který naleznete na webových stránkách města,
konkrétně: www.litomysl.cz/strategicky_plan/dotaznik
Dotazník, prosíme, vyplňte a odevzdejte nejpozději do 31. 1.
2021. Poté dotazníky vyhodnotíme a výsledky zveřejníme
na webu města.

Budeme opravdu velmi rádi, pokud si cca 10 minut najdete
a dáte nám zpětnou vazbu na otázku, kterým směrem se má
Litomyšl vyvíjet. Nemohu zaručit, že všechny Vaše nápady
a náměty budou zrealizovány, ale zaručit mohu, že se jimi
budeme vážně zabývat a hledat cesty k jejich uskutečnění.
Často jsme ale limitováni nejen nedostatkem financí, ale
i různými předpisy, zákony a kompetencemi jiných úřadů.
Předem velice děkuji za ochotu a za spolupráci. Věřím, že
v Litomyšli se najde dost lidí, kterým na rozvoji města záleží.
Děkujeme Vám za spolupráci

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města 



1. Jste obecně spokojen/a s kvalitou života ve městě? 

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a návrhy na zlepšení:
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne

.......................................................................................................................................................

2. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita životního prostředí ve městě? 

Oznámkujte (zakřížkujte) jako ve škole (1 – výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 – nedostatečná kvalita, zcela nespokojen/a).

1 2 3 4 5 nedovedu posoudit
ovzduší včetně imisí dopravy a průmyslu
hlukové znečištění ve městě 
zeleň ve městě
kvalita vody ve vodních nádržích a vodotečích
ochrana zdrojů pitné vody
systém odpadních vod
systém sběru a nakládání s odpady
množství a druhy nádob na separovaný odpad

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Jste spokojen/a s údržbou a s čistotou veřejných prostranství ve městě?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření. 
spíše ano Zde můžete také vepsat lokality, které by zasloužily větší péči:
spíše ne 
rozhodně ne .......................................................................................................................................................
nedovedu posoudit

.......................................................................................................................................................

4. Je dle Vašeho názoru ve městě dostupné nájemní bydlení?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne
nedovedu posoudit .......................................................................................................................................................

5. Je dle Vašeho názoru ve městě dostupné bydlení ke koupi? 

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne
nedovedu posoudit .......................................................................................................................................................

Jste pro další růst města, respektive zábor půdy na okrajích města, pro novou výstavbu? 
(s pozitivy a negativy s tím souvisejícími?)                

ano
ne



6. Existuje dle Vašeho názoru v Litomyšli dostatečná nabídka pracovních míst?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne 
nedovedu posoudit .......................................................................................................................................................

7. Jste spokojen/a s kvalitou silnic ve městě?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření.
spíše ano Zde můžete uvést lokality, ve kterých nejste se stavem vozovek spokojeni:
spíše ne 
rozhodně ne .......................................................................................................................................................
nedovedu posoudit

.......................................................................................................................................................

8. Jste spokojen/a s kvalitou chodníků ve městě?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření.
spíše ano Zde upřesněte, ve kterých lokalitách jste nespokojeni se stavem chodníků:
spíše ne 
rozhodně ne .......................................................................................................................................................
nedovedu posoudit

.......................................................................................................................................................

9. Dopravu ve městě považuji za:

příliš intenzivní Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření, případně s návrhem na zlepšení, 
odpovídající této době včetně lokality:
ve srovnání s dalšími městy nižší
velmi málo intenzivní .......................................................................................................................................................
nedovedu posoudit

.......................................................................................................................................................

10. Parkovacích míst ve městě je dle mého názoru:

velký nedostatek Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření, v případě nespokojenosti  
nedostatek, ale nakonec vždy zaparkuji upřesněte lokalitu:
tak akorát, už bych nová nepřidával
příliš mnoho a jsem pro jejich ubírání .......................................................................................................................................................
(např. změnou pro chodce 
či pro cyklodopravu) .......................................................................................................................................................
nedovedu posoudit

11. Jste pro výrazné omezení parkování automobilů na Smetanově náměstí 
u sochy B.S. a kolem morového sloupu i za předpokladu, že nebudete mít kde parkovat?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: 
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne 
nedovedu posoudit .......................................................................................................................................................



12. Jste spokojen/a s dostupností a kvalitou lékařské péče ve městě?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: 
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne 
nedovedu posoudit .......................................................................................................................................................

13. Je pro vás prioritní zachování nemocnice ve městě?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: 
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne 
nedovedu posoudit .......................................................................................................................................................

14. Jste spokojen/a s kvalitou a dostupností sociálních služeb ve městě?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření, v případě nespokojenosti 
spíše ano prosíme o návrhy na zlepšení:
spíše ne 
rozhodně ne .......................................................................................................................................................
nedovedu posoudit

.......................................................................................................................................................

15. Jste spokojen/a s technickým stavem budov škol ve městě?
(pokud neumíte u konkrétních budov posoudit, není nutno vyplňovat)

název  (původní značení) rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím
MŠ Sedmikráska  (II. MŠ)
MŠ V Líbánkách  (I. MŠ, III. MŠ)
ZŠ Zámecká  (I. ZŠ)
ZŠ U Školek  (II. ZŠ)
ZŠ T. G. M.  (III. ZŠ)
ZUŠ B. Smetany 

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

16. Jste spokojen/a s kvalitou výuky ve školských zařízení ve městě?
(pokud neumíte u konkrétních organizací posoudit, není nutno vyplňovat)

název  (původní značení) rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím
MŠ Sedmikráska  (II. MŠ)
MŠ V Líbánkách  (I. MŠ, III. MŠ)
ZŠ Zámecká  (I. ZŠ)
ZŠ U Školek  (II. ZŠ)
ZŠ T. G. M.  (III. ZŠ)
ZUŠ B. Smetany 
Středisko volného času  (DDM) 

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



17. Je dle Vašeho názoru ve městě dostačující nabídka kulturních a společenských aktivit? 

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a případné návrhy na zlepšení: 
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne
nevím, není to pro mě důležité .......................................................................................................................................................

18. Je dle Vašeho názoru dostačující nabídka sportovních aktivit ve městě?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a případné návrhy na zlepšení: 
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne
nevím, není to pro mě důležité .......................................................................................................................................................

19. Je ve městě dostatečná nabídka zájmových a volnočasových aktivit?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a případné návrhy na zlepšení: 
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne 
nevím, není to pro mě důležité .......................................................................................................................................................

20. Postrádáte v Litomyšli nějaké služby? Uveďte které:  

.....................................................................................................................................................................................................................................................

21. Jste spokojen/a s úrovní bezpečnosti ve městě?

rozhodně ano Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a případné návrhy na zlepšení: 
spíše ano
spíše ne .......................................................................................................................................................
rozhodně ne
nedovedu posoudit .......................................................................................................................................................

22. Jste spokojen/a s činností městského úřadu?
Oznámkujte Vaši spokojenost jako ve škole (1- výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 - nedostatečná kvalita, jsem zcela nespokojen/a).
V komentáři uvítáme Vaše návrhy na zlepšení v konkrétní oblasti, popřípadě v oblasti nedefinované. V případě nespokojenosti
s přístupem úředníků uveďte do komentáře, o který konkrétní odbor se jedná. 

1 2 3 4 5 nedovedu posoudit
úřední hodiny (rozsah)
informování o dění ve městě
úroveň služeb městského úřadu
přístup zaměstnanců městského úřadu
prostředí městského úřadu
informační systém v budovách městského úřadu
informace na internetu a sociálních sítích
možnost vyřizovat některé záležitosti elektronicky
bezbariérový přístup do budov městského úřadu
činnost Městské policie Litomyšl
činnost Městských lesů Litomyšl
činnost Městských služeb Litomyšl

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



23. Jste spokojení s péči města o budovy města, prostranství a městský mobiliář? 

Oznámkujte Vaši spokojenost jako ve škole (1 – výborná péče, jsem spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a). V komentáři uvítáme
Vaše návrhy na zlepšení v konkrétní oblasti, popřípadě v oblasti nedefinované.

1 2 3 4 5 nedovedu posoudit
kulturní zařízení (knihovna, městská galerie, 
budovy na zámeckém návrší, Smetanův dům)
centrum sociální pomoci
(stávající domovy pro seniory)
veřejné osvětlení
veřejná prostranství
bezbariérové stezky a přístup 
do veřejných budov města
městský mobiliář
dětská hřiště
sportoviště pro organizovaný sport
sportoviště pro volný čas
(venkovní sportoviště volně přístupná)

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

24. Jste spokojeni s dostupností informací? 
Oznámkujte spokojenost s informačními zdroji města jako ve škole (1- výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 - nedostatečná kvalita,
jsem zcela nespokojen/a). V komentáři uvítáme Vaše návrhy na zlepšení.

1 2 3 4 5 nevyužívám
webové stránky
zpravodaj města Lilie
městský rozhlas 
městská kabelová televize CMS TV
facebookové stránky města Litomyšl
a facebook Lilie 
úřední deska města
komunikace se zaměstnanci městského úřadu

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Odkud čerpáte informace o dění ve městě nejčastěji? - vyberte z výše uvedené
tabulky, případně doplňte další zdroje, například od přátel a rodiny) 

......................................................................................................................................................

25. Cestovní ruch je pro Litomyšl důležitou oblastí, uveďte, co pozitivního vám přináší a případně jak vás 
v běžném životě omezuje?

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



26. Které konkrétní aktivity a projekty by město mělo realizovat v oblasti SMART CITY? 
SMART CITY (CHYTRÉ MĚSTO) je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života
ve městě. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží 
životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.
Každé aktivitě přiřaďte křížek dle vašich preferencí. Popř. definujte další neuvedenou oblast do komentáře.

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím
portál občana
chytré lavičky
chytré parkování
chytré veřejné osvětlení
chytré monitorování svozu komunálního odpadu
chytrý bezpečnostní kamerový systém
chytré monitorování životního prostředí 
chytrá veřejná doprava

Komentář – Váš prostor k vyjádření a připojení dalších návrhů: ................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

27. Podporu kterých oblastí považujete za nejdůležitější pro rozvoj a budoucnost města? 
Vyberte čtyři oblasti, kterým přiřadíte křížek ve sloupci důležité, a dvě oblasti, které shledáváte za nedůležité, popř. definujte další
neuvedenou oblast do kategorie „jiné“.

oblast důležité (max. 4x) nedůležité (max. 2x)
bydlení
školství, vzdělávání
volnočasové aktivity
sport
kultura
podnikatelské aktivity
služby pro občany
dopravní infrastruktura
budování bezbariérových chodníků a vstupů,
investice pomáhající k začleňování tělesně
a mentálně hendikepovaných spoluobčanů
sociální služby
lékařská péče
cestovní ruch
životní prostředí
bezpečnost ve městě
komunikace s veřejností
SMART CITY
správa města
podpora zaměstnanosti

jiné: ......................................................................................................................................................

28. Co považujete za největší slabinu Litomyšle ve srovnání s jinými městy?

.....................................................................................................................................................................................................................................................

29. Co považujete za největší přednost Litomyšle ve srovnání s jinými městy?

.....................................................................................................................................................................................................................................................

30. Prostor pro Vaše další komentáře k libovolné problematice

.....................................................................................................................................................................................................................................................



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RESPONDENTA

Otázky označené hvězdičkou jsou povinné k vyplnění

I. Ve které části města bydlíte* 

Litomyšl-Město Litomyšl-Nedošín Pazucha
Litomyšl-Lány Kornice Suchá
Litomyšl-Zahájí Nová Ves u Litomyšle
Litomyšl-Záhradí Pohodlí

V Litomyšli bydlím?

od narození
přistěhoval/a jsem se nedávno
přistěhoval/a jsem se před 1-5 lety
přistěhoval/a jsem se před 6-10 lety
přistěhoval/a jsem se před 10 a více lety

jiné: .......................................................................................................................................................................................................................................

Máte v Litomyšli trvalý pobyt?

ano
ne pokud ne, co by Vás přimělo si jej zřídit?:  ...........................................................................................................................................

II. Jaký je Váš věk? * III. Jaké je Vaše pohlaví? *

méně než 18 let                           muž     žena    
19 až 29 let nechci odpovídat
30 až 39 let
40 až 59 let
60 a více let

IV. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? * V. Do které skupiny patříte? *

základní zaměstnanec/zaměstnankyně
středoškolské bez maturity (vyučen/a) student/ka
středoškolské s maturitou podnikatel/ka či OSVČ
vyšší odborné důchodce/důchodkyně
vysokoškolské nezaměstnaný/nezaměstnaná

na mateřské/rodičovské dovolené

jiné:  ........................................................................................................

VI. Kde pracujete, resp. studujete?

v Litomyšli 
jinde, uveďte kde:  ........................................................................................

VII. Chcete nakonec něco vzkázat zpracovatelům výzkumu nebo městu Litomyšl?

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Děkujeme Vám za spolupráci!
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Díky vaší štědrosti jsme
(super)hrdinkám předali 90 tisíc Kč!
Sbírka na dárkové poukazy pro zdejší sestřičky,
ošetřovatelky a další personál Litomyšlské ne-
mocnice, Centra sociální pomoci města Lito-
myšle a zdejší zaměstnance Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje je
u konce. Za necelé dva týdny se díky příspěv-
kům od individuálních dárců a podpoře Nadač-
ního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska
podařilo vybrat celkem 90 tisíc Kč, což znamená
450 dárkových šeků v nominální hodnotě
200 Kč. Ty se ještě koncem loňského roku do-
staly do správných rukou.
V pondělí 21. prosince ráno zástupci fondu
předali dárkové šeky vedení výše zmíněných
institucí. Do konce roku je dle domluvy mana-
gement předal svým zaměstnancům podle in-
terních pravidel tak, aby se dostaly k osobám,
které během koronakrize pomáhaly ostatním.
Obdarovaní je mohou využít na nákup zboží
ve zdejších lékárnách. „Z výsledku sbírky mám
velkou radost, od individuálních dárců jsme
do sbírky vybrali 30 tisíc korun, dalších 60 tisíc
doplatí fond. Celkem jsme do Litomyšlské ne-
mocnice dali 250 poukázek, 175 do Centra soci-
ální pomoci a 25 kusů jsme dali zaměstnancům
záchranné služby, kterých je početně méně, ale
nechtěli jsme na ně zapomenout. Chtěl bych
tímto moc poděkovat všem dárcům za štědrost
a hlavně našim (super)hrdinkám a (super)hrdi-
nům za jejich obětavou práci. Ať
už se jedná o sestřičky, ošetřova-
telky a další profese. Víme, že jim
dáváme poděkování spíše sym-
bolické, ale věřím, že jim dárkové
poukázky udělají radost a díky
nim si trochu dobijí baterky a pod-
poří své zdraví, které denně riskují
při péči o nemocné a nemohoucí,“

uvedl k výsledku sbírky Daniel Brýdl, předseda
Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Lito-
myšlska.
Sbírka na (super)hrdinky se konala od 2. do 15.
prosince a stala se dalším počinem, kterým na-
dační fond podpořil zdejší zdravotnictví. Na jaře
roku 2020 fond pořídil a zdarma rozdal nedo-
statkové roušky občanům, zdravotnickému per-
sonálu sehnal respirátory, ochranné štíty a další
pomůcky. V průběhu letošního roku pak inici-
oval sbírku na nový izolátor nukleových kyselin
do laboratoře Litomyšlské nemocnice a v listo-
padu podpořil zdejší ambulance ochrannými
prostředky. Více o poslání fondu, ukázkách
pomoci i dárcích najdete na webu nadace.lito-

mysl.cz. Nadační fond spolu-
pracuje s ověřeným portálem
Darujme.cz, každá koruna tak
končí přesně tam, kde si sami ur-
číte. 
Přes fond můžete na zdravotnic-
tví věnovat jakoukoliv částku
kdykoliv. Každá koruna pomůže.

-mv-

Antigenní testování pro veřejnost
Od středy 16. prosince 2020 do pátku 15. ledna
2021 nabízí odběrová místa Nemocnice Pardu-
bického kraje bezplatné antigenní testování pro
veřejnost.
Stejně jako u PCR testů i antigenního testování
pedagogických pracovníků se zájemci z řad
veřejnosti musí na termín přihlásit pro-střed-
nictvím on-line rezervačního systému na
www.nempk.cz/informace/antigenni-testo-
vani-pro-verejnost
K testování je třeba si s sebou donést doklad
totožnosti, kartičku pojišťovny a vyplněný a po-
depsaný Formulář k provedení antigenního
testu pro veřejnost. Bezplatný antigenní test
není možné provést u osob, u kterých neuply-

nulo více než 90 dnů od prv-
ního PCR testu s pozitivním
výsledkem nebo kterým byl
v posledních 5 dnech prove-
den antigenní nebo PCR test
s negativním výsledkem. Bez-
platné antigenní testy hrazené z veřejného
zdravotního pojištění je možné opakovat pouze
jednou za 5 dnů.
V případě negativního výsledku personál odbě-
rového místa zadá výsledek do celorepubliko-
vého systému a vydá potvrzení o výsledku.
V případě pozitivního výsledku antigenního
testu a zároveň při absenci příznaků nemoci
Covid-19 je na základě nařízení Ministerstva

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 9. 1. MUDr. Sláma
Ne 10. 1. MUDr. Sláma
So 16. 1. MUDr. Jindrová
Ne 17. 1. MUDr. Přichystalová
So 23. 1. MUDr. Novotná
Ne 24. 1. MUDr. Jindrová
So 30. 1. MUDr. Dejdarová
Ne 31. 1. MUDr. Paseková
So 6. 2. MUDr. Sláma
Ne 7. 2. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 9. 1. MUDr. Kopecká
Ne 10. 1. MUDr. Mareš
So 16. 1. MUDr. Cacková
Ne 17. 1. MUDr. Pešková
So 23. 1. MUDr. Pilařová
Ne 24. 1. MUDr. Sadílková
So 30. 1. MUDr. Filová
Ne 31. 1. MUDr. Šíchová
So 6. 2. MUDr. Švábová
Ne 7. 2. MUDr. Cacková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 9. 1. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 10. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 1. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 17. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 1. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 24. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 1. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 31. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 6. 2. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 7. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
9. – 10. 1. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
16. – 17. 1. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 737 006 138
23. – 24. 1. Lékař stomatolog

Kononenko Oleksandr
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
30. – 31. 1. MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
6. – 7. 2. MUDr. Nováková Lenka
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236

zdravotnictví nutné bez prodlení provést ově-
řovací vyšetření PCR metodou. Přímo na odbě-
rovém místě tedy bude proveden PCR test
novým stěrem z nosohltanu. Informace o vý-
sledku tohoto vyšetření vám bude zaslána pro-
střednictvím SMS na mobilní telefon do 48
hodin. Kateřina Semrádová, NPK

Linka důvěry děkuje a informuje
Jménem obecně prospěšné společnosti Kontakt
Ústí nad Orlicí, která zřizuje krajskou Linku dů-
věry Ústí nad Orlicí, bychom chtěli poděkovat
městu Litomyšl za finanční podporu, kterou
nám v roce 2020 poskytlo. Této podpory si
velmi vážíme. Bez podpory měst a obcí a Par-
dubického kraje bychom nemohli poskytovat
služby v neomezeném provozu, jako je posky-
tujeme doposud, již 25 let. 
Linka důvěry je sociální službou s posláním
podpořit a krátkodobě provést člověka trápe-
ním, které přesahuje jeho momentální přirozené

zdroje. Tuto pomoc poskytujeme telefonicky,
přes Skype nebo e-mail. Bližší informace o naší
službě naleznete na webových stránkách
www.linkaduveryuo.cz.
V roce 2020 se na nás lidé obraceli nejen
s osobními, vztahovými a dalšími otázkami, ale
také s tématy spojenými s aktuální korona-
virovou situací v souvislosti s onemocněním
Covid 19.
Přejeme vedení města/obce a občanům pevné
zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2021. 

Jarmila Hrušková, Ředitelka o. p. s.
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restaurace, jídelny
Bistro U Fortny   www.bistroufortny.cz 732 342 791 VO Po–Pá, 9.30–14.00
Café Steak Bar Havran www.havransteakbar.cz 773 069 760 VO RO Po–Ne 11.00–20.00
Čínská restaurace cinskarestauracelitomysl.webmium.com 723 380 041 VO Po–Ne
Hotel Aplaus www.hotelaplaus.cz 461 614 901 VO Po–Ne 11.00–19.00, RO Po–Pá 12.00 (obj. do 10.00)
Hotel Zlatá Hvězda www.zlatahvezda.com 734 670 355 VO RO 11.00–15.30
Jídelna Rettigovka www.rettigovka.eu 775 534 977 VO Po–Pá, 10.00–13.00
Jídelna U Toulovce fb jidelnautoulovce 732 402 610 VO Po–Pá, 10.00–14.00
Klobása Drajw fb klobasa.drajw.litomysl 608 866 268 VO
Na Chuť – foodtruck fb dejsinachut.cz 704 312 171 VO Po–Pá 11.00–13.00, Po–Ne 16.00–20.00 na zám. návrší
Nový svět www.novysvetlitomysl.cz 602 828 824 VO RO Po–Pá 11.00–16.00
Oáza zdraví oaza-zdravi.cz 777 432 332 VO RO Po–Pá
Pizzerie Bella Napoli www.pizzeria-bellanapoli.cz 461 612 767 VO Út–So, 11.00–20.00
Restaurace Bludička www.bludicka.cz/restaurace.html 773 756 572 VO RO 11.00–13.30 (objednávky 8.30–10.30)
Rest. a Café U Medvěda www.umedveda.cz 724 255 905 VO RO 10.00–20.00
Restaurace U Kolji ukolji.cz 461 618 196 VO RO Po–Pá 11.00–16.00
Restaurace U Slunce www.slunce-litomysl.cz 461 614 775 VO RO Po–Pá 10.30–14.00
Restaurace Veselka litomysl-veselka.cz 776 887 719 VO Po–Ne 11.00–18.00
Řízeczech fb rizeczech 725 583 908 VO RO Po–Ne 11.00–19.30
Továrna na sushi tovarna-na-sushi.cz 721 666 536 VO RO Čt–So 11.00–22.00
Underground Litomyšl www.jidlolit.cz 792 320 136 RO Po–Čt a Ne 10.00–21.00, Pá–So 10.00–22.00

kavárny, vinárny
Bambino Caffé bambinocaffe.cz 739 880 933 VO Po–So 8.00–17.00 
Bobo Cafe fb bobocafelitomysl 774 603 007 VO Po–Ne 10.00–17.00 
Café a Bar No3 www.cafe3bar.cz 734 113 939 VO Po–So 9.00–17.30, Ne 10.00–17.30
Chocco Café www.chocco-caffe.cz 461 311 400 VO Po–So 8.00–18.00, Ne 10.00–18.00
Kafemysl fb kafemysl 604 745 990 VO Po–Ne 8.00–19.00 
Pražírna kávy Caffé Delizia www.caffedelizia.cz 734 408 137 VO St–Pá 9.00–11.30 a 12.30–17.30, So 9.00–17.00
Vinárna U Mydláře www.umydlare.cz 461 616 746 VO Po–Ne 9.00–19.00

rozvoz potravin
Potraviny Kasal kasal-potraviny@iol.cz 461 615 334
Supermarket Kubík kubik.cz/nakupy 775 873 902

Nejenom v době krizí si musíme pomáhat. Kvůli dalšímu uzavření restaurací, jídelen, kaváren a dalších podniků město Litomyšl 
ve spolupráci s Informačním centrem Litomyšl připravilo přehled rozvozu a prodeje jídla s sebou.
Nemůžete níže najít svou oblíbenou restauraci? Dejte vědět na ic@litomysl.cz, tel. 461 612 161.

Rozvoz a prodej jídla s sebou
v Litomyšli od 4. 1. 2021

oficiální profil Litomyšl - Město pro lidi
www.facebook.com/litomysl.ofic

Aktuální informace o dění ve městě najdete na www.litomysl.cz

Rádi vám také pomohou v IC Litomyšl Smetanovo náměstí 72,
tel. 461 612 161, www.ticlitomysl.cz

www.litomysl.cz/rozvoz_jidla

VO = výdejní okénko
RO = rozvoz jídla
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POZVÁNKY 

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Zatím ještě nevíme, jaká situace z hlediska
ochrany před šířením epidemie nastane
v druhé polovině ledna, ale v dobré naději
plánujeme tak jako každý rok ekumenické se-
tkávání věřících ze všech litomyšlských spole-
čenství ke společnému naslouchání biblickému
svědectví a modlitbám, které v tento čas pro-
bíhá na celém světě.
Od pondělí 18. ledna do pátku 22. ledna 2021
se v Litomyšli, dá-li Bůh, opět bude konat
Týden modliteb za jednotu křesťanů, který pro
letošní rok připravily sestry z ekumenické ko-
munity v Grandchamp ve Švýcarsku. Toto eku-
menické společenství je duchovně úzce
spojené se známějším hnutím s centrem
ve francouzském Taizé. Biblickým slovem,
které sestry zvolily a které nás bude týdnem
modliteb za jednotu provázet, je slovo Pána Je-
žíše Krista z 15. kapitoly Janova evangelia, kde
o sobě mluví jako o vinném kmeni a o nás jako
o ratolestech. Zde se nachází i Kristova výzva
a zároveň ujištění: „Zůstaňte v mé lásce, a po-
nesete hojné ovoce.“ Věříme, že to slovo se ak-
tuálně dotýká i naší dnešní situace a je dobrým
zaslíbením i pro tento čas zkoušky, kterou pro-
cházíme. 

Také letos pořad každého jednotlivého modli-
tebního shromáždění určuje hostitelské spole-
čenství a o promluvu je požádán vždy kazatel
z jiné církve. Začátky všech shromáždění jsou
v 18 hodin. Týden modliteb začíná v kostele
Povýšení sv. Kříže v pondělí 18. ledna, kdy bude
kázat Tomáš Ondráček z Církve adventistů
sedmého dne. Pokračuje v úterý 19. ledna se-
tkáním v evangelickém kostele v Tomíčkově
ulici, při němž bude kazatelem Štěpán Klásek
z Církve československé husitské. Ve středu
20. ledna se sejdeme v Novém kostele Církve
bratrské, kde nás biblickým výkladem osloví
evangelický duchovní Václav Hurt. Ve čtvrtek
21. ledna se sejdeme v Husově sboru na Tou-
lovcově náměstí, kde bude hostitelským spo-
lečenstvím Církev adventistů sedmého dne
a kazatelem římskokatolický duchovní Zdeněk
Mach, a závěrečné shromáždění se bude konat
v pátek 22. ledna opět v Husově sboru
na Toulovcově náměstí, kde bude hostitelským
společenstvím Církev československá husit-
ská a kazatelem Daniel Kvasnička z Církve
bratrské.
K účasti vás srdečně zvou a na setkání s vámi
se těší Štěpán Klásek

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

Je spolubydlení společným nájmem bytu? 
Více na: www.consultvk.cz/realitní novinky

LITOMYŠL – prodej prostoru pro vestavbu jedné by-
tové jednotky v byt. domě na ulici 9. května. Bližší in-
formace osobně nebo telefonicky. ENB G  
Č. 1588                                                     Cena: 1 300 000 Kč
Hledáte byt 2+1 nebo řadový rodinný domek k re-
konstrukci v Litomyšli? Ozvěte se – neveřejná na-
bídka.  Č. 1589, č. 1590       Cena: Informace v RK
LITOMYŠL (Nedošín) – prodej domu s garáží a za-
hradou u Nedošínského háje. ÚT na plyn, elektro,
veř. vodovod, kanalizace. Pozemky celkem: 887 m2.
K užívání od 1. 5. 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 
Č. 1574-2                                                 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: Informace 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
HORKY (u Litomyšle) – prodej rovinatého pozemku
862 m2 s původ. venkov. stavením, dvorem a stodo-
lou. Napojeno na elektro, plyn. přípojka na hranici
pozemku, podobně  veř. vodovod. Malebná obec
mezi městy: Litomyšl, V. Mýto a Choceň. ENB G 
Č. 1575                                                         Cena: 680 000 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 – prodej zděné garáže ve výborném
stavu v lokalitě Cihelna (ulice Mařákova, směr Osík).
Vjezd i pro tranzit, půdorys 5,54 x 3,56 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 Braune-
rově nám. Pokoje na sebe navazují, moderní ku-
chyně i koupelna. Volné ihned. ENB G
Č. 1570                              Cena: 12 000 Kč + energie

V novém roce 2021 Vám přejeme pevné zdraví,
spokojenost a mnoho důvodů k přirozené radosti ze
života. 
Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. 
je tu pro Vás od roku 1992. 

Sbírka potravin se letos rozrostla
Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém
může každý pomoci tím nejjednodušším způ-
sobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. 
Letošní podzimní sbírka se uskutečnila v so-
botu 21. listopadu ve vybraných obchodních
řetězcích. Sbírka potravin je organizována 
ve všech krajích potravinovými bankami a Če-
skou federací potravinových bank ve spolu-
práci se Svazem obchodu a cestovního ruchu
a Asociací společenské odpovědnosti, se soci-
álními partnery Charita Česká republika, Ar-
máda spásy, Naděje a Slezská diakonie a výše
uvedenými řetězci. 
Vybrané potraviny ve Farní charitě Litomyšl
průběžně po celý rok rozdělujeme mezi naše
klienty v Litomyšli a okolí, kteří se ocitli v ne-
lehké životní situaci – mohou to být matky sa-

moživitelky, rodiny s dětmi, lidé bez domova
nebo někteří senioři, kterým zbývá minimum
prostředků na provoz domácnosti. 
Letošní sbírka potravin byla jiná, jako ostatně
téměř vše v tomto roce. V Tescu Vysoké Mýto
se nám podařilo vybrat během 10 hodin úžas-
ných 939 kg! Nově se ke sbírce připojila obec
Sloupnice a také společnost Saint-Gobain Ad-
fors CZ. Díky tomu se podařilo získat další
cenné zásoby do našeho potravinového
skladu. Během jednoho týdne zaměstnanci
společnosti Saint-Gobain Adfors CZ v Litomyšli
darovali 13 krabic plných potravin a drogerie.
Moc si ceníme vaší solidarity a ochoty po-
máám za to, že myslíte na druhé a podpořili
jste sbírku potravin třeba jen drobným nebo 
i větším příspěvkem!  Veronika Peterková

Řádková inzerce
Čištění karburátorů ultrazvukem – Českáza-
hrada.cz Osík - Nechte si vyčistit karburátor
od sekačky, zahradního traktoru či motocyklu.
Nic nevyčistí lépe než ultrazvuková čistička!
Cena od 300 Kč / ks donesené součástky podle
velikosti a znečištění. Kontakty na www.ceska-
zahrada.cz nebo na tel. 603 579 047. • Koupím
gramofonové desky do své archivní sbírky. Ne-
sbírám vážnou hudbu, lidovky a dechovky.
Platba ihned v hotovosti. Děkuji za nabídky
na tel.: 724 229 292 nebo e-mail: Fiat1955@se-
znam.cz • Prodám větší množství knih různého
žánru. Cena dohodou. Tel. 739 30 7646 • Kou-
pím hodiny zasazené v mramoru možno i sošku
apod. Tel. 739 307 646
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Na dálnici bude u Litomyšle mezera.
Jak jsme se k tomu dopracovali?
Za 6 let bude hotová dálnice D35 až k Řídkému.
Tam ročně 7 milionů aut z dálnice sjede, projede
Litomyšlí po Sokolovské, Kpt. Jaroše a Morav-
ské, aby u Janova zase najelo na dálnici. Samo-
zřejmě pro vedení města je politicky nemožné
tuto katastrofu přiznat už teď. K tomu dojde
nejdříve roku 2023, kdy bude po komunálních
volbách a úseky kolem Mýta a Svitav už budou
rozestavěné.
Zkuste si ale promluvit mimo záznam s odpo-
vědnými zaměstnanci Ředitelství silnic a dálnic
nebo kýmkoli z vedení Pardubického kraje, kdo
zároveň nezastává funkci v Litomyšli. Dozvíte
se, že zpoždění je nevyhnutelné a potrvá nej-
méně 2 roky. Pokud má někdo lepší informace,
nabízím mu snadný výdělek: vsadím se o bednu
padesátileté mosely, že náš úsek dálnice ne-
bude hotový včas.
Navíc ani hotový nám nebude sloužit tak, jak
měl. Nebudeme mít vlastní sjezd, ten bude až
u Řídkého a Janova. Dálnici většina z nás dobře
uvidí a uslyší ji, protože povede místy až na 8me-
trových náspech. Co je horší, dálnice nevyřeší
tranzitní dopravu ze severu a jihu v podobně cca
1,5 milionu aut ročně. S tranzitem od Poličky si
neporadíme, to bychom museli postavit nový
most přes Loučnou. Ale přímé napojení aut ze
Třebové a Ústí na dálnici v projektu bylo. V Lito-
myšli jsme ho odmítli a díky tomu budeme mít
ve městě každý rok milion aut navíc.

Opět nabízím bednu mosely každému, kdo do-
káže, že odmítnutí sjezdu Litomyšl-sever a sou-
visejícího západního obchvatu města nepovede
k dramatickému navýšení dopravy. Samozřejmě
ve srovnání s variantou obchvatu, kterou nám
nabízelo ŘSD a kraj a která je schválená v rámci
posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Místo
toho máme dva oficiální dálniční přivaděče Par-
dubického kraje, které dálnici podjíždí, ženou
auta celým městem a na dálnici je napojují
u Řídkého. Pokud je tohle prokazatelně v po-
řádku, rád se na dálnici vykašlu a půjdu si hrát
s dětmi.
Celá problematika je otravná, složitá a všichni
hlavně už chceme mít dálnici hotovou. Bohužel
to se jen tak nestane. Protože máme tedy hro-
madu času při čekání na dálnici, možná by ně-
kteří z Vás rádi věděli, jak to s dálnicí vlastně
bylo od začátku. Ostatně řada lidí se mě na to
ptá. Dálnici se věnuji intenzivně přes 3 roky
a za tu dobu jsem mluvil s desítkami aktérů.
Chybí mi jen osobní schůzka s Živými Korni-
cemi, jejichž zástupce setkání odmítl. Vím toho
pořád hrozně málo. Takže prosím, pokud víte
víc, napište do Lilie, opravte mě.
Kvůli limitu počtu znaků musím psát na pokra-
čování. Příště tedy začneme řešením otázky,
na kterou jsem nejčastěji tázán: kdo za to
může? Tomáš Havránek

Reakce na článek KSČM v politické 
rubrice z prosincové Lilie
Původně jsem nechtěl reagovat na příspěvek
pana Maxe Olšana (místopředseda MěV KSČM
v Litomyšli) „Pozdravy z Běloruska a do Běloru-
ska“, ale toto veledílo mi vyrazilo dech. Jsem na-
prosto šokován, že v dnešní době má někdo
drzost napsat článek, který vypadá jak z Ru-
dého práva 50. let. Člověk, který zastupuje zlo-
čineckou ideologii, která má od svého vzniku
více mrtvých na svém účtu než ll. světová válka,
nás bude poučovat o škodlivosti podpory de-
mokracie v Bělorusku. Autor tohoto nehorá-
zného škváru dokonce zašel tak daleko, že
považuje vyvěšení historické běloruské vlajky
za „bagatelizování hrdinství sovětských občanů

ve vítězství nad nacistickým Německem“. Kde
k této pitomosti přišel, nám samozřejmě pisatel
neoznámil. Též se nám snaží naznačit, že při
této podpoře demokracie v Bělorusku mělo
město oslovit její občany, zda s tím souhlasí, či
ne (asi takové malé referendum). Soudruh však
zapomněl, že už se občané vyjádřili, a to při vol-
bách a jeho „rudá chátra“ v nich naštěstí nezí-
skala potřebný počet hlasů, aby svou zvrácenou
ideologii proměnila v praxi. Tento příspěvek
jasně ukazuje, že se u komunistů vůbec nic ne-
změnilo a jsou stále stranou, která nepatří
do demokratické společnosti. 

Dalibor Kovář, občan LitomyšlePřání do nového
roku
Adventní čas v mateřské škole v Líbánkách pro-
běhl tentokrát velmi netradičně – bez milého
setkání s rodiči při vánočních aktivitách. I když
nám situace nepřála, děti si předvánoční chvíle
užívaly s tvořením, pečením cukroví, koledami,
rozsvěcováním vánočního stromečku a samo-
zřejmě s dárky. Nejkrásnějším zážitkem pro nás
všechny bylo setkání dětí u vánočních koled na
školní zahradě. Předvánoční čas jsme zakončili
prohlídkou betlému v kostele spojenou s posle-
chem tradiční varhanní vánoční hudby s prů-
vodním slovem našeho „školkového tatínka“
pana Petra Jiříčka.
Rádi bychom poděkovali všem našim rodičům
za jejich vstřícnost a spolupráci a popřáli jim
hodně štěstí a zdraví a pohotovější rok 2021.
Totéž bychom rádi popřáli i všem spoluobča-
nům. Za mateřskou školu v Líbánkách

Vítězslava Borovičková, ředitelka

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

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

Všeobecná zdravotní 
sestra/bratr
odborná způsobilost k výkonu povolání vše-
obecné sestry, praxe u lůžka výhodou, schopnost
samostatného rozhodování a rychlého posouzení
zdravotního stavu klienta, profesionální přístup
k plnění úkolů, vstřícný přístup k pacientům/
klientům – vysoká míra empatie, schopnost pra-
covat v týmu. Vedení ošetřovatelské péče v elekt-
ronické podobě – zaučíme. Nepřetržitý směnný
provoz, 7–19 h a 19–7h, plný či zkrácený ¾ úva-
zek, trestní bezúhonnost.
Základní plat při plném úvazku 30.000 Kč –
43.000 Kč (dle praxe) + příplatky za víkendy,
svátky a noční směny. 

nebo 

Praktická sestra/bratr
Praktická sestra/bratr – praxe u lůžka výhodou,
schopnost samostatného rozhodování a rychlého
posouzení zdravotního stavu klienta, profesi-
onální přístup k plnění úkolů, vstřícný přístup
k pacientům/klientům – vysoká míra empatie,
schopnost pracovat v týmu. Vedení ošetřovatelské
péče v elektronické podobě – zaučíme. Pouze
denní služby, 7–19 h, plný či zkrácený ¾ úva-
zek, trestní bezúhonnost. Základní plat při plném
úvazku 27.000 Kč – 36.000 Kč (dle praxe) + pří-
platky za víkendy a svátky. 

Náborový příspěvek na tyto pozice je
30.000 Kč při plném úvazku.
V případě zájmu o jinou výši úvazku, 
nás neváhejte kontaktovat. 

Nabízíme dobré platové podmínky, 
sociální výhody (příplatek na rehabilitace, 
rekreace 6.000 Kč/rok, obědy 30 Kč, …). 

Bližší informace tel. 602 520 707,
reditel@csplitomysl.cz. 

Centrum sociální pomoci 
města Litomyšl
Zámecká 500, Litomyšl, 
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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

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na:  Přání starosty do nového roku
• Hejtman Netolický na radnici mj. o propadech
krajského rozpočtu roku 2021 • Rozsvícení ad-
ventních svící • Zasedání zastupitelstva 10. pro-
since 2020 • Město dokončuje letošní investice
a chystá se na rok 2021 • S novým kastelánem
o tom, co se na zámku děje v zimě • Poděkujme
našim (super)hrdinkám - Darujte své srdce •
Salón '20 opět otevřen a Vánoční instalace 
do Růžové ulice

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETUOpatření proti šíření covid-19
Nouzový stav v České republice, vyhlášený

kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2, bude
platit prozatím do 22. ledna 2021. O jeho čtvr-
tém prodloužení, a to na 30 dnů, na základě
předchozího souhlasu uděleného Poslaneckou
sněmovnou rozhodla vláda.

Od 27. prosince přešla Česká republika do 5.
stupně PES. Vláda proto schválila odpovídající
přísnější opatření, která mají platit až do 10.
ledna 2021. V důsledku toho bude opět prodlou-
žen noční zákaz vycházení, který bude nově za-
čínat ve 21 hodin. Ve stejnou dobu budou muset
zavřít všechny prodejny a služby včetně výdej-
ních okének, přičemž vláda opět přikročila k je-
jich výraznému omezení, budou povoleny opět
jen vymezené základní druhy prodávaného
zboží a poskytovaných služeb. Zároveň ale
vláda zrovnoprávnila všechny druhy provozo-
ven tím, že se zákaz bude týkat výhradně sorti-
mentu a služeb a nebude již vázán na velikost
prodejny. To v praxi znamená, že velké super-
markety nebudou smět nabízet zákazníkům do-
plňkové zboží, které nelze prodávat a nabízet 
v jiných provozovnách. Všechny povolené ma-
loobchody a provozovny služeb budou moci mít
otevřeno i v neděli.

Zákaz se od 27. prosince bude týkat i lyžař-
ských vleků a lanových drah pro veřejnost, které
slouží k využívání lyžařských tratí. Povolena
bude pouze přeprava zboží a materiálu a do-
prava osob za jiným účelem. Opět bude zaká-
zán i prodej nepotravinářského zboží na
tržištích, v tržnicích a v mobilních provozov-
nách.

Omezeno bude shromažďování osob na ve-
řejnosti na dvě. Svateb, pohřbů a vstupu do re-

gistrovaného partnerství se bude moci účastnit
nanejvýš patnáct osob. Pro církevní a nábožen-
ská shromáždění byla snížena povolená kapa-
cita v kostelech a modlitebnách na maximálně
deset procent míst k sezení, nově byl ale povo-
len hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci
nebo sbor budou oddělení od ostatních účast-
níků shromáždění tak, aby bylo zabráněno ší-
ření kapének.

Do přísnějšího režimu se po skončení vánoč-
ních prázdnin vrátí i školy. Až do 10. ledna
budou moci být v provozu pouze mateřské
školy a první a druhé ročníky základních škol. 
V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy,
praktické vyučování a praxe, zkoušky či indivi-
duální konzultace. Vláda současně opět nařídila
hejtmanům a pražskému primátorovi, aby za-
jistili nezbytnou péči pro děti od 3 do 10 let, je-
jichž zákonní zástupci pracují v oborech, které
jsou důležité pro chod státu, například pro za-
městnance integrovaného záchranného sy-
stému, bezpečnostních sborů a armády, obecní
policie, hygieny, zdravotnictví, pracovníky v so-
ciálních službách, na úřadech práce, zaměst-
nance škol a školek či České pošty. 

Omezen bude opět na nezbytné minimum
i chod úřadů a institucí a rozsah úředních hodin
pro veřejnost.

Podnikatelé budou mít k dispozici čtyři zá-
kladní podpůrné programy – Antivirus Plus,
Covid – Nájemné, kompenzační bonus a nový
program Covid – Uzavřené provozovny.

Výše uvedené informace jsou aktuální k 30. 12.
2020 a mohlo dojít ke změnám.
Převzato z webu www.vlada.cz -red-
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Vakcíny proti
covid-19 dorazí
v lednu
Očkovací centrum v Pardubické nemocnici je
připravené, seznam zájemců ze strany zdravot-
níků a záchranářů vytvořený. Všichni by měli být
touto symbolickou první dávkou vakcíny naoč-
kováni na začátku roku 2021. Dalších přibližně
6000 vakcín má do kraje dorazit v průběhu
ledna. Očkovací látky budou při teplotě -70 °C
uskladněny v Pardubické nemocnici.
Toto zdravotnické zařízení totiž disponuje do-
statečným zázemím pro uložení vakcíny, která
se musí skladovat při teplotě -70 °C, ve druhé
polovině ledna se jeho kapacita ještě zvýší.
„Nemocnice zakoupí mrazicí box s kapacitou
124 800 dávek vakcíny. Momentálně je v ne-
mocnici box, který má kapacitu přibližně 54 600
dávek vakcíny, běžně se však využívá pro jiné
účely. Abychom zajistili, že budeme mít k dis-
pozici dostatečné zásoby pro plánované očko-
vání veřejnosti, je tento nákup nezbytný. Nový
box by měl být v nemocnici k dispozici v druhé
půli ledna. Kromě Pardubic má skladovací ka-
pacity k dispozici ještě Orlickoústecká nemoc-
nice,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast
zdravotnictví Michaela Matoušková.
Zdravotníci v první vlně
Podle Strategie očkování proti nemoci covid-19,
kterou vydalo MZČR, se v první fázi počítá s oč-
kováním prioritních indikačních skupin, mezi
kterými jsou zdravotničtí pracovníci. „Vzhledem
k omezenému počtu vakcín jsme zjišťovali
zájem mezi našimi zdravotníky, kteří se starají
o pacienty s covidem-19 nebo pracují na riziko-
vějších pracovištích, jako jsou ARO, JIP, infekční
či plicní oddělení,“ upřesnil generální ředitel Ne-
mocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald
a dodal, že očkovat se bude polovinou dávky,
druhá se aplikuje s časovým odstupem 21 dní.
Nemocnice pro očkování zdravotníků připravila
vlastní rezervační formulář, kterým zjišťovala
poptávku mezi zaměstnanci. Už první den
po spuštění v něm bylo registrováno přes 600
osob. Požadavek na očkování přišel také
od zdravotnické záchranné služby, která zatím
evidovala 185 zájemců.
Pravidla pro očkování a očkovací centra
Nemocnice zatím plánují vznik dvou až tří očko-
vacích center pro veřejnost. Vše bude záležet
na tom, jak se bude situace v kraji vyvíjet a jaká
pravidla určí stát. „Státní správa na naše ne-
mocnice přenesla další povinnost. Ve srovnání
se zahraničím je záležitost očkování přesunuta
téměř výhradně na bedra nemocnic, které však
už musely zřídit odběrová místa a vybavit je jak
hmotně, tak personálně. Musíme si uvědomit,
že jejich kapacita není neomezená,“ řekla ná-
městkyně hejtmana.
Výhody očkování
Pokud se prokazatelně očkovaná osoba do-
stane do epidemiologicky významného kon-
taktu s nakaženým covid-19, nebude tomuto
jedinci nařízena karanténa. Ta mu nebude naří-
zena ani v případě návratu z oblastí se zvýše-
ným výskytem tohoto onemocnění. Z dlouho-
dobého hlediska pak očkování přináší benefit
v podobě delší ochrany proti covid-19 než sa-
motné prodělání nemoci. Dostatečnou imunitu
lze očekávat nanejvýš po dobu 90 dní od one-
mocnění. Očkovat se proto může nechat i osoba
prodělaným onemocněním. Největší význam
přináší očkování kdykoli po 90 dnech od prodě-
laného onemocnění.

Dominik Barták, Pardubický kraj

Litomyšl - Město pro lidi Lilie
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V poděkování otištěném v minulé Lilii byla
chyba, proto jej zveřejňujeme znovu. -red-

Tělocvičná jednota Sokol Litomyšl se po záplavě
v červnu 2020 a při koronavirové době ocitla
v krizové situaci.
V neděli 14. června po silném dešti došlo kana-
lizací k zaplavení kotelny v suterénu naší soko-
lovny. V kotelně byly dva plynové kotle, které
sloužily pro vytápění sokolovny 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: 1.1. Výměna dvou plynových
kotlů v sokolovně v Litomyšli.
Dotace na tento projekt: 80 000 Kč.
1.2. Renovace oplocení cvičiště sokolovny v Li-
tomyšli.
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.: 5 000 Kč
Za výbor T. J. Sokol Litomyšl, Moravská 628.

Josef Strnad

Poděkování
sponzorům
T. J. Sokol Litomyšl

Silnice přes Pazuchu
a Kozlov se dočkala
nového povrchu
Silnice III/35846 sloužila řidičům jako objízdná
trasa řidičům při modernizaci silnice II/358 
z Litomyšle do České Třebové. Po dokončení
modernizace tohoto 12 kilometrů dlouhého
úseku za 186 milionů korun se dočkala rekon-
strukce také objízdná trasa, a to v délce nece-
lých dvou kilometrů. Práce vyšly na 5,6 milionu
korun bez daně.
„Je jasné, že silnice III. třídy přes Pazuchu a Koz-
lov nebyla stavěná na takové zatížení, které 
se na ni přeneslo uzavřením silnice II/358 z Li-
tomyšle do České Třebové. Po dokončení mo-
dernizace za 186 milionů korun jsme proto
zahájili rekonstrukci povrchu i této objízdné
trasy v délce necelých dvou kilometrů,“ uvedl
hejtman Martin Netolický. -red-
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Nabízíme:

• Možnost uložení zeminy, asfaltu, betonu a cihel

v recyklačním středisku

• Možnost přistavení kontejnerů včetně odvozu

do recyklačního střediska Tramon

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

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

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

• Možnost prodeje písku

• Možnost deponie pro stavební firmy (neomezené množství)

• Recyklace inertního odpadu

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

• Možnost drcení a třídění na strojích POWERSCREEN
H6203R – H Range Screen, Premiertrak 400X – mobilní drtící zařízení
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v Litomyšli v lednu 2021
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

8. 1. Pá 20.00 Houpací koně / live stream - online koncert na Facebooku • Music club Kotelna tel. 776 278 519
12. 1. Út 19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 1. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
14. 1. Čt 19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 2. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
15. 1. Pá 20.00 Lucky Joke / live stream - online koncert na Facebooku • Music club Kotelna tel. 776 278 519
18. 1. Po 17.00 Historický vývoj parků a zahrad v Litomyšli - přednáška Ing. Aleše Papáčka • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
19. 1. Út 19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 3. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
20. 1. St 16.30 Interní večírek - koncert • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
21. 1. Čt 19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
23. 1. So 14.00 Vernisáž výstavy: Báječní dobrodruzi / počátky archeologie v regionu - vernisáž výstavy  • Regionální muzeum v Litomyšli
26. 1. Út 19.00 Kurz tance a společenské výchovy / 1. prodloužená - 5. lekce, reprodukovaná hudba • Smetanův dům tel. 461 613 239
2. 2. Út 19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
4. 2. Čt 19.00 Kurz tance a společenské výchovy - 7. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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
22. 1. – 9. 4. Příběhy z obrazů Josefa Voleského - výstava o akademickém malíři meziválečné Litomyšle • dům U Rytířů • Út - Ne 10-12, 13-17 
24. 1. – 16. 5. Báječní dobrodruzi / počátky archeologie v regionu - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út - Pá 9 - 12, 13 - 17, So - Ne 9 - 17

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

VÝSTAVY

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

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

Aktuálně v nabídce: parkovací známky 2021, stolní a nástěnné kalendáře Litomyšl 2021

Prohlédněte si nabídku suvenýrů v e-shopu na našem webu: www.ticlitomysl.cz/e-shop

Otvírací doba: Informační centrum Litomyšl bude v souladu s pověřením městského úřadu na začátku roku 2021 
otevřeno pouze jako prodejní místo parkovacích známek a sběrné místo pro dotazníky ke strategickému plánu
- každé pondělí a středu v časech 8.00–11.00 a 14.00–17.00 hodin. 
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Atletické okénko
Rok končí, měli bychom bilancovat a připravit se
na příští rok. Muži absolvovali druholigovou sou-
těž ve zkráceném režimu, bez starostí o postup
a sestup chyběla motivace, proto účast na jed-
notlivých kolech nebyla uspokojivá a nebyl ani
zájem o účast na mistrovství republiky, ani
na krajských přeborech. Přesto družstvo bojovalo
o prvenství v soutěži, nakonec skončilo na výbor-
ném druhém místě. Problémem žákovských
družstev byly úzké kádry v chlapeckých katego-
riích. Pro zákaz se neuskutečnily tradiční školní
závody, takže neproběhl patřičný nábor, mladší
museli závodit za starší a nejlepší z přípravky
startovali za mladší žáky. Nejpočetnější bylo
družstvo mladších žákyň, které si také vybojovalo
postup do krajského finále. I s družstvem přípra-
vek můžeme být spokojeni, i zde byla děvčata po-
četnější než chlapci. Ti přece mají v Litomyšli širší
výběr sportů. Větší zájem děvčat využívají i sou-
sední oddíly Svitav, Vysokého Mýta, které se
hlavně zaměřují na ženské kolektivy.
Tradiční výroční prosincová schůze nemohla
proběhnout, přesto výbor vyhodnotil nejlepší
jednotlivce – mezi muži P. Baar, I. Strnad, M. Vil-
ček, z dorostu J. Jirout, mezi žáky V. Voříšek (nej-
lepší vrhač ČR v kategorii mladších žáků),
výrazným talentem přípravek je V. Kotyzová).
Výbor také projednal přihlášky družstev pro rok
2021 a přihlásil družstvo mužů do 2. ligy,
do krajských přeborů družstva st. a ml. žáků, st.
a ml. žákyň a přípravky. Máme rovněž zájem po-
řádat kola pro všechna přihlášená družstva.
Příslibem pro budoucnost je nečekaná trénin-
ková píle, když na stadionu denně probíhají po-
četně navštěvované tréninky, zejména mladších
věkových kategorií, na dětech je vidět zřetelný
pokrok.
Na závěr příjemná informace již z mistrovských
závodů. Odchovanec našeho oddílu budislavský
Jáchym Kovář, dnes v dresu Dukly Praha, obsa-
dil 2. místo na mistrovství republiky v přespol-
ním běhu na 10 km v Běchovicích. Petr Jonáš

Pevné zdraví a návrat na led
Uplynulý rok byl z pohledu hokejového fanou-
ška poněkud smutný. Vládní nařízení umožnila
odehrát minimum zápasů. Nepodařilo se dohrát
sezonu a ta další skončila po pár utkáních. Po-
zitivních zpráv z ledové plochy tedy moc není,
ale optimismus přetrvává. 
Situace v posledních týdnech byla jako na hou-
pačce, takže jakákoliv možnost nazout brusle
byla vítaná. „Jsme rádi, že jsme po rozvolnění

mohli vyjet na led. Tréninky byly v menší sku-
pinkách, a to od pondělí do soboty. Všichni do-
ufáme, že nám bude umožněno i nadále,“
popsal situaci šéftrenér mládeže Matěj Bažant. 
Pozitivních zpráv není nikdy dost a dají se najít
i u A týmu Litomyšle. „Podařilo se nám stabili-
zovat tým a s jeho fungováním panuje spoko-
jenost. Jsme moc rádi, že se do Litomyšle vrátili
Holík a Pilavka, a také to, že za nás nastupují

Sokolovna v Litomyšli
– 95. výročí od postavení
2. část
Cituji ze Sborníku T. J. Sokol Litomyšl vydaného
k 125. výročí založení SOKOLA Litomyšl. Autoři:
Mgr. O. Pakosta, J. Theimer, M. Sobotka, Ing. arch.
J. Banzet a PhDr. Jiří Podařil. Litomyšl 1995.
„Myšlenka postavení vlastní tělocvičny byla stále
živá. Spor byl v jednotě veden
o to, které místo by bylo pro její stavbu nejpří-
hodnější. Někteří činovníci výboru hájili ideu po-
stavit tělocvičnu na Hluchandě, jiní byli proti.
V roce 1903 koupila jednota tzv. Kudrlíčkovo sta-
vení se stodolou a zahradou se záměrem rozšířit
areál Hluchandy pro výstavbu tělocvičny.
Za tímto účelem lze sledovat nárůst sbírkové
činnosti. I obecní zastupitelstvo se usneslo
na daru ve výši 7 500 K, který měl být vyplacen
v časovém rozmezí deseti let.“
Na členské schůzi konané 17. března 1920 byla
provedena volba nového výboru. Starostou jed-
noty byl zvolen Albert Říha, místostarostou Be-
dřich Dudycha, náčelníkem Bedřich Pokorný
a náčelnicí Anna Knotková, vzdělavatelem pak
Jaroslav Cacka.
Ještě téhož roku se znovu řešila otázka stavby
nové tělocvičny. Na schůzi konané 26. října 1920
ve Smetanově domě provedl starosta jednoty Al-
bert Říha stručnou retrospektivu uvedené prob-
lematiky. Zmínil v ní založení Družstva pro
postavení tělocvičny v roce 1894.
Zemědělská  reforma majetek knížete Thurn-Ta-
xise v předpokládaném rozsahu nepostihla. A tak
na dopis Družstva pro postavení tělocvičny, jímž
žádalo o prodloužení nájemní smlouvy na 10 let,
došla z Řezna zamítavá odpověď.
Konečné rozhodnutí o stavbě nové tělocvičny se
dvěma šatnami padlo na schůzi konané 25. lis-
topadu 1922.
Proti dalšímu navrhovanému řešení stavět tělo-
cvičnu v tzv. Nové čtvrti (za současným gymná-

ziem) nakonec v závěrečném hlasování obstál
jeden z předválečných návrhů, a to vystavět so-
kolovnu na Krausově poli.
Na valné hromadě konané 22. září 1923 u Čer-
ného orla se řešila otázka prodeje Hluchandy
a zahrady za ní, řešena byla též záležitost dokon-
čení stavby tenisového hřiště.
Jednání se zúčastnil pozdější autor projektu pro
stavbu sokolovny arch. František Krásný z Par-
dubic s doporučením nekupovat jednotě nabí-
zený objekt „U medvěda“, nýbrž vystavět zcela
novou budovu na Krausově poli.
Architekt F. Krásný také projektoval známý Tyr-
šův dům v Praze.
Valná hromada v roce 1924 se zabývala kon-
krétní přípravou stavby sokolovny.
Jednota měla připravenu v té době na stavbu tě-
locvičny finanční hotovost (především z prodeje
nemovitostí, sbírkové činnosti, ale i z příspěvků
a dalších aktivit) ve výši 413 000 Kč.
Přitom ale rozpočet předpokládal náklady ve výši
637 000 Kč. Vzniklý rozdíl měl být hrazen půjč-
kou u hospodářské záložny. Víme ale, že předpo-
kládané náklady byly při realizaci vysoko
překročeny. Pěti přítomným litomyšlským stavi-
telům se předložený projekt líbil a byl schůzí při-
jat.
Řízením stavby měl být pověřen stavební odbor,
dále se na realizaci měly podílet odbory finanční
a agitační.
Plány arch. Krásného byly dodány k realizaci
stavby včas, náčelnická zpráva pouze hodnotila
negativně pasivní přístup členů při pracích spo-
jených s úpravou staveniště.
Průběh roku 1925 byl naplněn především horeč-
nou činností stavební.
Vždyť během tohoto jediného roku se měl splnit
sen všech 711 litomyšlských sokolů, jímž bylo po-
stavení vlastní tělocvičny. Josef Strnad

Nascar Whelen Euro Series 2020 u konce!
Poslední část letošní euronascarové soutěže
proběhl o prodlouženém víkendu 4. - 6. pro-
since ve španělské Valencii. Na okruhu Circuit
Richardo Tormo se závodilo již v pátek dvěma
rozjížďkami. Ve skupině EuroNascar 2 jediný
český závodník Martin Doubek ( Orion Racing
Litomyšl, Ford Mustang) byl po skvělém prů-
běhu dopoledne stříbrný - odpoledne přidal 4.
pozici. V sobotu a v neděli vyvrcholil letošní se-
riál vždy po jedné finálové jízdě, která byla
ohodnocena dvojnásobným počtem bodů za

umístění! Nejprve po strkanici Martin v sobotu
hned v prvním kole musel ze závodu bohužel
odstoupit - v neděli najížděl tím pádem na start
skoro jako poslední, no a po stíhačce prolétl
cílem nakonec jako osmý. Letošní EuroNascar
tedy skončil, Doubek kvůli pandemii koronaviru
vynechal první podnik v Itálii, přesto v konečné
klasifikaci zaujal 7. místo – celkový primát vy-
bojoval v této kubatuře Ital Vittorio Ghirelli.

Za Orion Racing Petr Kovář,
foto: Martin Slavík

odchovanci našeho klubu. Nyní nám nezbývá
než věřit v brzký návrat na led,“ sdělil manažer
klubu Martin Vandas. 
Na závěr roku se sluší také poděkovat všem,
kteří jsou s klubem spojeni. Ať už se jedná o
hráče, realizační týmy, vedení klubu, sponzory,
město Litomyšl, ale i rodiče hráčů a fanoušky.
Zkrátka všem, bez kterých by hokej v Litomyšli
nebyl tím, čím je. 
„Přeji všem do nového roku pevné zdraví a pří-
znivcům hokeje brzký návrat na stadion,“ dodal
Martin Vandas.  Petr Šilar


