
Od 1. března vláda omezila pohyb,
obchody a zavřené jsou i školy

Důvodem pro vyhlášení nového nouzového
stavu je podle vlády špatná epidemická situace
způsobená především rychlým šířením britské
mutace koronaviru SARS CoV-2, potvrzeným
výskytem nebezpečné jihoafrické mutace viru
a také kritická situace ve zdravotnických zaří-
zeních, které jsou přetíženy náporem těžkých
případů pacientů s covid-19.
„Jsme přesvědčeni, že nouzový stav potřebu-
jeme hlavně pro to, abychom ochránili životy

našich spoluobčanů. Já bych se vrátil do minu-
lého roku – 12. března 2020 jsme vyhlásili
nouzový stav, kdy počet nakažených byl 
22 a v nemocnici byli tři lidé a nikdo nezemřel.
Na konci února máme v nemocnicích 7 100 lidí,
téměř 1400 na jednotkách intenzivní péče
a bohužel každý den umírají lidé a my musíme
za každou cenu nouzový stav vyhlásit,“ uvedl
důvody přijatých opatření premiér Andrej
Babiš.

Roušky zdarma
pro potřebné
Vedení města si je vědomo tíživé finanční
situace některých spoluobčanů, proto
ve spolupráci se zdejšími institucemi 
zájemcům zdarma nabízí balení s 50
kusy chirurgických trojvrstvých roušek
od místní firmy DispoMask Czech a Potra-
vinové banky.
Vyzvednout si je můžete v informačním
centru na Smetanově náměstí 72, na re-
cepci hlavní budovy MěÚ Litomyšl na ulici
Bří Šťastných 1000, na Odboru školství
a sociální péče MěÚ Litomyšl na ulici J. E.
Purkyně 918 a v sídle Farní charity Lito-
myšl v Lidovém domě v ulici Bělidla 392.
Stačí vystřihnout speciální kupon, který
najdete v tomto vydání na straně 15, vy-
plnit ho a přijít s ním ve vyhrazený čas
na výdejní místo.                                      -az-
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Čekají nás velké opravy 
silnic a infrastruktury 2053 Otázky a odpovědi

k omezení pohybu

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy
do 28. března, ho na mimořádném jednání vyhlásila vláda. Ta zároveň přistoupila ke zpřísnění
některých krizových opatření. Nově je nutné v zastavěném území obce nutné nosit minimálně
zdravotnickou roušku, v MHD či obchodech je nařízeno nošení respirátoru.

Prodloužení již přijatých opatření
Vláda rozhodla o novém vyhlášení stávajících
krizových opatření vlády a prodloužení plat-
nosti mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví. Od 1. března došlo k několika
zpřísněním. V zastavěném území obce je po-
vinné všude venku nosit minimálně zdravotnic-
kou roušku, respirátor nebo jiný podobně
účinný ochranný prostředek splňující přísluš-
nou normu. Na nejvíce rizikových místech, jako
jsou obchody či MHD, už nebude možné nahra-
dit respirátor dvěma rouškami.

V práci s rouškou či respirátorem
Končí i výjimka pro zaměstnance. Ti si budou
moci ochranný prostředek sundat pouze tehdy,
pokud budou na svém pracovišti sami. Zaměst-
navatelé však budou mít od 1. března povinnost
své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s ji-
nými osobami, ochrannými prostředky vybavit
v dostatečném počtu na každou pracovní
směnu.

Zákaz opustit okres
K razantnímu zpřísnění vláda přikročila
v otázce volného pohybu osob. Od 1. března
platí zákaz opouštět území okresu nebo hlav-
ního města Prahy, na jehož území má dotyčný
trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního dů-
vodu, jakým je například cesta do zaměstnání
či k lékaři. strana 11 >

Všechny strany souhlasí
se zněním memoranda k D35
Podpis memoranda k dálnici D35 se podle
účastníků jednání blíží. Na konci února zastu-
pitelstvo města schválilo upravené znění do-
kumentu, v němž se podrobně popisuje
přesné umístění stavby ve vymezeném kori-
doru, výškové řešení, výsadba náhradní ze-
leně či kde se umístí protihlukové stěny. Podle
generálního ředitele ŘSD Radka Mátla jsou
všechny strany, tedy i obce a občanská sdru-
žení, které podaly odvolání v územním řízení,
připraveny dokument podepsat v následují-
cích dnech. 

Pokud se tak stane, ŘSD se v memorandu za-
váže splnit určené podmínky výměnou za to, že
budou zpět vzata odvolání účastníků územního
řízení, čímž se má výrazně urychlit administra-
tiva nutná ke stavbě dálnice. 
Úsek Litomyšl – Janov (rozčleněn do dvou úseků
Litomyšl – Janov, I. etapa; Litomyšl – Janov) se
má podle odhadů začít stavět v roce 2023 a ho-
tovo má být v roce 2027. Po podpisu memo-
randa přineseme jeho zkrácené znění včetně
nákresu dálnice v okolí Litomyšle v příštích vy-
dáních Lilie. -mv-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM bere na vědomí předložený protokol

o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Modernizace lesních cest Strakov - etapa I".
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka
společnosti Skanska a.s. za cenu 3 082 775,89 Kč
bez DPH.

RaM souhlasí se záměrem prominutí míst-
ních poplatků za restaurační předzahrádky
v období od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021 jako pod-
poru pro podnikatele a na zamezení dopadu
omezení provozu v důsledku nařízení Vlády ČR.
Ke schválení bude předloženo uzavření dodatků
k nájemním smlouvám, kde bude navrženo pro-
minutí 1/3 ročního nájemného za rok 2021.

RaM souhlasí s prodloužením splatnosti ná-
jemného za měsíce I. čtvrtletí 2021 na 90 dnů
u nájemních smluv na nebytové prostory a bu-
dovy, kde podnikatelská činnost byla omezena
nařízením vlády o vyhlášení nouzového stavu.
Po ukončení vládních opatření bude o případ-
ném snížení nebo prominutí nájemného jed-
náno individuálně na základě žádostí nájemců.

RaM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na zpracování hlavních mostních prohlídek
mostních objektů ve vlastnictví města Lito-
myšle v roce 2021 se společností MDS projekt
s.r.o. Dohodnutá cena 31 300 Kč bez DPH.

více na www.litomysl.cz

Zastupitelé odsouhlasili podmínky
pro budoucí prodej vily Klára

Za několik let nás čeká významné výročí, 
2. března 2024 uplyne 200 let od narození
skladatele a nejvýznamnějšího litomyšlského
rodáka Bedřicha Smetany. S ohledem na nad-
cházející jubileum již zástupci města a regionál-
ního muzea, které  rodný byt provozuje, začali
jednat o opravách tohoto místa. „Zatímco zá-
mecký pivovar v minulosti prošel nákladnou
rekonstrukcí, rodná světnice a další místnosti
bohužel ne. Technický stav je velmi špatný,
kromě nových rozvodů elektřiny a podlah je
také nutné řešit vzlínající vlhkost. Proto bychom
rádi spojili nutné opravy s důstojnou přeměnou
rodiště Bedřicha Smetany právě k 200. výročí
jeho narození. Ta by měla respektovat historický
ráz místa, ale také návštěvníkům nabídnout
něco nového a neotřelého. S kolegy a architekty
zvažujeme i případné vrácení původního
vchodu ze strany průchodu do pivovaru a na-

vrácení možného propojení rodného bytu se
sály pivovaru,“ prozradil místostarosta Radomil
Kašpar.
V současné chvíli se řeší, zda by na rekonstrukci
rodného domu Bedřicha Smetany bylo možné
získat finanční pomoc od státu, nebo bude
muset vše hradit město jako vlastník jen na své
náklady. Právě s ohledem na finance se zvažují
dva projekty. První je za zhruba dva miliony
korun a počítá s v něm jen s nutnými opravami
a dílčí rekonstrukcí expozice. Druhý, ambició-
znější za přispění státu, plánuje kromě rekon-
strukce sítí a opatřením proti vlhkosti i proměnu
expozice. Zvažuje se v něm vybudování multi-
funkční místnosti a oživením tohoto význam-
ného místa pro místní i turisty. Na obou
záměrech nyní pracují architekti a projektanti,
výsledky jejich práce veřejnosti budeme v příš-
tích letech prezentovat. -az-

Dočká se rodný byt Bedřicha Smetany 
nutné rekonstrukce?

Téměř 450 respondentů, přes 11 tisíc zodpo-
vězených otázek a stovky tipů, námětů i při-
pomínek k fungování města. Tak by se
ve zkratce dalo shrnout dotazníkové šetření,
které je součástí přípravy nového strategic-
kého plánu rozvoje Litomyšle pro roky 2021–
2027. V tištěné i elektronické podobě jste
mohli dotazník vyplnit do konce ledna a v sou-
časné době úředníci zpracovávají získaná
data. 
Do doby, než bude možné otisknout kompletní
statistický přehled, začneme od jara se zod-
povídáním nejčastějších otázek a připomínek,
které se v dotaznících pro zpracování strate-
gického plánu a anketě ke Dni mobility obje-
vovaly. Některá témata, jako například vliv
města na fungování nemocnice, příprava dál-
nice D35, opravy místních komunikací, fungo-
vání odpadového hospodářství, kácení stromů
a jejich výsadba, proto budeme v příštích vy-
dáních Lilie znovu otevírat. Ve spolupráci s ve-
dením města, úředníky, příspěvkovými
organizacemi a dalšími subjekty se pokusíme
zodpovědět vámi nejčastěji kladené otázky,
nabídnout vám na ně ověřené odpovědi a také
samozřejmě poskytneme prostor na následné
reakce a případné připomínky veřejnosti.
„Osobně mám velkou radost z toho, kolik lidí
se dotazníku věnovalo. Data z návštěvnosti
webu jasně ukazují, že průměrně návštěvník
strávil nad odpověďmi lehce pod deset minut.
To je čas, který si občané ukrojili ze svého vol-
ného času a snažili se, aby se nám tu všem
v Litomyšli žilo lépe. Dotazník byl plně ano-
nymní a někteří respondenti si tak nebrali moc
servítky, ale o to jsou jejich názory a odpovědi
autentičtější a já jim za ně moc děkuji. Teď je
řada na nás. Místo našich dojmů a názorů
máme od veřejnosti tvrdá data, která jasně
ukazují, že některá témata mezi lidmi výrazně
rezonují. Že je ta problematika zajímá, ale dle
reakcí nemají například ponětí, co je v moci
zastupitelstva města, a co není. Některé
drobné záležitosti můžeme sami změnit hned,
některé vyžadují větší investice či změnu sy-
stému do budoucna a na některé prostě ne-
máme jako samospráva zásadní vliv. Proto
chceme v Lilii, na webu města, ale i na sociál-
ních sítích na jaře rozjet infokampaň Proč to
(neu)děláte, kterou chceme lidem nejčastější
otázky vysvětlit. Bude jen na nich, zda s od-
pověďmi a informacemi budou souhlasit,
pokud ne, rádi v rámci veřejné diskuze bu-
deme skrze Lilii či Starostovu odpovědnu
s občany dále mluvit, vysvětlovat, informovat
a naslouchat jim. Demokracie je dialog, ale
za poslední dobu se nálada ve společnosti
hodně zhoršila a z dialogu je občas jen pře-
řvávání bez argumentů, vzájemné úcty a po-
třebné pokory. To bychom rádi změnili a těm,
kteří s námi diskutovat chtějí, nabídneme
v příštích měsících možnost,“ uvedl k ukončení
dotazníkového šetření starosta Daniel Brýdl.
První speciály k nejčastěji kladeným otázkám
a připomínkám od veřejnosti k životu v Lito-
myšli přineseme v dubnovém vydání, první
téma bude pro čtenáře překvapením, na konci
každého dílu naznačíme, čemu se budeme vě-
novat v dalším díle. -mv-

Proč to
(neu)děláte?

Ve čtvrtek 25. února jednalo litomyšlské zastu-
pitelstvo. Na pravidelné schůzi řešili komunální
politici například memorandum k výstavbě dál-
nice D35 (více na str. 1), které bez větších diskuzí
schválili. Další důležité body se týkaly historické
vily Klára, kterou loni město koupilo od Pardu-
bického kraje za pět milionů korun, a budovu,
jež dříve sloužila jako léčebna dlouhodobě ne-
mocných, chce prodat případným zájemcům.
V únoru zastupitelé schválili nejprve směnu 78
metrů čtverečních z pozemku kolem vily Klára
místní společnosti Kubík, která tak chce scelit
pozemky kolem svého areálu pro případnou
budoucí výstavbu podzemního parkoviště.
V tomto bodu vystoupil předseda kontrolního
výboru Lubomír Sršeň (ČSSD) a uvedl, že kvůli
nedostatku podkladů, hlavně kompletního zá-
měru společnosti Kubík, nemůže návrh podpo-
řit. Zastupitelé nakonec směnu schválili, z 21
přítomných bylo pro 18 z nich. Před směnou po-
zemků musí společnost na své náklady zařídit
demolici márnice.
Na řadu pak přišly podmínky, za nichž město
zveřejní záměr na prodej vily Klára. Radnice již
minulý rok avizovala, že zdevastovanou budovu
a přilehlé pozemky od Pardubického kraje ku-
povala pouze kvůli tomu, aby ji mohla sama na-
bídnout investorům, a tak ovlivnit, co s areálem

do budoucna bude. Na nákladnou rekonstrukci
za několik desítek milionů korun město nemá
peníze. Pokud by budovu neprodávalo město,
mohl by ji koupit kdokoliv jen za nejvyšší na-
bídku. Takto rozhodne o novém majiteli 23 za-
stupitelů na veřejném jednání.
Město v podmínkách prodeje uvádí, že mini-
mální kupní cena je šest milionů korun, cokoliv,
co v místě vznikne, musí být přínosné pro oby-
vatele a hotové do roku 2026. Radnice
ve smlouvách chce další pojistky, například
předkupní právo, právo zpětné koupě i to, že
minimálně 10 let musí investor v místě udržet
projekt, který zastupitelstvo odsouhlasí. Sta-
rosta Daniel Brýdl (Generace 89) na jednání
uvedl, že předběžně se o budovu zajímali již
čtyři zájemci. Zastupitelstvo se podle něj v pří-
padě, že investoři podají oficiální žádosti, bude
zabývat jednotlivými projekty a před prodejem
zváží především záměr. Zastupitel Josef Janeček
(ODS) na jednání vystoupil s projevem, v němž
uvedl, že původní majitelé vily ji městu věnovali
na bohulibé účely, tedy pro účely zdravotnictví,
školství či sociální péče a že by tento morální
závazek chtěl ctít. O tom, zda se městu přihlásí
zájemci o odkup vily Klára, budeme informovat
v dalších vydáních, více informací vám také rádi
poskytneme na e-mailu lilie@litomysl.cz. -mv-
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Stejně jako na jaře a podzim loňského roku na-
bízíme inzerci zdarma pro místní podnikatele
a živnostníky. V Lilii můžete opět dát zdarma
vědět o fungování svého byznysu do více než
4500 domácností v Litomyšli. 
Pro dubnové a květnové vydání vyhradíme až
dvě strany na standardizovanou inzerci, pomoc
místním podnikatelům a živnostníkům nabíd-
neme opět i na městských FB profilech. Uzá-
věrka pro příjem inzercí zdarma bude 21. března
pro dubnové vydání Lilie a 21. dubna pro květ-
nové číslo. Své inzeráty nebo podklady k nim
posílejte na adresy uvedené v tiráži. V e-mailu
či dopisu uveďte, že chcete využít nabídky in-
zerce zdarma, a přiložte kompletní fakturační
údaje pro kontrolu. Co je potřeba splnit?

Inzerce zdarma v Lilii
a) rozměr inzerátu je max. 58 x 70 (šířka x

výška) mm a musí být v souladu s požadavky
na standardní inzerci

b) tato inzerce bude zdarma poskytnuta pouze
fyzickým či právnickým osobám, které mají
trvalé bydliště či sídlo v Litomyšli, v integro-
vané obci nebo podnikají v Litomyšli

c) na otištění inzerce není v souladu se statu-
tem městského zpravodaje nárok, do tisku

budou inzeráty dávány podle pořadí, v jakém
je občané pošlou na e-mail: lilie@litomysl.cz,
není možné požadovat rezervaci místa

e) každá osoba či subjekt může využít této na-
bídky pouze jednou, v případě nejasností roz-
hoduje o otištění či neotištění redakce
zpravodaje

f) nabídka se nevztahuje na kulturní, společen-
ské či sportovní akce, není možné zdarma
otisknout nabídku zaměstnání

g) otištění dle bodů výše je zcela zdarma

Pomoc s propagací na FB
a) je určena pouze pro podnikatele a živnost-

níky z Litomyšle a integrovaných obcí
b) prozatím max. jedno sdílení týdně
c) sdílíme pouze informace o provozu živností

zasažených koronakrizí, nikoliv nabídky práce
d) obsah musí být v souladu s nařízeními vlády

a zákony ČR

Pokud pracujete v oblasti gastronomie, je
možné vaši provozovnu zdarma přidat do se-
znamu Rozvozu jídla a výdejních okének, pro
více informací kontaktujte Informační centrum
Litomyšl, ic@litomysl.cz, 461 612 161.

-red-

Dejte zdarma vědět veřejnosti
o fungování svého podnikání

Projekty na výstavbu nového bydlení 

Město Litomyšl má ve spolupráci se soukro-
mými investory v současné době připravené
čtyři projekty.
Na výstavbě tří nových domů na Z. Kopala
s více než 70 byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
a krytým parkovištěm, výtahem, kójemi pro
ukládání věcí i veřejným prostorem již investor
usilovně pracuje. Město vybralo v roce 2020
CZ Stavební holding jako vítěze výběrového ří-
zení na prodej pozemků a stavební firma chce
do konce letošního roku získat všechna nutná
povolení. V únoru se sešli představitelé města
a developera na koordinační schůzce, na které
byli přítomní informováni, že se stavbou a pro-
dejem bytů by se podle odhadů mělo začít
na jaře roku 2022, pokud nedojde k dalším zdr-
žením kvůli koronaviru. 
Na začátku letošního roku se také přihlásil
jeden developer na výstavbu rodinných domů
v lokalitě Na Prokopu, opět se jedná o CZ Sta-
vební holding. I v tomto případě město pro-
dává pozemky pro výstavbu. Plán zástavby
vybraného území developer konzultoval s ve-
dením radnice a městskou architektkou, nyní
se pracuje na úpravách projektu a počtu domů
v lokalitě. Pokud vedení města schválí některý
z návrhů, budeme veřejnost informovat. Sou-
časně se řeší vybudování infrastruktury pro
parcely v Husově čtvrti, kde běží územní a sta-
vební řízení.
V tuto chvíli posledním městským projektem
na výstavbu nového bydlení je zainvestování
23 stavebních pozemků na Lánech, kde má
do budoucna vyrůst velká nová čtvrť, protože
tato lokalita byla vybrána jako hlavní rozvojové
území města. V tomto případě chce město zá-
jemcům prodávat individuální parcely na vý-
stavbu bez účasti developera. Na radnici v tuto
chvíli řeší cenu za zasíťování pozemků, která

výrazně překračuje původní odhady, stejně tak
se jedná o protipovodňových opatřeních a vý-
stavbě nádrže na retenci vody. „V tuto chvíli
jsme dostali na stůl kalkulaci na zasíťování
a protipovodňové úpravy ve výši 70 milionů Kč,
což by znamenalo, že by si místní ty pozemky
nemohli dovolit, protože náklady by se pro-
mítly do prodejní ceny za metr čtvereční. Proto
v tuto chvíli hledáme možnosti, jak ceny snížit.
Kromě projektů za účasti města, kde prodá-
váme pozemky a máme tak možnost ovlivnit,
co na místě do budoucna vznikne, připravují
další soukromí investoři na vlastních pozem-
cích výstavbu bytových domů. Jedná se napří-
klad o Havlíčkovu ulici v místě, kde stávalo
sklenářství,“ popisuje nastalou situaci místo-
starosta Radomil Kašpar.
Podle radního Josefa Černého roste cena po-
zemků po celé republice a do budoucna tak
porostou i ceny v Litomyšli. „V současné době
je velká poptávka po nových stavebních po-
zemcích. Cena těchto pozemků roste nevída-
ným tempem. Pokud město prodávalo metr
čtvereční stavebních pozemků v letech 2016-
17 za 1240 korun za metr čtvereční, tak v sou-

I přes komplikace spojené s koronavirem a útlumem ekonomiky se v Litomyšli připravuje zainvestování parcel a výstavba bytových domů.
Ačkoliv ve většině projektů došlo ke zpoždění, žádný nebyl s ohledem na nejistý finanční výhled zrušen a pokračují práce na projektování či
získávání potřebných povolení.

časné době jen zainvestování pozemků na Lá-
nech činí zhruba 2800 korun za metr. Tím se
stávají pro většinu zájemců zatím nedostupné.
Pokud však budeme srovnávat cenu bytů v Li-
tomyšli a třeba v Hradci Králové, tak mezi nimi
už velký rozdíl není. Cena stavebních pozemků
v Hradci je od 5-10 tisíc Kč za metr čtvereční.
Takže i v Litomyšli porostou ceny stavebních
pozemků a budou i za tuto cenu v budoucnu
prodejné. Vedení města dlouhodobě připra-
vuje novou výstavba bytů a rodinných domků.
Pokud vyjde vše dle současných předpokladů,
bude v roce 2023 k prodeji 75 nových bytů
v lokalitě u nemocnice a v roce 2024 bude na-
bídnuto k prodeji 25 až 27 nových rodinných
domů na Prokopu,“ uvedl k problematice vý-
stavby nových domů a bytů radní. -mv-

Na výstavbu
domova pro
seniory má
město 75 milionů

Ani nutné škrty v rozpočtu nepozastavily še-
tření na domov pro seniory. Na konci února
bylo na speciálním účtu 75 milionů korun „Še-
třili jsme primárně ve výdajích města, v chodu
úřadu a příspěvkových  organizací, na výpla-
tách a dalších položkách. Kde naopak šetřit
nechceme, to jsou investice a opravy. A nej-
větší investicí je stavba nového domova pro
seniory, takže mohu spoluobčany ujistit, že ani
kvůli propadu rozpočtu se našetřená částka
„neprojídá“. Neustále komunikujeme s minis-
terstvy o dotačním programu REACT-EU, pro-
tože Česká republika bude v příštích měsících
příjemcem několika miliard na rozvoj zdravot-
nictví a sociální sféry kvůli dopadům covidu.
Rádi bychom na tuto dotaci dosáhli, protože
domov pro seniory bude stát kolem 200 mili-
onů Kč a není v našich silách ho celý postavit
jen za své. Na druhou stranu chceme hodnotící
komisi vyslat jasný signál, že máme nachys-
táno 75 milionů korun a jsme de facto oka-
mžitě připraveni stavět. Že nejde o žádné
vzdušné zámky, ale nutnou a promyšlenou
stavbu, na niž máme pozemek a rozhodnutí
stavebního úřadu. Nyní s projektanty upravu-
jeme dokumentaci, aby splňovala přísné do-
tační podmínky. Chceme to vše mít co
nejrychleji hotové, abychom mohli veškeré
podklady dodat v moment spuštění výzvy,“ při-
bližuje současný stav starosta Daniel Brýdl. 

-mv-
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Generace 89
„Ukliďme Česko“ v Litomyšli (27. března 2021):
vezměme se za ruce!
Pandemie nás nutí měnit navyklé postupy, ne-
jinak to bude s největší dobrovolnickou akcí.
Avšak změna nemusí být k horšímu! Před
dvěma lety jsme atakovali hranici 1000 účast-
níků převážně ve velkých skupinách, letos na-
šemu okolí pomozme od odpadků jinak: rodiče,
děti, milenci, vezměte za ruce své nejbližší
a při vycházce, či sportu v přírodě naházejte
do pytlů to, co na vašem oblíbeném místě
přebývá. Sledujte web G89 a Facebook
„Ukliďme Česko v Litomyšli“. Tam se dozvíte,
kde si vyzvednout pytle a jak s nimi po úklidu
naložit. Nebo rovnou zavolejte. 
Těší se na vás Generace 89, ale hlavně naše
společné okolí! 

Jan Vavřín, tel. 734 81 15 81 

Kam poputují peníze z Blešího fondu v letoš-
ním roce?
Přestože počasí v loňském roce Bleším trhům
nepřálo a uskutečnily se tak pouze 3 soboty,
podařilo se nám vydělat pěkných 16 000 Kč.
Rozhodli jsme se peníze rozdělit rovným dílem
a podpořit 8 tisíci dva projekty. 
Jsme rádi, že můžeme alespoň touto částkou
podpořit letní zážitkové akce v nízkopraho-
vém zařízení NADĚJE, které se snaží zpestřit
prázdninový program dětem, které nemají
úplně příznivou situaci v rodině.  Peníze pomo-
hou krýt náklady na letní výlety, které jsou plá-
nované v každém prázdninovém týdnu. Děti se
už nyní mohou těšit na atraktivní téma „Hrdi-
nové nejen filmového plátna“. Výlety a další
aktivity jsou zvoleny většinou tak, aby nebyly
finančně nákladné, někdy může být cíl cesty
v těsné blízkosti Litomyšle, anebo přímo v ně-

kterém z areálů Litomyšle (Adventure golf, fot-
balgolf), jiné týdny se vyráží vlakem anebo
autobusem do míst v okolí: Nové Hrady: blu-
diště z živého plotu, Borová: lanový park, Tou-
lovcovy maštale, Janov: hipoterapie Baneta.
Jedenkrát za prázdniny děti čeká delší výlet,
např. do zoologické zahrady apod.
Stejná částka, tedy 8 tisíc, poputuje do Stře-
diska humanitární pomoci, které pomáhá
lidem ve vážné materiální nouzi, kteří si ne-
mohou opatřit základní potraviny, prádlo a hy-
gienické potřeby, a lidem postiženým živelními
událostmi (požár, povodeň apod.). Pomoc je
poskytována adresně na území Litomyšle
a přilehlých obcí.
Doufáme, že nám epidemiologická situace
umožní potkat se s Vámi opět v létě na Toulov-
cově náměstí na Bleších trzích 2021. 

Eva Novotná

V letošním roce budou mít občané možnost
podat žádost na obsazení nově vybudovaných
sociálních bytů na ulici Zahájská. Před dokon-
čením bytů, ke kterému by mělo dojít na pod-
zim letošního roku, bude ve druhém pololetí
podána výzva, po jejímž zveřejnění se budou
moci přihlašovat zájemci o sociální bydlení. 
Přidělení bytů bude možné pouze osobám
v bytové nouzi nebo domácnostem s omeze-
ným příjmem. Všechny informace k podání
žádosti budou uvedeny ve směrnici 4/2021,
kterou najdete na webu www.litomysl.cz
v sekci Bydlení. Dům byl vybudován s výra-
znou státní dotací a podmínkou je plnění pří-
sných kritérií pro přidělování bytů sociálně
potřebným občanům.
V bytovém domě jsou vybudovány jednotky

o dispozici 2+kk, které budou pronajímány do-
mácnostem o minimálním počtu dvou osob.
Před podáním přihlášky bude nutná konzul-
tace se zájemcem na odboru sociální péče. Při
ní bude posouzeno plnění všech podmínek vy-
plývajících ze směrnice. Výběr žadatele a jeho
doporučení radě města provede komise pro
bytovou politiku.
Po dvou letech nájemního vztahu dojde k pře-
hodnocení, zda domácnost nájemce nadále
splňuje příjmové podmínky, a pokud ne, bude
nájem bez náhrady ukončen. Podmínkou pro
podání přihlášky není evidence v seznamu žá-
dostí o byty vedené Městským úřadem Lito-
myšl. Žádosti o tyto byty podané před vydáním
výzvy budou městským úřadem navráceny
zpět. -az-

Žádosti o sociální bydlení 
na Zahájské ulici

Kácení napadených stromů 
na Černé hoře a v Nedošínském háji
V průběhu března se budou kácet dvě desítky
stromů na Černé hoře v autokempu Primátor.
Stejně jako několikrát v minulosti, i tyto stromy,
hlavně jasany, pokácí lesní dělníci kvůli dřevo-
kazným houbám, které napadly kořenový sys-
tém, a ohrožují tak jejich stabilitu. Na dřevinách
se nacházejí i další poškození, kvůli kterým
hrozí pád stromu nebo větví na nedalekou pěší
stezku.
„Bohužel i do budoucna bude v této lokalitě
nutné některé stromy pokácet. Porost převážně
jasanů zde trpí četnými houbovými chorobami
a dalšími defekty, které mají negativní vliv
na stabilitu stromu. Porost na Černé hoře v ně-
kterých místech dosáhl stáří sta let, a to v kom-
binaci se suchem a výše zmíněnými chorobami
znamená, že je část stromů ve špatném stavu
a ohrožují okolí. Ve spolupráci s odborem život-
ního prostředí ale současně řešíme náhradní

výsadbu, abychom lokalitu znovu ozelenili pro
budoucí generace,“ uvedla správkyně městské
zeleně Edita Schramm.
Kácení v okolí autokempu bude rozděleno
na dvě etapy a prostor bude označen páskou.
Již na začátku letošního roku museli pracovníci
městských lesů pokácet několik desítek vzro-
stlých stromů v jiných částech Černé hory
a v Nedošínském háji. Opět se jednalo o jasany,
jejichž kořeny napadla dřevokazná houba.
Do budoucna bude podle vyjádření lesníků
nutné pokácet další napadené jasany, které se
nachází za bývalou hospodou na Černé hoře.
Městské lesy Litomyšl kromě kácení pracují
i na sázení nových stromů. „Pro letošní rok po-
čítáme s vysázením zhruba 40 000 kusů saze-
nic v námi spravovaných lesích, jedná se hlavně
o duby, buky a jedle,“ dodal Petr Novák, vedoucí
Městských lesů Litomyšl. -az-

Proč jsou 
s jasany v lesích 
u Litomyšle 
problémy?
Každá dřevina, tedy i jasany na Černé hoře
a v Nedošínském háji, má svou životnost.
Na jejím konci se každý strom časem dostane
do fáze, kdy je pro své okolí nebezpečný.
V městském prostředí je nutné, aby stromy byly
v takovém stavu, kdy nikoho neohrožují. Hlav-
ním důvodem, proč jsou stromy napadené dře-
vokaznými houbami a často se vyvrací, je
snížení jejich vitality. K oslabení mohlo dojít na-
příklad kolísáním hladiny spodní vody a kvůli
následnému suchu, na které strom neuměl za-
reagovat. Dřeviny jsou pak náchylnější k napa-
dení různými škůdci, a i když se projevy chorob
a parazitů začnou ukazovat až po letech, větši-
nou v jejich důsledku dojde k nenávratnému
poškození až úhynu.
Ve městech se nyní jasany sázejí méně. Hlavně
kvůli tomu, že je to velký strom a má svoje ná-
roky na prostor, ale také kvůli šíření choroby
Chalara fraxinea, která podle latinského názvu
fraxinus neboli jasan cizopasí právě na těchto
dřevinách. Je tedy důležité zvážit kam tuto dře-
vinu vysazovat a co je hlavní, tak v jaké kompo-
zici. Již několikrát se nám v minulosti ukázalo,
že jakákoliv větší monokultura (skupina stromů
stejného druhu) snáze podléhá různým choro-
bám.
Jasany je určitě nadále potřeba sázet, protože
je to naše původní dřevina, která do krajiny
patří. Při výsadbě však musí být zohledněny
nejen nároky dřeviny, ale i podmínky v zamýš-
lené lokalitě, přítomnost parazitů a chorob,
i druhy stromů, které společně rostou.
I nadále se budeme snažit, aby za stromy, které
musí být kvůli bezpečí občanů pokáceny, byly
v maximální míře sázeny stromy nové.

Edita Schramm, správkyně městské zeleně
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Čekají nás velké opravy silnic a infrastruktury
Rekonstrukce plynovodu na Smetanově náměstí, frézování nerovností na průtahu městem i výměna sítí na Zahájské ulici. To jsou jen některé
projekty, s nimiž se na letošní rok počítá a které dočasně zkomplikují dopravu ve městě. Kromě nového vedení plynu, elektřiny a vodovodního
potrubí však pro místní tyto práce mimo jiné znamenají nové chodníky na Zahájské ulici či modernizaci světelné křižovatky. Které velké opravy
se na letošní a příští rok plánují?

Jako první se od března, pokud to bude s ohle-
dem na počasí možné, plánuje další část rekon-
strukce plynovodu a přípojek na Smetanově
náměstí. Až to dovolí klimatické podmínky, za-
čnou dělníci s úsekem od věže směrem k re-
stauraci Slunce. Práce budou členěny na etapy
a dojde k částečnému omezení parkování kvůli
posunům prací – to bude platit pouze pro úsek
20 až 30 metrů a nebude najednou po celé
délce. Práce mají trvat až do začátku června le-
tošního roku. Na období plánované pro hudební
festival Smetanova Litomyšl by práce měly být
přerušené, o letních prázdninách budou pak po-
kračovat od restaurace Slunce, kolem pošty
ulicí Jiráskova k mateřské škole.
V dubnu pak Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
plánuje na základě urgencí ze strany vedení
města provizorní opravy silnice I/35 od světelné
křižovatky směrem k sokolovně, silničáři se za-
měří hlavně na frézování nerovností na povrchu
vozovky. Práce budou probíhat na vybraných
úsecích, komunikace bude s omezeními prů-
jezdná. Velké generální opravy povrchů i spod-
ních vrstev ŘSD chystá až na příští rok, podle
současných odhadů by se v roce 2022 mělo
začít s rekonstrukcí povrchu pravé části silnice
ve směru od světelné křižovatky až po výjezd
z Litomyšle u průmyslové zóny. 
Ve stejném termínu se plánují přípravné práce
na výměně kabelů pro modernizaci křižovatky,
ty mají probíhat za provozu. Již v minulosti jsme
informovali, že město uspělo se žádostí o dotaci
na „chytrou“ křižovatku na Státním fondu do-
pravní infrastruktury. Na letošní rok se proto
plánuje modernizace vybavení a díky systému
dynamického řízení bude délka světelných sig-
nálů nově závislá na počtu projíždějících aut.
Tím má dojít ke zvýšení plynulosti průjezdu
a bude možná snazší obsluha křižovatky v pří-
padě uzavírek a objížděk. Projekt má stát 2,9
milionu korun a město získalo v konkurenci více
než 300 projektů dotaci 2,3 milionu. S rekon-
strukcí samotné křižovatky se ze strany ŘSD
počítá na letošní podzim a lze očekávat čás-
tečné dopravní omezení.

Uzavření Zahájské
Tím ale výčet letošních plánovaných oprav ne-
končí. V červnu letošního roku se má začít s re-
konstrukcí plynovodu, vodovodu a rozvodů
elektřiny na Zahájské ulici. „Tato investice je ve-
lice nutná, protože tam dlouhodobě potřebujeme
vyměnit inženýrské sítě a zrekonstruovat veřejné
osvětlení. Proto jsme se snažili všechny nutné
zásahy za město zkoordinovat, aby se tam ply-
naři, vodovody a ČEZ nevraceli pár měsíců
po sobě a zbytečně se neprodlužovala doba re-
konstrukce. Část platíme jako město, část zase
ČEZ a další investoři. Takto nás sice čeká nepří-
jemná uzavírka, ale lokalita pak bude z pohledu
sítí na několik dalších let vyřešena a na konci se
mohou místní těšit nejenom na nový povrch sil-
nice, opravené sítě, ale také na zbrusu nové
chodníky. Ty řada spoluobčanů v této lokalitě po-
žadovala, ale nemělo je smysl dělat před rekon-
strukcí potrubí, protože by je dělníci museli
rozbít,“ popisuje záměr starosta Daniel Brýdl.
V červnu až do konce roku, podle toho, co
umožní klimatické podmínky, se bude pracovat
v úseku od Havlíčkovy ulice (Mountfield) po celé
délce silnice II/360 na Zahájské ulici až po vý-
jezd z města kvůli rekonstrukci inženýrských

sítí. Na zimu se provizorně vyspraví silnice
i chodníky, aby na jaře příštího roku Správa
a údržba silnic Pardubického kraje dokončila fi-
nální opravu povrchu silnice a město mohlo vy-
budovat nové a v některých místech rozšířené
chodníky. Kvůli tomuto záměru bude v úseku
Havlíčkova – Zahájská – výjezd z Litomyšle pla-
tit od června do konce roku kompletní uzavírka.
Tranzit bude sveden na objízdnou trasu přes sil-
nici II/358, místní se do této části města dosta-
nou přes přilehlé ulice. Do lokality bude přes
Zahájskou umožněn vjezd pouze dopravní ob-
sluze a lidem, kteří tam bydlí. „Současně připra-
vujeme podklady pro objízdnou trasu, kterou
jsme navedli na nedávno městem zakoupenou
cestu nad Litomyšlí do Kornic. Město tím získá
kvalitní povrch v celé délce,“ doplňuje senátor
a krajský radní pro dopravu Michal Kortyš. 
V červnu chce také Správa a údržba silnic Par-
dubického kraje zahájit rekonstrukci silnice
II/360 v části od výjezdu z Litomyšle po křižo-
vatku v Němčicích (u kamenictví). I v tomto
úseku bude platit kompletní uzavírka s naříze-
nou objízdnou trasou a vjezdem pouze pro oby-
vatele zasaženého území a dopravní obsluhu.
V praxi to bude znamenat, že od června letoš-
ního roku bude celá silnice kvůli nutným opra-

vám a rekonstrukcím od Havlíčkovy až po Něm-
čice pro tranzitní dopravu zcela uzavřena.
V současné době probíhají další jednání o koor-
dinaci prací a termíny se mohou v případě Za-
hájské ulice kvůli výběrovým řízením změnit.
Kromě opravy povrchu silnice II/360 se na příští
rok plánuje například i nutný zásah v komuni-
kaci směrem na Osík. 
„V celé čtvrti Fügnerova ČEZ položil inženýrské
sítě a v letošním roce bude pokračovat na části
ulici Jaselská, po skončení tam vybudují nové
chodníky. Při této akci město instalovalo ve-
řejné osvětlení. Pokračovat bude kolem firmy
LB Tech po celé ulici Strakovská. Dále se na le-
tošní rok plánuje modernizace mostu na Višňá-
rech, rekonstrukce silnice Poříčí-Zrnětín
a začneme rekonstruovat silnici Litomyšl-Trstě-
nice první etapou v Trstěnicích. Připravujeme
zadání projektu na silnici Litomyšl-Nové Hrady.
Ještě bych chtěl doplnit čerstvou informaci
ohledně rekonstrukce silnice I/35 v úseku Hru-
šová-Litomyšl a od odbočky na Čistou pod Ga-
jerem po křižovatku Svitavy Lány. Zároveň se
plánuje stavba kruhové křižovatky na obchvat
Svitav směrem na Brno. Prosím veřejnost o tr-
pělivost,“ popisuje další, nejenom litomyšlské
projekty Michal Kortyš. -mv-

6–10/2021 - inž. sítě, kompletní uzavírka Zahájské
2022 - vozovka, chodníky

6–10/2021
práce za provozu

4/2021
lokální opravy I/35 až
po sokolovnu - za provozu

podzim 2021
modernizace křižovatky -
částečné omezení dopravy

2022
oprava pravého pruhu
tahu na Svitavy

7–9/2021
plynléto 2021

krátkodobá uzavírka
křižovatky u pošty

3–6/2021
plyn

Mapa a nákresy v ní slouží pouze pro ilustraci, kvůli omezenému prostoru v ní nebylo možné
přesně zaznačit všechny úseky. Termíny se mohou změnit, doporučujeme sledovat Lilii a web města
www.litomysl.cz pro více informací.

léto 2021
krátkodobá uzavírka
křižovatky
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155 let - 9. 3. 1866 se narodil Antonín Tomíček,
regionální kulturní historik a spisovatel. Od roku
1892 působil trvale v Litomyšli, znalec regionál-
ních dějin, autor četných publikací a článků s his-
torickou tematikou, jeho bibliografie čítá přes
500 titulů, vesměs časopiseckých článků. Podílel
se na přípravě Dějin města Litomyšle a okolí
Zdeňka Nejedlého, pravidelně přispíval do vlas-
tivědného regionálního časopisu Od Trstenické
stezky.
130 let - 2. 3. 1891 se narodila Lucie Sovová, vl.
jménem Františka Benešová, učitelka, spisova-
telka, učila na obecných a měšťanských školách
v Litomyšli, Dolním Újezdě, Sebranicích a Osíku.
Její literární odkaz představuje šest knih povídek,
náměty čerpala z Litomyšle a okolí. Přispívala
do Jitřenky, Lidových novin, Lípy, Lumíru, Zlaté
Prahy i do sborníku Od Trstenické stezky.
125 let - 13. 3. 1896 zemřel PhDr. Antonín Tille,
český pedagog a zeměpisec. Roku 1873 přijal
místo ředitele vyššího piaristického gymnázia
v Litomyšli s pověřením vlády převzít gymná-
zium (na žádost piaristů) do správy státu, což se
stalo 8. 9. 1874. V Litomyšli zůstal až do roku
1881, kdy byl jmenován ředitelem nového stát-
ního gymnázia na Novém Městě v Praze
a v únoru 1882 byl povolán do úřadu c. k. zem-
ského školního inspektora pro 30 českých okresů
východní poloviny Čech. Autor mnoha článků
a učebnic, např. Učebnice zeměpisná pro školy
střední a ústavy učitelské či Zeměpisný atlas
metodický.
95 let - 10. 3. 1926 se narodil Josef Kučera, ředi-
tel Státního rybářství Litomyšl, archivní pracov-
ník. Vystudoval reálné gymnázium v Litomyšli,
poté studoval Univerzitu Karlovu v Praze, v roce
1949 byl donucen ukončit studium na právnické
fakultě, byl zařazen do pomocných technických
praporů (PTP). Později studoval Střední rybář-
skou školu technickou ve Vodňanech. Pracoval
jako archivní pracovník v Okresním archivu Svi-
tavy se sídlem v Litomyšli, byl autorem několika
prací uložených ve sbírce vědeckých a literárních
rukopisů, zpracovával archivy obcí, doplňoval
soupisy map a plánů, zaměřil se mj. na proble-

matiku politického života na Litomyšlsku v ob-
dobí první republiky. 
75  let - 8. 3.1946 zemřel Jan Voborník, literární
historik a kritik, dramatik, překladatel a středo-
školský profesor. Do Litomyšle přišel v září 1895
na místo profesora Dr. Josefa Nováka, převzal
po něm třídu a byt v domě čp. 112 (dnešní spoři-
telna). Působil 14 let jako profesor gymnázia v Li-
tomyšli, všestranně se podílel na kulturním
životě ve městě. Na domě čp. 112, kde bydlel, je
pamětní kovová deska s reliéfní podobou (ak. so-
chař Josef Šejnost), která byla z iniciativy jeho
někdejších žáků zasazena 7. 4. 1935. 
65 let - 3. 3. 1956 zemřel Josef Žďárský, lito-
myšlský obchodník a kulturní pracovník, který se
zasloužil o rozvoj městského muzea. Po svatbě
se přestěhoval do Litomyšle a brzy vstoupil
do řady místních spolků a vznik jednoho z nich
přímo inicioval – Hnízdo kosů litomyšlských. Po-
dílel se na správě města, především jako lesní re-
ferent, v roce 1904 navrhl pojmenování ulic
ve městě, v roce 1917 se stal správcem měst-
ského muzea. Od roku 1922 pracoval na koupi
staré budovy piaristického gymnázia pro muzejní
účely. Koupě byla uskutečněna v roce 1926. Re-
konstrukce probíhala podle Žďárského plánů,
sám provedl i instalaci sbírek. Muzeum bylo slav-
nostně otevřeno v květnu 1928. V roce 1932 se
Žďárský stal čestným ředitelem muzea.
130 let - 5. 3. 1891 došlo v Litomyšli k jedné z nej-
větších povodní. Při tání sněhu a oteplení se řeka
Loučná se svými přítoky rozvodnila a směrem
od Benátek přes Bělidla došlo k zatopení domů
na dolním náměstí, poničeny byly dřevěné mosty
i Smutný most. 
130 let – 22. 3. 1891 byla poprvé otevřena veřej-
nosti městská knihovna. Prvním knihovníkem
byl učitel Emil Rác. Po něm nastoupil Antonín
Brachtl, který získal pro knihovnu množství
cenné a hodnotné literatury. Toho vystřídal
v roce 1921 Jaromír Metyš, osobnost širokého
rozhledu i působení. Jeho následovníkem byl
od roku 1942 Josef Portman, známý bibliofil
a přítel Josefa Váchala, ten zde působil až
do roku 1950. Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

březen 2021

ZAMYŠLENÍ

Toto je příběh Abrahámova syna Izáka. Abrahám
zplodil Izáka. Izákovi bylo čtyřicet let, když se
oženil s dcerou Aramejce Betuela z Padan-
Aramu a sestrou Aramejce Labana Rebekou. Izák
úpěnlivě prosil Jahva za svou ženu, neboť byla
neplodná: Jahve ho vyslyšel a jeho žena Rebeka
otěhotněla. Děti v jejím lůně do sebe strkaly
a ona řekla: „Je-li tomu tak, nač mám žít?“ Šla se
tedy dotázat Jahva a Jahve jí řekl: „Ve tvém lůně
jsou dva národy, dvojí lid, jenž z tebe vzejde, se
rozdělí, lid bude vládnout lidu, starší bude sloužit
mladšímu.“ Když nadešel čas porodu, shledalo
se, že v sobě nosila dvojčata. „Vyšel první: byl re-
zavý a celý jakoby chlupatý kožíšek, dali mu
jméno Ezau. Pak vyšel jeho bratr a rukou svíral
Ezauovu patu; dali mu jméno Jakub. Když se na-
rodili, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci rostli:
z Ezaua se stal obratný lovec, honil se po stepi,
Jakub byl tichý, zdržoval se ve stanech. Izák měl
raději Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Re-
beka měla raději Jakuba. Jednou Jakub připravil
polévku a Ezau se vrátil vyčerpaný z pole. Ezau
řekl Jakubovi: „Dej mi sníst to rezavé, tady to re-

Ezau a Jakub zavé, jsem vyčerpán.“ - Proto se mu začalo říkat
Edom. Jakub řekl: „Napřed mi prodej své prvoro-
zenectví.“ Ezau odpověděl: „Hle, co nejdřív umřu,
k čemu mi bude prvorozenectví?“ Jakub pokra-
čoval: „Napřed mi slož přísahu.“ Ezau mu složil
přísahu a prodal Jakubovi své prvorozenectví.
Jakub mu tedy dal chleba a čočkovou polévku, on
pojedl, popil, vstal a odešel. Více si Ezau prvoro-
zenectví nevážil. (Gn 25, 19-34, Jeruzalémská
bible z r. 2009 str. 71-76)

Úryvek z bible, který je zde uveden, je výňatkem
z rozsáhlého cyklu biblických příběhů popisují-
cích počátky izraelského národa. Příběh patří
do tzv. pentateuchu – tedy k pěti knihám Mojží-
šovým, které stojí na začátku Bible. Podle tradič-
ního pojetí se děj odehrává v období 1800–1700
let př. Kristem v dnešním Izraeli. Povšimněme si
rozdílu mezi „lovcem” Ezauem, který se „honí
po stepi”, a „tichým” Jakubem, který „žije
ve stanu”. Je zřejmé, že kulturnější a přemýšli-
vější je druhorozený Jakub. Ezau si prvorozenec-
tví nevážil, měl jiné zájmy. Jakub si však chce
prvorozenectví koupit. S ním je totiž spojeno
zvláštní Boží požehnání. Jakub se zdá být vníma-

vějším k duchovním hodnotám, a když nakonec
prvorozenectví získá a s tím získává i Boží po-
žehnání, stává se praotcem rodu Jákobova, tedy
praotcem izraelského národa. Izraelité jsou vy-
voleným národem Božím a nositelem příslibu, že
z tohoto lidu vzejde Vykupitel světa. Naproti
tomu lovec Ezau se stává „pouze“ praotcem
pouštního národa Edomitů. 
U některých evropských národů jsou kořeny kul-
tury spjaty s přijetím křesťanství. Stejné to bylo
i u Slovanů. Křest knížete Bořivoje je vstupem
Čechů do Evropy. Pověsti o praotci Čechovi, o Li-
buši, o Krokovi a jiné Jiráskovy báje se nezakládají
na žádných historických faktech. Kořenem naší
kultury je křesťanství. Přes optiku křesťanské
vzdělanosti se učil náš národ vnímat svět kolem
sebe, křesťanství učilo lid této země ctnostem,
pozvedalo otroka na úroveň bratra, silného učilo
pomáhat slabšímu a každého člověka učilo moud-
rosti, která nezapomíná na život věčný. 
Co se stane se stromem, který vytrhneme z ko-
řenů? Co se stane s člověkem, který zapomene
na svou výchovu? Co bude s národem, který za-
pomene na Boží přísliby a na své křesťanské ko-
řeny? Důsledky takového jednání naznačuje bible
i v příběhu lovce Ezaua. Ten totiž končí na periferii
biblických dějin. Mohl by takový osud postihnout
i naši vlast? Tedy mohla by se naše společnost
ocitnout na periferii dějin a být předmětem zájmu
neznámých politických nebo ekonomických sil?
Stát by se to mohlo... Avšak na něco nesmíme za-
pomenout. Náš národ byl před více než tisíci lety
seznámen s biblickým učením o Boží lásce, která
se projevila skrze Ježíše Krista, totiž s evangeliem.
Kdo se zajímá o historii naší země, nemůže pomi-
nout nezastupitelnou roli tohoto učení v dějinách.
Je to jakoby kořen, který dává celé společnosti
pevnost. Strom je však pevný jen tehdy, přijímá-li
z kořene živiny. Pokud by lid této země byl ocho-
ten se navrátit ke kořenům, ze kterých vyrůstá
jeho kultura, a naslouchat učení o Ježíši Kristu,
neměl bych o osud naší země žádnou obavu. 

Antonín Brychta, 
kaplan římskokatolické farnosti Litomyšl

Historická výtopna
se bourat nebude
V pátek 26. února se sešel starosta Daniel Brýdl
s generálním ředitelem Správy železnic (SŽ)
Jiřím Svobodou a jednali o další budoucnosti
historické budovy výtopny v Litomyšli. „Shodli
jsme se, že jak Správa železnic, tak město Lito-
myšl mají zájem na další existenci této budovy,
nyní SŽ objekt očistí od pozdějších nepůvodních
přístaveb, zkultivuje také okolí této zajímavé
stavby a budeme dále ve shodě jednat o jejím
možném využití veřejností, například otevření
pro jednorázové akce a výstavy ve městě,“
uvedl k jednání starosta. -mv-
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky

Zámecké barokní divadlo 
V 90. letech 18. století probíhaly na popud Jiřího
Josefa z Valdštejna - Vartenberka velkorysé
úpravy obytných a reprezentačních prostor li-
tomyšlského zámku. Jejich vyvrcholením se
stala stavba nového, dodnes zachovaného di-
vadla v přízemí západního křídla zámku, na
němž se pracovalo od prosince 1796 do konce

roku 1797. K prvnímu představení došlo v dubnu
roku 1798 při oslavách jmenin hraběte Vald-
štejna, kdy obecenstvo poprvé zaplnilo intimní
hlediště, vyzdobené malbami Dominika Dvo-
řáka. Významnou součástí dochovaného vyba-
vení je původní soubor jevištních dekorací, jejich
autorem je Josef Platzer, jeden z nejvýznamněj-
ších středoevropských scénografů. Autor vý-
prav pro pražské Nosticovo divadlo či vídeňské
dvorní divadlo namaloval pro Litomyšl soubor
více než 200 kusů dekorací, ze kterých bylo
možné sestavit všechny v té době používané
základní scény, včetně dvou opon s architekto-
nickými motivy. K jejich obsluze a výměně
během představení bylo zbudováno důmyslné
zařízení pocházející z dílny litomyšlského truh-
lářského mistra Václava Bonaventury, jež do-
dnes vzbuzuje úctu a nadšení odborníků celého
světa. Platzerovy dekorace, jeden z mála sou-
borů svého druhu ve střední Evropě, jsou spolu
s celým litomyšlským divadlem památkou svě-
tového významu. Lenka Backová

Děkuji lékařům Litomyšlské nemocnice, ze-
jména MUDr. Haně Šmákalové, MUDr. Simoně
Leníčkové a MUDr. Ivaně Novákové, za péči
o mého manžela. Poděkování patří též ordinaci
MUDr. Davida Večeři. Velké díky a uznání náleží
Farní charitě Litomyšl - pečovatelkám pod ve-
dením p. Hanusové a ošetřovatelkám pod ve-
dením p. Renzové. Bez jejich pomoci bychom se
byli neobešli. Jitka Theimerová

Mít někoho, koho máte rádi, a nemůžete být
s ním a držet ho za ruku, je velmi těžké. Proto
bychom chtěli poděkovat všem lékařům, se-
střičkám a ostatnímu personálu interny a covid
19 Litomyšlské nemocnice za lidský a vstřícný

přístup k pacientům v této nelehké době. Ještě
jednou děkujeme.     rodina Jůzova a Dvořákova
Dne 15.3. se dožívá 85 let naše milovaná ma-
minka, babička a prababička paní Květuška Ma-
zurova. Do dalších let ji přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti Za celou rodinu a všechny,
kdo ji mají rádi, 

přejí dcery Kveta, Laďka a syn Petr. 
Dne 18. 3. 2021 uplyne 19 let, co nás navždy

opustil tatínek, manžel a dědeček Vladimír
Cápal. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi ti-
chou vzpomínku. S láskou na něj stále vzpomí-
náme.

Za celou rodinu dcera Monika Skalníková

V únoru nás opustil Jaroslav Theimer, 
člověk mnoha zájmů a talentů
5. února zemřel několik týdnů před svými 98.
narozeninami pan Jaroslav Theimer. Člověk
mnoha zájmů, nadaný technicky, se vztahem
k hudbě, divadlu, výtvarnému umění, četbě, le-
tectví, cestování a sportu.  Během své dlouho-
leté pedagogické kariéry (až do svých 80 let)
ovlivnil stovky svých žáků na školách s technic-
kým zaměřením svými rozsáhlými odbornými
vědomostmi a všeobecným rozhledem.
Jaroslav byl veselý, pracovitý a společensky za-
ložený člověk formovaný sokolskou morálkou,
připravený vždy pracovat pro blaho celku,
někdy i na úkor vlastního soukromí. Vždy s nad-
šením přijímal nové výzvy s touhou hledat, na-
cházet a předávat dál a i přes svou skromnost
si tak získal respekt a úctu.
Jaroslav Theimer byl jedním z 19 „starých“ so-
kolů, kteří v roce 1991 stáli za obnovením Sokola
v Litomyšli. Stal se prvním starostou a s velkým
elánem se zasadil o navrácení budovy soko-
lovny, kina a části areálu ve Vranicích do ma-
jetku TJ Sokol Litomyšl. Získat zpět historické
loutkové divadlo se jemu ani jeho nástupcům
nepodařilo. (Doufejme, že krásné loutky někde
a někomu slouží a dělají radost.) S radostí při-
hlížel nácvikům sletových skladeb pro obno-
vené Sokolské slety v roce 1994, 2000, 2006
i 2012.  Byl spoluautorem Sborníku k 125. výročí
založení Sokola v Litomyšli, organizátorem vý-
stav a starostlivým správcem sokolského ma-

jetku. Byl hlavním iniciátorem pořádání Šibřinek
a jejich aktivním účastníkem a tanečníkem.
V roce 2015 získal za významné zásluhy o roz-
voj sokolského života a sportu v Litomyšli Cenu
purkmistra Laška a pro všechny přítomné bylo
tehdy milým překvapením s jakou vitalitou
ve svých 92 letech vešel na pódium ve Smeta-
nově domě a cenu si převzal.
V posledních letech i přes svá zdravotní ome-
zení rád doma přivítal své známé, vždy pevný
s přesně zastřiženým vousem, s úsměvem
a otevřenou náručí, s elánem vyprávět, vzpomí-
nat i naslouchat.
S bratrem Jaroslavem se loučíme sokolským po-
zdravem „Nazdar“.  Čest jeho památce.
Za členy a příznivce TJ Sokol Litomyšl

Dana Kmošková  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Dočkalová Emilie, Dvořák Josef,

Hanusová Vlasta – Nedošín, 
Janeček Jiří, Jandík Petr, 
Mlejnková Anna, 
Popelková Marie,
Popelková Miluše, 
Sodomková Vladimíra

85 let  – Coufal Jaroslav, 
Hanusová Libuše,
Jůza Jan, Kopecká Anna,
Novotná Anežka

92 let  – Radimecký Josef,  
Skácelová Paulína

94 let  – Wotrubová Alena
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Karlem Soukupem (71 let)
Boženou Bergerovou (72 let)
Josefem Šnajdrem (84 let)
Josefem Stoklasou (84 let)
Bohuslavou Strnadovou (88 let)
Ing. Stanislavem Novákem (88 let)
Ludmilou Němcovou (90 let) – Nová Ves
Jaroslavem Theimerem (97 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

Nadační fond
manželů Pokorných
stále pomáhá 
Pomoc druhým má spoustu podob. V této době
pomůže úsměv, laskavé slovo i vzájemná tole-
rance. Nadační fond manželů Pokorných vždy
nejraději pomáhal prostřednictvím charitativ-
ních akcí, které nás i vás tolik bavily. Jednou
z akcí byl i plánovaný ples, který jsme připravo-
vali ve spolupráci s Adfors Basketbal Litomyšl.
Ples se nemohl uskutečnit, ale i tak díky vám
vybral za vstupné 18 000 Kč. Část peněz byla
věnována Vojtíškovi. Moc děkujeme.
Vojtíškův sen se tak stává skutečností. Díky
každé i symbolické částce již tento rok Vojta
z Moravské Třebové odletí do Los Angeles. Tam
mu špičkoví lékaři vymodelují nové ucho, na které
uslyší, a spraví mu také asymetrii na pravé tváři. 
Pro malého hrdinu jsme se rozhodli uspořádat
ještě jednu bezpečnou procházku, a to v sobotu
20. března. Tento den se slaví Mezinárodní den
ŠTĚSTÍ. Pojďme společně v tento výjimečný čas
pomoci ke štěstí Vojtíškovi. V Nedošínském háji
pro vás a vaše děti připravíme procházku s pře-
kvapením a štístkem pro radost. Budeme se
těšit v sobotu 20.3., kdykoliv od 9.30 do 16.00
hod. Bližší informace budou zveřejněny na FB
Nadačního fondu manželů Pokorných. 
Pomoci Vojtíškovi můžete i zasláním dobro-
volné částky na transparentní účet: 
000000-5920847389/0800.

Za tým nadačního fondu manželů Pokorných,
Hana Kopecká
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Nadační fond opět podpořil
místní nemocnici
Celkem 156 tisíc korun v únoru daroval Nadační
fond na rozvoj zdravotnictví Litomyšlska zdejší
nemocnici na pořízení přístroje na prostorovou
dezinfekci Diosol Generator. Nemocnice již
jeden takový přístroj denně využívá při dezin-
fikování odběrových míst na covid-19, v pro-
storách na péči o covidové pacienty, ale
i na operačních sálech. Kvůli jeho velkému vytí-
žení a nenahraditelnosti v provozu Litomyšlská
nemocnice požádala o příspěvek na zakoupení
nového typu, který správní rada odsouhlasila.
„Přístroj dezinfikuje všechna místa v daném
prostoru, i ta, která jsou méně přístupná. Je
účinný proti bakteriím, plísním i různým typům
virů, včetně koronaviru, a má veškerá potřebná
schválení od hygieniků. V případě poruchy
za něj dosud nebyla náhrada,“ uvedla za Lito-
myšlskou nemocnici náměstkyně léčebné péče
Zdenka Fenclová.
Minulý rok fond vyhlásil sbírku na poděkování
místnímu zdravotnickému personálu, v níž se
vybralo 90 tisíc korun, dále pomohl Litomyšlské
nemocnici při sbírce na nový izolátor nukle-
ových kyselin do zdejší laboratoře za půl mili-
onu korun, podpořil zdejší ambulance
i veřejnost ochrannými pomůckami zdarma
a v minulosti pomohl další řadou menších i vět-
ších projektů za více než dva miliony korun. Více
o fondu, jeho poslání i příbězích pomoci najdete
na webu nadace.litomysl.cz.

Tam také můžete nominovat nové projekty,
které by podle vás mohly pomoci zdejším po-
skytovatelům zdravotnické péče, a tím i paci-
entům z Litomyšlska. Případně, pokud jste
poskytovatel zdravotnické péče na Litomyšl-
sku a schází Vám finance na nějakou pomůcku
či přístroj, který by zlepšil poskytované služby
pacientům, neváhejte se na fond obrátit.
Každý občan také může věnovat částku dle
svého uvážení na jakýkoliv přihlášený projekt.

-mv-

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 6. 3. MUDr. Sláma
Ne 7. 3. MUDr. Sláma
So 13. 3. MUDr. Kašparová
Ne 14. 3. MUDr. Dejdarová
So 20. 3. MUDr. Tišlerová
Ne 21. 3. MUDr. Přichystalová
So 27. 3. MUDr. Paseková
Ne 28. 3. MUDr. Paseková
Pá 2. 4. MUDr. Paseková
So 3. 4. MUDr. Paseková
Ne 4. 4. MUDr. Dejdarová
Po 5. 4. MUDr. Dejdarová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 6. 3. MUDr. Pešková
Ne 7. 3. MUDr. Pilařová
So 13. 3. MUDr. Filová
Ne 14. 3. MUDr. Sadílková
So 20. 3. MUDr. Šíchová
Ne 21. 3. MUDr. Švábová
So 27. 3. MUDr. Filová
Ne 28. 3. MUDr. Cacková
Pá 2. 4. MUDr. Papoušková
So 3. 4. MUDr. Pešková
Ne 4. 4. MUDr. Pilařová
Po 5. 4. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 6. 3. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 7. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 13. 3. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 14. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 20. 3. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 21. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 27. 3. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 28. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 2. 4. Na Špitálku, tel. 461 615 034
So 3. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 4. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 5. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
6. – 7. 3. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
13. – 14. 3. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
20. – 21. 3. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
27. – 28. 3. MDDr. Kašpar Miroslav
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
2. 4. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
3. – 4. 4. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
5. 4. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157

Světový týden glaukomu
v Litomyšlské nemocnici
V rámci Světového týdne glaukomu proběhne
ve středu 10. března 2021 od 13.00 do 15.00
hodin v některých městech naší republiky mě-
ření nitroočního tlaku pro veřejnost, včetně oč-
ního oddělení Litomyšlské nemocnice NPK, a.s.
(www.glaucomaweek.cz).
Zvýšený nitrooční tlak je jedním z hlavních rizi-
kových faktorů vzniku a progrese glaukomu.
Glaukom, lidově „zelený zákal“, je chronické
onemocnění zrakového nervu, které neléčené
vede k nevratnému poškození zraku. Čím dříve
onemocnění zjistíme a léčíme jej, tím je větší
naděje na zachování kvalitního zraku po celý
život. 
I v dnešní době patří glaukom k nejčastějším
příčinám slepoty na celém světě, je na druhém
místě. Asi 4,5 miliónů lidí na světě osleplo v dů-
sledku glaukomu. Proč tomu tak je i v době, kdy
máme k dispozici kvalitní diagnostiku, širokou
škálu léků a rozvinutou operativu? Hlavní příči-
nou je to, že glaukom často zachytíme v již roz-
vinutém stádiu nemoci a pak je jeho léčba
obtížná. Asi 50 % lidí o svém onemocnění neví.
Glaukom je záludný v tom, že probíhá většinou

bezpříznakově, nebolestivě a v době, kdy si pa-
cient začne uvědomovat poruchu zraku, je už
pozdě. Vzniklé poškození zraku již nelze napra-
vit a snahou lékaře je zhoršování zraku co nej-
více zbrzdit. Jinak je tomu v případě, že glaukom
odhalíme v počátečních stadiích, tj v době, kdy
ještě nedošlo k poškození zraku. Proto je velmi
důležitá prevence této nemoci. Měření nitrooč-
ního tlaku a zhodnocení zrakového nervu patří
k základnímu očnímu vyšetření. Při zjištění vyš-
šího nitroočního tlaku či podezřelých abnorma-
lit na zrakovém nervu pak následují další
podrobnější vyšetření, např. vyšetření zorného
pole (perimetr) a vyšetření oka optickou kohe-
rentní tomografií (OCT).
Ve středu 10. března 2021 mezi 13. a 15. hodinou
máte možnost přijít do glaukomové poradny
očního oddělení Litomyšlské nemocnice, NPK,
a.s., a nechat si změřit nitrooční tlak. Pokud zjis-
tíme vyšší nitrooční tlak, bude možné provést
ihned či po objednání další speciální vyšetření
se zaměřením na záchyt glaukomu. Těší se na
vás kolektiv glaukomové poradny - 2. NP chirur-
gického monobloku LN. Miloslava Eliášová

Hledáme dobrovolníky na pomoc
do očkovacího centra
Již několik týdnů pomáhají dobrovolníci s nut-
nou administrativou v litomyšlském očkovacím
centru a na odběrových místech. 
Pokud se k nim chcete přidat a ulehčit tak práci
zdravotníkům, kteří očkují seniory, přihlaste se
tajemníkovi MěÚ Litomyšl Bohuslavu Pulgretovi
na tel. 775 653 310 či e-mailu bohuslav.pul-

gret@litomysl.cz. Dobrovolníci pomáhají se za-
dáváním informací do centrální evidence, regis-
trací pacientů a další nutnou administrativou.
Očkovací centrum se nachází v budově N - neu-
rologické ambulanci v areálu Litomyšlské ne-
mocnice.

-mv-



9

Město žádá o dotace na vybudování nadchodu,
parku na Z. Kopala i cyklostezky k Vertexu
Jednou z dlouholetých snah města je vybudování
nového bezbariérového nadchodu u polikliniky,
který má nahradit nevyhovující objekt z 80. let
minulého století. Starý nadchod je ve špatném
technickém stavu a jeho rekonstrukce by stála
několik desítek milionů korun, takže se vedení
radnice rozhodlo pro jiný záměr a na stejném
místě chce vybudovat nadchod zcela nový se za-
budovaným výtahem. Stavební práce ale omezí
důležitou silnici I/35, a proto bylo kromě vyjá-
dření památkářů a dalších orgánů důležité získat
i kladné stanovisko dopravních úřadů. Z tohoto
důvodu o litomyšlském záměru na demolici sta-
rého nadchodu a vybudování nové, subtilnější
konstrukce rozhodovala Centrální komise minis-
terstva dopravy, která se v minulosti například
vyjadřovala k umístění dálnice kolem Litomyšle.
Její členové po projednání a posouzení podkladů
schválili záměr bez dalších podmínek a připomí-
nek. „Je to v rámci tohoto projektu klíčová udá-
lost, protože souhlas komise a přijaté doporučení
je velice důležitým podkladem pro žádost o do-
taci na Státním fondu dopravní infrastruktury,
kterou budeme v březnu předkládat,“ uvedl Jaro-
mír Drábek z Oddělení projektů a dotací Měst-
ského úřadu Litomyšl. 
Vyhlášení výsledků se dá očekávat za zhruba půl
roku. Pokud město uspěje, s demolicí starého
nadchodu a s výstavbou nového by se podle od-
hadů mohlo začít v příštím roce. Nová bezbari-
érová stavba nad průtahem města, která by
měla výrazně usnadnit návštěvy polikliniky,
městského úřadu a umožnit rychlé cestování
přes střed města, má podle odhadů stát 43 mi-
lionů Kč, dotace ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury může dosáhnout výše až 32 milionů.

komorní koncerty, přednášky i tematická setkání.
Kromě estetické a ekologické funkce bude mít
park zásadní ochrannou funkci před velkou
vodou způsobenou přívalovými lijáky – ve své
podstatě jde o protipovodňové dílo, které však
nerezignuje na vzhled a funkci pro obyvatele
této části města. Město Litomyšl v únoru po-

dalo žádost do Operačního programu životní
prostředí a čeká na vyjádření hodnotící komise.
Celkem má park stát téměř 12 milionů korun,
město žádá o příspěvek ve výši 8,5 milionu.

Cyklostezka na Vertex
Žádost o dotaci úředníci podali i na vybudování
nové, půl kilometru dlouhé cyklostezky, která
by měla propojit střed města s lokalitou J. Žižky
a průmyslovým areálem Saint-Gobain Adfors.
V současné době se v místě zamýšlené cyklos-
tezky nachází jen vyšlapaná cesta, ale to by se
do budoucna mělo změnit. Tím by se cyklistům
i chodcům otevřela možnost snadno, bezpečně
a rychle cestovat touto oblastí bez obav ze sil-
ničního provozu. Město žádá o dotaci na Stát-
ním fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,6
milionu korun, zbytek celkové částky, která se
odhaduje na 7,5 milionu, doplatí město. Pokud
bude žádost schválena, mohlo by se začít sta-
vět na jaře příštího roku. -mv-

Stovky stromů v parku na Z. Kopala
Stejně tak běží nutné přípravy na vybudování
parku v ulici Z. Kopala, kde by v letech 2021–2022
měla vzniknout přírodní plocha o rozloze několika
hektarů. V parku budou moci Litomyšlané v klidu
trávit svůj volný čas a relaxovat ve stínu více než
300 stromů a další zeleně. V místě bude i drobný
mobiliář a plochy pro setkávání. V projektu se po-
čítá i s vysazením téměř 200metrové linie keřů
a samozřejmě i lavičkami, odpočívadlem a dalším
mobiliářem. Pro rodiny v místě vznikne loučka
s několika hracími prvky pro děti, o kus dále je
pak v plánu vytvoření prostoru, kde si budou moci
hrát starší děti. Nejvýš v parku bude položena
společenská loučka, v budoucnu s vyhlídkovým
altánem. Přístupová trasa sem bude doprová-
zena výtvarnými díly a místo bude sloužit pro po-
řádání drobných společenských akcí, jako jsou
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Jak jsem porazil corona
Ze všeho nejvíc chci moc a moc poděkovat ce-
lému lékařskému personálu a všem, kteří s nimi
spolupracují – uklízečky a kuchařky, na oddělení
interním v Litomyšli, oddělení pro Covid 19, kteří
se o mě starali v době od 10. do 20. ledna 2021.
Dávám jim velkou jedničku s hvězdičkou. Jejich
starostlivost o pacienta, pochopení jeho sta-
rostí, ale i radostí bylo bezmezné. Jejich práce
je nejen v tom, že se pohybují v nebezpečném
prostředí, kde se mnozí od pacientů nakazí, ale
v průběhu několikahodinové směny (12 hodin)
musejí nosit speciální skafandr a obličejový štít.
Za tu dobu se se mnou na pokoji vystřídali tři
pacienti a nevšiml jsem si, že by se k někomu
chovali hůře, i když tam byly i ležáky.
Doporučoval bych ministerstvu zdravotnictví,
aby pokud možno přehodnotilo za tuto práci
i jejich finanční ohodnocení.
Vypovídám všechny svoje pocity, tak jak se mě

vyptávali zdravotníci. Vím, že je třeba říci vše,
neboť i zdravotníci čerpají z toho, co slyší, pro
svoji práci. Zhruba začátek prosince jsem měl
problémy s kyčlemi, myslel jsem, že se ne-
unesu. Mám kyčelní protézu. Po Vánocích 2020
se mi chtělo víc spát a trochu jsem kašlal.
31. prosince jsem vyšel ven na sluníčko, neboť
bylo poměrně teplo. Najednou mi oběma ru-
kama od ramene k lokti projel mráz a tím to za-
čalo. Od 2. ledna jsem již polehával, teploty 35
až 38,5 se několikrát denně střídaly. Začal jsem
vykašlávat krvavé hleny, telefonická konzultace
s lékařem, testy a výsledek 9. 1. pozitivní. Tři dny
jsem necítil hlad, stále mě to však nutilo
na malou, což jsem někdy ani nestihl. 11. ledna
mě syn s vnučkou, která je zdravotní sestra
a moc mi po návratu z nemocnice pomáhala,
odvezli na interní oddělení v Litomyšli. Domů
mě pustili 20. ledna. První dva dny jsem nestačil

vnímat, co se se mnou děje. To byly kapačky,
léky, odběry, vyšetření. Třetí den se vše začalo
uklidňovat a já věděl, že je to na dobré cestě.
Asi pátý den jsem začal chodit po chodbě. 40
kroků tam a zpátky, třikrát zopakovat a odpoči-
nek. Chodil jsem vždy po jídle, později i 6x
denně. Přestal jsem vykašlávat hleny a vyléčil
se i oboustranný zápal plic. Doktorka mi pora-
dila, jak mám dýchat a cvičit, což dělám i doma.
Ještě jednou všem děkuji. Říkal jsem vždy, že
snídani a večeři bych měl doma s manželkou
nadvakrát a tady to musím sníst najednou. Do-
poručuji všem, kteří s touto nemocí přijdou
do styku, vyléčení v nemocnici, neboť doma ne-
jsou všechny možnosti.
Přeji všem, se kterými jsem se tam setkal,
hodně pevného zdraví. Při pobytu v nemocnici
jsem hodně přemýšlel o zdraví a smyslu života.
Mám pro koho žít, neboť mám dobrou man-
želku, 4 hodné děti, 12 vnoučat a těsně před ne-
mocí se mi narodila pravnučka.
Přeji všem hodně zdraví.

Antonín Tauer, Strakov, skoro 77 roků

Zdražení svozu odpadu – 2. část
Obyvatele asi zdražení dost zajímá, soudě
podle mnoha ohlasů na můj článek v lednové
Lilii.
Ten vlastně nebyl o LIKO, nýbrž spíš o jeho ak-
cionářích a vedení našeho města, ale to nevadí.
Rád bych pokračoval doplněním několika faktů.
Trvám na tom, že každá přijatá dotace vylep-
šuje hospodářský výsledek (zisk) firmy, tečka.
Litomyšl svou vlastní ziskovou firmu dotuje.
Není mi opravdu jasné, proč Litomyšl dávala (a
letos dá znovu) firmě dotaci na nákup kontej-
nerů, a proč je LIKO nekoupilo samo? Za dětin-

ské považuji tvrzení, že LIKO je umístilo do Li-
tomyšle, čímž se nám dotace jakoby „vrátila“.
Jsou majetkem LIKO, tečka.
Zisk LIKO 19 Kč/obyv. jsem přepočetl proto,
abych ukázal, jak nefér je argumentace, že
zdražení je „jen“ 1Kč na rodinu a den. Podstata
a příčina celého zdražení v Litomyšli ovšem leží
jinde a je velmi prostá. Jde o to, nakolik města
nebo obce svoz odpadu svým občanům dotují.
Svitavský Deník nedávno zveřejnil tabulku cen
v 19ti městech Pardubického kraje a Litomyšl je
je druhá nejdražší, protože nám totiž město ne-

dává na svoz odpadu ani korunu, naopak. Po-
platky od občanů (6 mil.) + tržby za prodej vy-
tříděného odpadu (1,8 mil.) – platby do LIKO (7,5
mil.) = +300 tisíc. A ten milion korun, o kterém
město tvrdí, že ho na svoz doplácí, figuruje v
rozpočtu města jako výdaje na likvidaci černých
skládek. Takže až zase budeme v Lilii číst, že se
„něco“ zadotuje nebo se „něco“ za společné pe-
níze koupí, zamysleme se, kolika občanům to
„něco“ slouží. Svoz odpadu se týká všech. Ale
například věděli jste, že každý vstup do měst-
ského bazénu je dotován 100 Kč? Litomyšl –
Město pro lidi.

Robert Pikna, Litomyšlský s(k)eptik

K fungování odpadového hospodářství
K vyjádření pana Pikny bych rád stručně uvedl
několik důležitých informací.
V základní smluvní platbě LIKU za občana nemá
žádná obec zajištění nákupu kontejnerů. V mi-
nulosti kontejnery opravdu pořizovalo město
a to je mělo i v majetku.  Z naší iniciativy jsme
se dohodli, že LIKO nyní kontejnery kupuje
samo a my mu na tento nákup poskytujeme do-
taci. Pro město je to ekonomicky značně vý-
hodné, protože LIKO kontejnery pořizuje
za cenu bez DPH. Šetříme tedy 21 % nákupní
ceny. Stejně tak činí i některá jiná města. 
Ve smluvních nákladech (7,5 mil. Kč) je zajištěn
pouze jeden odvoz tříděného odpadu týdně.
Některým obcím a městům to stačí. V Litomyšli
tomu tak není. Máme již tolik kontejnerů, že
není možné jejich počet zvýšit např. dvojná-

sobně (hlavně kvůli prostoru v jednotlivých
hnízdech). Proto máme objednány od LIKA tzv.
nadstandardní svozy – plasty + 1 až 2x týdně
navíc, papír + 1 x týdně navíc.  Město to stojí 1,5
mil. Kč a náklady jsou evidovány samostatně.
Navíc na likvidaci černých skládek město dává
ročně 30 tisíc korun. Naprostá většina částky
zmíněné panem Piknou je určena právě na nad-
standardní svozy tříděného odpadu. Město tedy
skutečně na komunální odpad doplácí. Jen ještě
zdůrazním, že do komunálního odpadu by se
měl započítat i svoz odpadkových košů a likvi-
dace městské zeleně (další miliony Kč),  které
zajišťují městské služby. I to by město mělo
správně rozúčtovat do poplatku občanům.
K tomu jsme však nikdy nepřistoupili. 
Prezentovaný názor Ministerstva životního pro-

středí je ten, že by skutečně občané měli platit
pokud možno plné náklady odpadové hospo-
dářství, neboť jen tak bude vytvářen tlak na sni-
žování množství odpadu. Ano, jsou města, která
dokonce ve 100 % dotují odpadový systém. Je
to vždy otázka přístupu, který dané město zvolí.
V Litomyšli občané platí ve srovnání s jinými
městy více za svoz odpadu, ale například méně
za vodné a stočné. 
Samozřejmě se možnostmi adresného placení
za množství odpadu zabýváme, není to však
věc úplně jednoduchá a pořízení vybavení tech-
niky dost nákladné. 

Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního 
a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.

Reakce na článek Zdražení svozu odpadu – a proč?
Asi nejlépe vystihuje můj pocit – lítost, že
na stránkách Lilie se objevil článek typu „Zdra-
žení svozu odpadu – a proč?“. Pisatel nevybíra-
vým způsobem napadá firmu Liko. Pokud má
podezření, důkazy, že se ve firmě záhadně hos-
podaří, pak se může obrátit na příslušné or-
gány, ale i zveřejnění v tisku je správné. Toto
sdělení by však mělo být psáno slušně, věcně,
raději formou otázky, aby to nebylo právně na-
padnutelné.  
Pokud to autor článku píše urážlivě s využitím
polopravd, vlastních domněnek a navíc ve svém

sdělení použije sarkastický humor (fňuky, fňuk
ale na nesprávném hrobě…) pro pobavení čte-
nářů, pak je to pomluva, a ta je právně napad-
nutelná. V tom případě se mu podařilo
i nespravedlivě očernit firmu, která se příkladně
věnuje osvětě zaměřené na problematiku od-
padů, jejich třídění a možnosti využití. 
Co pamatuji, Liko pod vedením Ing. Holce
a Ing. Gestingera minimálně 15 let připravuje
k oslavám Dne Země výukové programy pro
žáky základních škol, spolupracuje se školami
při třídění odpadu, umožňuje na požádání ex-

kurze do firmy jak pro děti, tak pro dospělé zá-
jemce. A tato osvětová činnost přináší městu
uznání, umístění na předních místech z hlediska
třídění odpadu. (Nejen v kultuře exceluje Lito-
myšl.)
Současná nepřehledná a složitá doba volá své
SOS pro soužití a přežití „Slušnost – Ohledupl-
nost – Serióznost“. Nepatřím do fanklubu Lika,
jen sebestředné, rádoby vtipné články tohoto
typu jsou otravné.  Škoda, že se vytrácí tolik po-
třebný laskavý humor.      

Jarmila Chladová
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Koňský hnůj „paří“
V této pro nás nelehké koronavirové době se
všichni snažíme vydat alespoň na kratší dobu
ven do přírody, abychom se doma nezbláznili.
Také já se snažím více méně každý den s man-
želkou vyjít na několikakilometrovou vycházku
a potkat se s lidmi, kteří také takto bojují.
Naše oblíbená trasa z města je směrem na Su-
chou. Jdeme Lidickou ulicí až na konec a kolem
sochy sv. Anežky pokračujeme dál. Cesta je
pevná, vyasfaltovaná, a tak se nemusíme nikde
bořit blátem. Záhy zjišťujeme, že na cestě ne-
jsme sami. Mimo nás ji také využívají jezdci
na koních. Kůň je krásné zvíře a člověk, který
na něm sedí, se rád dívá na svět z větší výšky.
Jezdí zde na koních i mnohdy děti a důstojně
nás míjí. Provoz koní je ale poznamenán biolo-
gickým procesem, který se projevuje častým
výskytem uvolněných exkrementů. Ti koníci ra-
dostně vypouští pěkně na cestě. A že je „koblih“
docela dost, napadla mě myšlenka, že by toho
měl někdo ze zahrádkářské kolonie „Líbánky“
využít a s kolečkem sem mohl za úrodou vyra-
zit. Je to přece nádherný materiál, který se hodí
do pařeniště. Ví se přece, že koňský hnůj mimo
svých nesporných účinků vyvíjí dost tepla. Tím
je možné jarní sklizeň zeleniny z pařenišť i ze
skleníků urychlit. A nám chodcům by se rázem
výhled do krajiny zlepšil. Ani boty by se tolik ne-
zašpinily. Mimo myšlenky na využití této nadílky
mě také napadlo, jak by bylo krásné vidět jezdce
na koni, kdy se mu po boku houpá lopatička,
a vždy, když kůň zařehtá, že ho v zadku něco
lechtá, seskočit a hromádku lopatičkou z cesty
jednoduše odhodit na blízké zorané pole. Byl by
to chvályhodný čin a svědčil by o tom, že jezdec
má rád nejenom jezdecký sport a koně, ale
i čisto pro kolemjdoucí. A zasloužil by si potlesk.
A dobrý dojem, jaký je to dobrý člověk. A on by
zase stejně majestátně mohl nasednout a od-
kráčet. K tomu by měl být v rámci tréninku i vy-
chováván.
Těším se, že po přečtení tohoto příspěvku se si-
tuace s fekáliemi na této komunikaci, turisty
hojně využívané, zlepší. Jan Červenka

strana 1 >
Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do ji-
ného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé
vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou
do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se
po dobu platnosti opatření považovat za jejich
bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset
každý při případné kontrole doložit buď přísluš-
ným potvrzením, nebo čestným prohlášením.

Práce, nákup, sport a domů
Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném
čase. Povoleny jsou jen nezbytné cesty, napří-
klad na nákupy, a cesty do přírody a sporto-
vání, ale jen za podmínky společné
přítomnosti pouze členů jedné domácnosti
a na území obce, ve které má osoba trvalý
pobyt nebo bydliště. Provozovatelům dět-
ských hřišť vláda důrazně doporučuje tato
hřiště pro veřejnost uzavřít.

Omezení obchodů a služeb
K dalšímu omezení dochází i v oblasti malo-
obchodu a služeb. Vláda zredukovala počet
výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti
v provozovně. Ve výjimkách už nejsou napří-
klad prádelny a čistírny, autoservisy a pro-
dejny náhradních dílů, prodejny textilního
materiálu a textilní galanterie, zámečnictví,
papírnictví či prodejny se zbraněmi a střeli-
vem. Zavřít budou opět muset i prodejny dět-
ského oblečení a obuvi a například provoz
automyček bude možný jen bez obsluhy. Pře-
rušit činnost budou muset také provozovny
péče o dítě do tří let věku v denním režimu
s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém
zařízení nebo zařízení sociálních služeb.
Omezen bude opět také provoz poskytova-
telů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak,
že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně
rehabilitační péči, která je alespoň částečně

hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zavřené školy
Od 1. března budou muset přerušit prezenční
školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních
škol včetně přípravných stupňů, speciálních
škol a praktických škol jednoletých a dvoule-
tých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské
školy. Výjimku budou mít jen základní školy,
školky a dětské skupiny při zdravotnickém za-
řízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a po-
kračovat bude i nařízení vlády, které ukládá
hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpe-
čit péči o děti zaměstnanců integrovaného zá-
chranného systému, pracovníků kritické
infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších
vybraných profesí. Více informací rodičům po-
skytnou vždy v jednotlivých školkách a školách.

-red-, převzato z webu www.vlada.cz

Od 1. března vláda omezila pohyb,
obchody a zavřené jsou i školy
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Díky za polštářky
do Domova pro 
seniory v Litomyšli
Ze srdce děkujeme všem, kdo jste ušili a daro-
vali povlaky na polštářky pro klienty Domova
v Litomyšli. Každý kousek je originál, některé
jsou ušity z barevných látek, některé dýchají
kouzlem tradičních látek uložených ve skříních
mnoha domácností. Všechny v sobě nesou ši-
kovnost a otevřené srdce „švadlenek“. Do polo-
viny února se sešlo 68 povlaků a víme, že
někteří máte rozešito, takže jich ještě pár při-
byde. Ovšem už teď je počet povlaků dostaču-
jící. „Děkujeme, polštářky nám v péči pomohou
a klientům udělají radost,“ vzkazuje Alena Fied-
lerová, ředitelka Centra sociální pomoci města
Litomyšle. Přejeme všem pevné zdraví, laska-
vost a radost.
Za Rodinné centrum Litomyšl Petra Benešová

Amatérský genealog pátrá po místu pobytu
a úmrtí svých předků - odborníka v zemědělství
a na volební právo (*1844) Ladislava Učíka, ro-
dáka z Litomyšle, rodiče žili v Nedošíně
a na Hvězdě. Posléze žili v Polsku v Zuravici
u Přemyšle. Další ze slavných sourozenců byla
Bohumila Vratislava - vyhlášená kloboučnice
(tam ale byla známa jako Božena Učíková). Pol-
ští historici píší pojednání o vašem rodákovi
a jeho sourozencích, hlavně Bohumile. 
Čtenář, ač z Olomouce, prosí o informaci, pokud
existuje pamětník. Případné odpovědí je možné
zaslat na e-mail. adresu: karel.ucik@email.cz.

-red-

Prosba o pomocSčítání lidu, domů a bytů
V letošním roce opět po deseti letech proběhne
sčítání lidu, domů a bytů, které bude probíhat
ve dvou fázích. Od půlnoci z 26. na 27. března
2021 bude možné se sečíst jednoduše online
prostřednictvím elektronického formuláře, který
najdete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci. Ten, kdo nebude mít mož-
nost sečíst se online, musí od 17.
dubna do 11. května vyplnit a ode-
vzdat listinný sčítací formulář.
Vzhledem k současné epidemické
situaci bude distribuce a sběr lis-
tinných formulářů zajišťován s vý-
razným omezením fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatel-
stvem. Distribuce formulářů do domácností
bude probíhat podobně, jako nyní probíhá do-
ručování doporučených poštovních zásilek.
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři po-
máhat s vyplňování formulářů. V případě po-
třeby se můžete obrátit na infolinku 840 30 40
50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat

v předtištěné obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na cca 800 kon-
taktních místech České pošty (v Litomyšli je to
pošta na Smetanově náměstí 15). Odeslání
bude zdarma. 
Sčítání 2021 je ze zákona povinné, proto se

musí zúčastnit všechny osoby
s trvalým nebo přechodným po-
bytem nad 90 dnů na území
České republiky. Sečíst se musí
každá osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu,
věku, svéprávnosti a zdravotního
stavu. Za osoby mladší 18 let,

osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opa-
trovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání
se týká i cizinců přítomných v České republice
v rozhodný okamžik, vyjma diplomatů nebo ci-
zinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů. Další
informace o sčítání můžete najít na webu
www.scitani.cz. -az-

Ušijte a darujte povlak na polštářek,
který bude sloužit v domově pro seniory 
Polštářky používají klienti Domova pro zvýšení
svého pohodlí v posteli, případně pro podložení
částí těla, aby se zabránilo otlakům. 
Jak má povlak na polštářek vypadat? Má velikost
40 x 40 cm, na zadní straně je pouze látka pře-
ložena, ideálně 5 cm, bez knoflíků, zipů či jiného
zapínání. To aby se mohl dobře mandlovat. Po-
vlaky se musejí prát na vyvářku, proto musejí být
z látky, která je vhodná, ideálně světlé plátno.

Polštářky u vás vyzvedneme, volejte na tel.
607 605 720, Petra Benešová, nebo můžete
vložit do označeného boxu „POLŠTÁŘEK“
na chodbě před Rodinným centrem Litomyšl
na Toulovcově náměstí. Na výše uvedené číslo
volejte v případě jakýchkoli nejasností.
Díky!

Za Rodinné centrum Litomyšl
Petra Benešová

Do tohoto vydání zpravodaje se nevešly násle-
dující texty: Využijte možnost podívat se do
moderní malotřídky!; Hithit - Pomůžeme Květné
Zahradě; Zuzana Fryaufová je spolumajitelkou
litomyšlského young_block. -red-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/c/cmstvfilmstudiocomvision.
Podívejte se na:  Moderní pavilon od zámku se
asi prodá za desetinu ceny • Anketa mezi ob-
čany k opatřením a očkování proti Covid-19 •
Městská knihovna reaguje na měnící se pod-
mínky • Chladící zařízení na zimním stadionu vy-
pnuto • Zasadíte na počest svého dítěte strom?
• Okružní křižovatka na vjezdu od Svitav zatím

asi nebude • Dům pro sociální bydlení už stojí •
III. ZŠ se zlepšila v distanční výuce, i tak všichni
touží po návratu do normálu • Nezastavitelný
Police Symphony Orchestra • PAST, aneb český
rap v Kotelně - streamy koncertů suplují klubový
program • Očkování seniorů nad 80 let začalo •
Křesťanská ekumena a její poselství do roku
2021 • Dobíjecí stanice pro elektromobily je
v provozu, další na řadě budou elektrokola •
Zámecké návrší po fúzi rozšířeno o hotel. -red-

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Uzávěrka Lilie
Připomínáme, že uzávěrka pro dubnové vydání
Lilie je 21. března a maximální rozsah příspěvku
je 2600 znaků bez mezer. Své texty posílejte na
mail lilie@litomysl.cz. -red-
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Připravujeme oslavu 
10. narozenin lázní ducha!

Lázeňská promenáda bohužel ještě z epi-
demických důvodů nebude moci hostit lá-
zeňský průvod ani hudební či divadelní
produkci. Oslava proběhne z velké části
„vzdáleným přístupem“. Nebyli bychom
v Litomyšli, kdybychom se nesnažili vidět
ve všem špatném něco dobré. Tak tedy letošní
oslavy proběhnou ve znamení hesla „Lázně
ducha do celé republiky“. V den desátých naro-
zenin jediných českých lázní ducha pošleme
prameny lázní všem, kteří o ně budou mít
zájem. Připravíme asi dvouhodinový živý pře-
nos s názvem „Lázně ducha do každého ucha“
plný rozhovorů Václava Žmolíka i výborné mu-
ziky Jana Smigmatora, který - pokud všechno
dobře dopadne - pošleme nejen do Českého
rozhlasu Dvojky, ale také na sociální platformy,
jako je Youtube či Facebook. Zároveň připra-
víme 10 tipů na výlet do měst, která jsou spo-
jená s litomyšlskými osobnostmi. Chybět
nebude ani výstava fotografií z uplynulých roč-
níků Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny – tu
umístíme na Toulovcovo náměstí. Pro rodiny
s dětmi připraví Městská galerie Litomyšl hru,
která bude vázána na litomyšlské lavičky.
V rámci posledního dubnového víkendu budou
také vyhlášeni vítězové soutěže Lázeňské pra-
meny za rok 2019 i 2020. Jako povzbuzení pro
místní restaurace, hospody i bary vyhlásíme
i další ročník této soutěže.  
Připravujeme také nové webové stránky – proto
aktuality z příprav hledejte do jejich spuštění
především na facebooku Litomyšl – lázně ducha.

Soutěž Lázeňské prameny 2021
K lázním patří neodmyslitelně také léčivé pra-
meny. Jsme přesvědčeni, že vyléčit duši může
i dobré jídlo a pití. Proto již několik let zařazu-
jeme do léčebného procesu i gurmánské pra-
meny. V loňském roce jsme díky aktivitě
místních restaurací, hospod a barů mohli nabíd-
nout 30 pramenů. Pokud máte zájem zařadit
svůj speciální lázeňský nápoj či jinou dobrotu
do soutěže, napište nám na adresu laznedu-
cha@litomysl.cz.

Popřejte lázním ducha k 10. narozeni-
nám!
Máte rádi lázně ducha i myšlenku, že se
dají všelijaké bolístky léčit i laskavou le-
grací? Popřejte lázním ducha k narozeni-
nám! Zazpívejte, zahrajte, zatančete či

něco nakreslete – vaše zdravice rádi uveřejníme
na facebooku Litomyšl – lázně ducha. Pošlete
nám třeba i fotku z minulých ročníků a těšte se
spolu s námi z 10. výročí akce, která nemá
v České republice obdobu. Slavit bohužel zatím
nemůžeme společně na kolonádě, ale pojďme
zaplnit pozitivním myšlením alespoň sociální
sítě a naše domácnosti!   

Výzva pro případné sponzory a mecenáše 
Žádná z připravovaných aktivit nebude genero-
vat příjmy. Děkujeme všem dosavadním part-
nerům a mecenášům, kteří nás v minulosti
podporovali. Budeme rádi, když nám zachováte
přízeň i tentokrát. Uvítáme samozřejmě i další
firmy, podnikatele či jednotlivce, kteří mají
zájem tento projekt jakkoli podpořit. Ozvěte se
nám prosím na lazneducha@litomysl.cz, sdě-
líme vám podrobnosti. Věříme, že spolupráce
bude probíhat k oboustranné spokojenosti. 
Uvědomujeme si, že jedním z nejsilnějších bodů
Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny je setká-
vání a sdílení zážitků ve stejný čas na stejném
místě. Koncem letošního dubna to však s nej-
větší pravděpodobností bez velkých omezení
zatím nebude možné. A proto jsme zároveň za-
hájili přípravu druhého ročníku Litomyšlské ve-
selice, kterou plánujeme opět na první víkend
v září. Podobně jako v roce 2020 bychom
i na začátku letošního podzimu spojili myšlenky
lázní ducha a chutě i vůně Gastronomických
slavností M. D. Rettigové, které si v letošním
roce také připomínají 10. narozeniny.          

Za přípravný výbor Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu    

Ano, čtete správně! I přes všechny složitosti s koronavirem jsme se rozhodli toto výročí nepo-
nechat bez povšimnutí. Nebude to jednoduché, ale věříme, že s vaší pomocí půjde o důstojnou
oslavu nápadu, který tak trošku změnil tvář Litomyšle. Letos tomu bude již 10 let, kdy si Otcové
zakladatelé – Miroslav Brýdl, Ladislav Horáček a Jarda Vencl – řekli, že je čas představit město
„L“ jako první české lázně ducha. 

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
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Školamyšl na druhém stupni
Školamyšl je založená
na programu Začít spolu.
Jedná se o propracovaný
vzdělávací systém, který je
orientován na dítě, aktivita
dítěte převládá, učitel je
průvodce, učení probíhá
v souvislostech v propojení
s reálným životem, chyba je
prostředkem k posouvání
kupředu, výuka vychází
z potřeb a možností kaž-
dého dítěte.
Jedním z nástrojů je propojování předmětů
v centrech aktivit. Kromě samostatného trivia
– čeština, matematika, angličtina – jsou
všechny ostatní předměty integrovány do cen-
ter Logiky, Ateliér, Věda, Jazyk.
Návaznost jsme hledali i pro druhý stupeň. Díky
projektové metodě eduSrum, jež vychází z po-
třeby IT světa kreativně se přizpůsobovat, jsme
i na druhém stupni integrovali všechny před-
měty do center. V rozvrhu se tak objevuje pouze
Hejného matematika, čeština, angličtina, fran-
couzština, tělocvik, Umění, Svět, Logika a Pří-
roda.
Centra aktivit hledají obsahové propojení i mezi
sebou. Například v centru Logiky a Umění
za podpory angličtiny starší děti vytvářely
ve skupinách vlastní anglickou pohádku na mo-
tivy známých obrazů v PowerPointu, kterou

mladším prezentovaly prostřednictvím pro-
gramu GomCam.
V centrech Umění a Světa žáci pozvali Komen-
ského na návštěvu. Anglicky mu představili
dnešní systém vzdělávání, uspořádali mu kon-
cert barokní hudby – jeho současníků. 
V centru Svět žáci propojují informace o regi-
onech – historie, přírodní poměry, aktuálními
problémy a kultura lidí v dané oblasti žijících.
V tématu Atmosféra se věnovali projektu Do-
mácí meteorologická stanice s přesahem do so-
ciální oblasti - hodnotili společenskou
atmosféru ve třídě. Co jí přispívá a co jí škodí,
navrhovali cesty jak ji zlepšit.
V centru Logika se věnovali čtení technických
nákresů - půdorysu domu. Se zadáním praco-
vali v programu Jamboard. Na výběr měli ze tří
možností: rýsovat půdorys svého domu a počí-

tat plochu, rýsovat půdorys navrženého domu
(včetně atypické možnosti domu kulatého,
domu na stromě, domu hobitího) nebo vytvořit
model navrženého domu z papíru s popsanými
místnostmi.
V centru Příroda byla tématem například Op-
tika. Počítali příklady na spojky, rozptylky, oh-
niště. Dívali se na stavbu oka - kde je čočka
a jak to v oku vypadá, pokud funguje/nefunguje
správně.
Ústup od rozdělení učiva do 45minutových
předmětů k výukovým blokům v centrech dává
pedagogům možnost propojovat zadání úkolů
do dlouhodobějších projektů postavených
na smysluplnosti při každodenní výuce. Na pe-
dagogy to klade vysoké nároky směrem ke spo-
lupráci. Jsem vděčná, že kreativní a spolupráci
upřednostňující pedagogy ve Školamyšli máme.

Radoslava Renzová

Město Litomyšl vyhlašuje

konkurs na vedoucí pracovní místo
ŘEDITELE/ŘEDITELKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL,
Zámecká 496, okres Svitavy
Předpokládaný nástup na pracovní místo 1. srpna 2021

Požadavky:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky 

v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• znalost školských předpisů a školské problematiky
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• organizační a řídící schopnosti

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání
• strukturovaný životopis v českém jazyce
• koncepci dalšího rozvoje základní školy (tři až pět stran strojopisu A4)

v českém jazyce
• výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti

ředitele/ředitelky základní školy (ne starší dvou měsíců)

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději 
do 31. března 2021 na adresu:
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Obálku označte heslem: 
KONKURS — Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

Skautský institut
v Litomyšli
Úvod letošního roku přináší novinku ze světa li-
tomyšlských skautů, říkejme jí například Skaut-
ský institut v Litomyšli. Jedná se o projekt svým
způsobem výjimečný a v Pardubickém kraji oje-
dinělý. Pod hlavičkou institutu se shromáždilo
asi 11 lidí z řad skautů i neskautů, kteří by rádi
věnovali svůj čas a prostor změnám a diskuzi
nad nejrůznějšími tématy, která více či méně re-
zonují ve společnosti kolem nás.
Pořádání akcí v této době není nikterak snadné
a velmi pravděpodobně nás alespoň z počátku
vyžene do online prostoru.
I přesto bychom vás rádi pozvali na první plá-
novanou debatu skautského institutu v Lito-
myšli, která nese název „Když smrt zaklepe na
dveře, budeme připraveni?” Akce se uskuteční
9. 4. od 18:00 hodin v Novém kostele. V květnu
a červnu budou další akce následovat. Sledujte
náš facebook Skauti Litomyšl nebo web www.li-
tomysl.skauting.cz.
Skautský institut v Litomyšli je prvním takovým
projektem v Pardubickém kraji a řadí se tak
vedle již fungující instituty v Praze, Brně, Plzni,
Olomouci a dalších městech. Věříme, že i v Li-
tomyšli se najde pro projekt tohoto rázu místo,
a už teď se těšíme na společná setkání.
Za celý tým skautského institutu

Frenky Střasák

Z Farmy 
Farmářský krám otevřený od 10. 12. 2020 na ná-
městí v Litomyšli. Najdete v něm lahodné, ručně
vyráběné mléčné výrobky z farem Babina a Tě-
šany. Čerstvé plnotučné mléko, čerstvé máslo,
jogurty bílé i ovocné, jogurtová mléka, protei-
nové nápoje, čerstvé sýry přírodní, kořeněné
i uzené, sýrové nitě, tvarohový mixík, farmářský
tvaroh nebo smetanový zákys. Můžete se také
těšit na další kvalitní a chutné produkty, které
pochází od našich regionálních a partnerských
dodavatelů, jako jsou třeba mošty nebo zava-
řené masné výrobky a mnoho dalších skvělých
produktů, které pro vás připravujeme. Těšíme se
na vaši návštěvu každý čtvrtek 9.00 – 17.00,
pátek 9.00 – 17.00 a sobotu 9.00-12.00 hodin.
Můžete si u nás také zakoupit dárkovou pou-
kázku, objednat dárkový koš nebo bedýnku,
které pro vás s láskou připravíme. Najdete nás
na adrese Smetanovo náměstí 30, Litomyšl. Pro
více informací navštivte náš instagram @zfar-
mylitomysl nebo facebook Z Farmy Litomyšl.
Více o našich farmách naleznete na webu
www.farmatesany.cz a www.farmababina.cz

Tereza Fišerová 
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POZVÁNKY 

Není apríl
jako apríl
Naděje připravuje pro děti od 6 let v době veli-
konočních prázdnin, ve čtvrtek 1. dubna od 8
do 13 hodin, dobrodružné dopoledne. Přestože
vychází datum na „apríla“, nebude se jednat
o žertík. Pokud nenastane neočekávaná situace,
akce se bude skutečně konat. A protože začínají
Velikonoce, poputujeme s dětmi na Velikonoční
ostrov. Tedy pro upřesnění: v aktivitách, fantazii
a povídání. Tematika ostrova je vybraná zá-
měrně. Možná se v této době můžeme cítit tro-
chu sami, jako třeba na ostrově. Nemáme tolik
kontaktů s dalšími lidmi, přicházejí věci zcela ne-
obvyklé, se kterými jsme nepočítali, mnoho
změn a otázek... Lze tedy i v této době z něčeho
čerpat sílu, nebo se radovat, či dokonce najít po-
klad? To bude několik záhad, které se budeme
snažit rozluštit. V nouzovém stavu, v době
prázdnin, je povolen limit dvanácti dětí, které
mohou program v Naději využít. Proto bychom
chtěli poprosit, abyste v případě zájmu místo pro
děti zarezervovali. (kontakt: 775 868 275, fb Na-
děje, pobočka Litomyšl). Jitka Nádvorníková

Venkovní rodinná hra Dostaň Josefa Voleského na AVU
16. února – 30. května 2021
Pro svoji stávající výstavu v domě U Rytířů na-
zvanou Příběhy z obrazů Josefa Voleského při-
pravila městská galerie originální doprovodný

program – rodinnou hru.  Malíř Josef Voleský po-
cházel z chudé rodiny, a proto si na svá studia
na pražské akademii musel vydělat malováním.
Zakázek si ale nabral moc a nestihá je realizo-
vat. Pomůžete mu? 
V rámci hry navštívíte pět litomyšlských staveb
a podle připraveného zadání dokončíte pět
obrazů. Pokud úkol splníte, získáte pro Josefa
peníze, které mu umožní studovat na jeho vy-

sněné škole. Zadání ke hře si můžete vyzved-
nout v infocentru na náměstí nebo objednat.
Napište nám vaši poštovní adresu na email
edukace@galerie.litomysl.cz a vše potřebné
vám přijde zdarma poštou. Následně stačí vzít
tužku a obsah obálky a vyrazit na příjemnou
procházku do města. Pro prvních 50 úspěšných
řešitelů je připravena poukázka na kakao v ka-
várně Kafemysl. Václav Novák

Večer s galerií:
dům U Rytířů
25. března 2021 v 17.30 hodin
Renesance v Litomyšli to není jen v seznamu
UNESCO zapsaný zámek, ale také na náměstí
stojící dům U Rytířů. Jedinečně zdobenou fa-
sádu domu vytvořil kolem roku 1546 kameník
Blažek, jméno mu dal Alois Jirásek a s jeho mi-
nulostí vás seznámí Vladislava Říhová a Pavel
Waisser. Poslechnout si je můžete 25. března
v 17:30 hodin přímo v renesančních interiérech
domu, kde dnes sídlí Městská galerie Litomyšl.
Akce se koná v rámci festivalu Vilém 500.
Vstupné 30 Kč / rezervace možná na edu-
kace@galerie.litomysl.cz
Změna programu vyhrazena        Václav Novák

Jarní výstava
v denním stacionáři
Denní stacionář Litomyšl, organizace Ruka pro
život o.p.s. zve na Jarní prodejní výstavu, která
se uskuteční v úterý 23. a ve středu 24. března
2021 v čase od 9 do 16 hodin ve vstupních pro-
storách denního stacionáře, na ulici J. E. Pur-
kyně 1150. Na výstavě budou opět k vidění
výrobky s jarní tématikou vyrobené v rámci te-
rapeutických aktivit uživatelů denního staci-
onáře, který je určený lidem s mentálním
a kombinovaným postižením, lidem s poruchou
autistického spektra a seniorům. Přijďte si pro-
hlédnout jarní dekorace, popřípadě zakoupit
malou drobnost. Výstava opět proběhne za pří-
sných hygienických opatření, vstup bude ome-
zen na jednu, maximálně dvě osoby z jedné
domácnosti.
Za Ruku pro život o.p.s. se na Vás těší Ria Slušná

Putování za příběhy
Středisko volného času zve od pátku 12.
března na nově připravené outdoorové hry
v Litomyšli a blízkém okolí. Hry jsou určeny pro
rodiny s dětmi a pro všechny, kteří mají rádi
putování s cílem a zábavou. Jedná se o vycház-
kové okruhy, během kterých vás chceme za-
vést do přírody a procvičit vaše znalosti
a dovednosti nenáročnými úkoly. Veškeré po-

drobné informace, které budete potřebovat
vědět, naleznete na webu svc.litomysl.cz,
na našem facebooku anebo ve fb skupině Pu-
tování za příběhy. Okruhy a značení jsou pra-
videlně kontrolovány a po ukončení budou
řádně uklizeny. Těšíme se na společné puto-
vání.  

Tereza Kučerová

ROUŠKY ZDARMA 
PRO OBČANY LITOMYŠLE V TÍŽIVÉ SITUACI

Jméno

Adresa

Podpis

Výdejní místa
• Informační centrum Litomyšl, Smetanovo náměstí 72
• Hlavní budova MěÚ Litomyšl - recepce, Bří Šťastných 1000
• Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl, J. E. Purkyně 918
• Farní charita Litomyšl, Bělidla 392 (Lidový dům)

Kdy si můžete roušky vyzvednout?
Po a St  9–11, 13–15 hodin
Nabídka platí do rozdání zásob a skončí nejpozději 31. 3. 2021. 
V případě lockdownu doporučujeme aktuální stav zjistit 
přímo ve výdejních místech – informační centrum 461 612 161; 
městský úřad 461 653 333 a 605 929 273; charita 732 803 709

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR)

KUPÓN

Děkujeme firmě DispoMask Czech
a Potravinové bance
za darování roušek pro občany.

KUPÓN LZE UPLATNIT
POUZE VYSTŘIŽENÍM

Z TIŠTĚNÉHO 
VYDÁNÍ LILIE
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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 od 11.00
Hotel Aplaus www.hotelaplaus.cz 461 614 901 VO Po–Ne 11.00–20.00, RO po–pá 10.30–19.00, so,ne 11.00–19.00
Hotel Zlatá Hvězda www.zlatahvezda.com 734 670 355 VO RO od 11.00
Jídelna Rettigovka www.rettigovka.eu 775 534 977 VO RO Po–Pá, 10.00–13.00
Klobása Drajw fb klobasa.drajw.litomysl 608 866 268 VO během února bude opět v provozu
Na Chuť – foodtruck fb dejsinachut.cz 704 312 171 VO Po–Ne 16.00–20.00, od 1. 2. změna místa
Nový svět www.novysvetlitomysl.cz 602 828 824 VO RO Po–Pá 11.00–15.00
Oáza zdraví oaza-zdravi.cz 777 432 332 VO RO Po–Pá 10.30–14.00
Pizzeria 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 8.30–12.30)
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 11.00–17.00
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 11.00–21.00
Underground Litomyšl www.jidlolit.cz 792 320 136 RO Po–Čt a Ne 10.00–21.00, Pá–So 10.00–21.00

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–Pá 8–19, So 9–19, Ne 10–17
Pražírna kávy Caffé Delizia www.caffedelizia.cz 734 408 137 VO Út–So 9.00–17.00
Vinárna U Mydláře www.umydlare.cz 461 616 746 VO Po - Čt 9.00–18.00, Pá–So 9.00–20.00

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

Kvůli uzavření restaurací, jídelen, kaváren a dalších podniků město Litomyšl ve spolupráci s Informačním centrem 
Litomyšl připravilo přehled rozvozu a prodeje jídla s sebou. Snadno tak můžete podpořit místní podnikatele a živnostníky v této
těžké době. 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 2. 3. 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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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

•
•
•
•
•

CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
www.consultvk.cz

Pro starší pár hledáme byt 2+1, popř. 3+kk na sídlišti
Mařákova v Litomyšli. Podmínkou je výtah a dobrý
stav nevyžadující rekonstrukci. Financování zajištěno.
Sebranice – prodej zděné garáže (zast. plocha:
25 m2) v blízkosti OÚ, ZŠ, fary a fotbal. hřiště. Výklopná
plechová vrata, beton. podlaha s montážní jámou,
omítky vápenné, bez připojení na elekřinu. Zpevněný
příjezd a osvětlení z veřejného prostranství.
Č. 1599                                                          Cena: 170 000 Kč
Litomyšl – prodej zděné garáže v lokalitě Husova
čtvrť. Půdorys 3,0x6,2 m, šířka ve vjezdu 2,36 m. Vý-
klopná vrata, elektro světelná, betonová podlaha.  
Č. 1597                                                          Cena: 275 000 Kč
Litomyšl – Komenského nám.: Pronájem nově vybu-
dovaného bytu 2+kk (67 m2) v I. NP v centru města.
K užívání od 01.03.2021. ENB C/92
Č. 1594                                     Cena: 10 000 Kč + energie
Litomyšl – Lány - prodej bytu 3+kk (129 m2+půda) se
dvěma balkony ve II. NP prvorepublikové vily. Aty-
pické bydlení pro náročné - vlastní zahrada, velké
soukromí. ENB G
Č. 1557                                Cena: Informace v kanceláři
Hledáte byt v Litomyšli? Nabízíme panelový byt
o velikosti 2+1 (70 m2) v žádané lokalitě. Více infor-
mací osobně nebo telefonicky – neveřejná nabídka. 
Č. 1589                                               Cena: Informace v RK
Litomyšl – prodej prostoru pro vestavbu jedné až
dvou bytových jednotek v byt. domě na ul. 9. května.
Bližší informace v kanceláři RK. ENB G 
Č. 1588                                                   Více informací v RK
Litomyšl – prodej bytu 3+1 (78 m2) s balkonem ve
II.NP zděného domu na ulici U Školek. Byt je připra-
vený na kompletní rekonstrukci dle Vašich představ.
Klidné místo k bydlení v atraktivní lokalitě. ENB G
Č. 1564                                                     Cena: 3 230 000 Kč

Podnikáte, či plánujete podnikat?
Nabízíme pomocnou ruku 
Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK
pomáhá podnikatelům v kterékoli fázi jejich pod-
nikání. Sídlíme v Pardubicích a pracujeme pro
území celého Pardubického kraje. Naše aktivity
jsou hrazeny z valné části Pardubickým krajem
a městem Pardubice. Oba partneři směřují
k tomu, aby kraj vzkvétal i co se týče rozvoje
podnikatelského prostředí.

Pomoc u nás najdou i „nepodnikatelé“
Pomáháme rovněž šikovným mladým lidem,
kteří už v době studia chtějí začít pracovat „na
svém“. Ale věk nehraje roli. Napadá mne příklad
i pro ostatní podnikavé lidi: Nějaká žena dovede
péct úžasné trubičky, všichni to chválí a ona zva-
žuje, zda by se tím mohla uživit. A láká ji to.  Pro
ni a podobné máme projekt Akademie začínají-
cího podnikání. Covid nám v tomto případě na-
hrává na smeč. Člověk nemusí opustit svůj dům
a může se vzdělávat online.
Zájemce o podnikání úplně v začátku může u nás
v inkubátoru v Domě techniky absolvovat poho-
vor o svém záměru. Dojde tak k odpovědi, zda je
reálné začít nakládat se svým nápadem.

Nabídka zavedeným podnikatelům 
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných před-
nášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. 
Přihlásit se můžete na adresu https://docs.go-
ogle.com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyoVlbtA-
QAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8 a na e-mail zašleme
informace k probíhajícím akcím.
Pro existující podnikatele máme i takzvaný „špí-

ček“. Dva programy s názvem
„odPINKni se“ a „PINKubační
program“. Oba jsou určeny
pro intenzivní, komplexní
a systematickou práci s kon-
krétním projektem, kde vý-
sledkem je prosperující firma. 

Potřebujete poradit, co je pro vás vhodné
a jaké akce aktuálně běží?
Sledujte naše stránky p-pink.cz a náš FB P-PINK
Nabízíme i další služby jako například sdílené
kanceláře, virtuální sídlo firmy atd.

Kolik za služby zaplatíte?
Většina našich služeb je zdarma. Některé služby
jsou zpoplatněné, ovšem za velmi přívětivé ceny.
Inkubátor poskytuje v místě svého sídla podni-
katelům placené zázemí formou sdílených kan-
celáří (coworking). Dále má k dispozici pro
jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný
pronájem jednací místnosti a konferenční míst-
nosti. Podnikatelským subjektům nabízíme také
zřízení virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK.

Nabídka těm, kteří nepotřebují žádnou pomoc
Stále hledáme další odborníky, mentory a zku-
šené podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich
aktivit a mohou tak předávat dál své získané
zkušenosti.

Hana Štěpánová,
rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi

a obcemi na území Pardubického kraje

Rodinná firma z Litomyšle
slaví 30 let na trhu
Firma Rudolf Skřivan – LITEX vznikla v roce 1991
a navázala na předchozí textilní výrobu v Lito-
myšli. Zaměstnává více než 100 pracovníků,
především žen – v konfekční výrobě a obchodě.
Ve svém výrobním závodě v Litomyšli Na Lá-
nech šije plavky, oblečení pro volný čas a prádlo
podle vlastních návrhů z materiálů české pro-
venience nebo kvalitních materiálů importova-
ných ze zemí Evropské unie – Španělska, Itálie,
Řecka, Francie. Toto zboží pak Litex distribuuje
ze svého sídla v Litomyšli v Tyršově ulici dalším
prodejcům, ale především vlastním zákazníkům
a rovněž zásobuje svůj obchodní dům v Lito-
myšli na Smetanově náměstí a značkovou pro-
dejnu v Praze. Oblečení Litex svou vysokou
kvalitou a příznivou cenou dělá tedy již po třicet
let radost spotřebitelům nejen v České repub-
lice, ale i v zahraničí. Oblečení je navrhováno

a vyráběno s ohledem na komfort nejen při běž-
ném nošení, ale i při sportu, na kvalitu a samo-
zřejmě s ohledem i na aktuální módní trendy.

Za Litex tým Karel Jandík
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Speciální základní škola dokončila 
rekonstrukci sociálního zařízení
V litomyšlské Speciální základní
škole bylo vybudováno bezba-
riérové zázemí pro vozíčkáře,
došlo k přestavbě toalet pro
žáky a pedagogy. Rekonstrukcí
prošlo v dolním patře i tech-
nické zázemí a kabinet školnice.
„Dlouhodobě jsme cítili potřebu
sociální zařízení rekonstruovat
s důrazem na to, že tu máme
hodně dětí s kombinovanými
vadami, mezi nimiž jsou i vozíč-
káři. Na podzim loňského roku
se to konečně podařilo, z čehož
máme velkou radost,“ sdělil ře-
ditel školy Jan Janypka.
Škola zápasí s nedostatkem

prostoru, postupně se však
snaží prostředí školy vylepšo-
vat. V minulosti už se podařila
výměna oken a osvětlení.
Přesto má škola další potřeby,
v jejichž realizaci doufá. Pri-
oritní je v nejbližší době vý-
měna podlahových krytin
ve třídách a na chodbách.
„Věřím, že najdeme shodu pro
podporu i na další vybavení,
jako jsou třeba nové podlahy,
které škola řešit potřebuje,“ řekl
krajský radní pro školství  Josef
Kozel. Zuzana Nováková, 

oddělení komunikace 
Pardubického kraje

Nejlepší statistický plakát opět ze ZŠ U Školek
Uspět v konkurenci téměř dvou stovek týmů
z celé České republiky se podařilo týmu ze Zá-
kladní školy U Školek ve složení Anna Samková,
Matyáš Cafourek, Vít Trávníček a Daniel Kle-
ment. Vítězství je o to cennější, že se jim poda-
řilo obhájit prvenství z předchozího ročníku
soutěže, kde uspěli s plakátem zaměřeným
na sňatky v České republice. Při vytváření sta-
tistického plakátu si žáci osvojí sběr statistic-
kých dat, způsoby a možnosti jejich zpracování
a také prezentaci výsledků výzkumu. Své dříve
nabyté zkušenosti s analýzou, porozuměním

a interpretací statistických údajů využili na ma-
ximum a společně vytvořili komplexně zpraco-
vané a graficky velmi zdařilé dílo.
Letošním tématem bylo životní prostřední. Naši
žáci ve své práci porovnávali, jaký vliv má kva-
lita životního prostředí na výskyt a četnost nej-
známějších meteorologických pranostik mezi
léty 1960 až 2019. Z velkého množství zpraco-
vaných dat jasně vyplynulo, že kvalita ovzduší
a životního prostředí má značný vliv na průběh
a charakter jednotlivých sledovaných meteoro-
logických jevů. V oblastech, kde je horší kvalita

životního prostředí, dochází např. k větším vý-
kyvům či častějším extrémům. Práci na plakátu,
které žáci věnovali mnoho desítek hodin, kom-
plikoval, oproti minulému ročníku, fakt, že se
tým mohl potkávat pouze online. Porota ocenila
především to, jak důkladně a rozsáhle byla je-
jich statistická analýza zpracována. 
V červenci proběhne v Nizozemsku celosvětová
přehlídka a finále národních vítězů. Můžete nám
tak držet palce. Doufejme, že jejich „poster“ od-
bornou porotu zaujme natolik, že uspěje i v této
konkurenci. Jan Coufal

Pomozte nám nalézt fotografie
sochy z Oseckého údolí
V současné době se studenti fakulty restauro-
vání snaží o záchranu sochy Svaté Trojice
z Oseckého údolí. Jedná se o památku, která se
nachází u cesty poblíž Lučního rybníka. Dílo ne-
chal vytvořit Václav Svoboda v roce 1873. Hlavní
části postav nyní chybí, a tak bude zapotřebí je
během restaurování obnovit. Studenti v rámci
svých diplomových prací provedli rozsáhlý re-
staurátorský průzkum a probádali knihovny,
archivy, muzea a galerie v Litomyšli a okolí. 

Nepodařilo se jim nalézt žádné kresby či foto-
grafie, kde by bylo sousoší zachyceno. Proto
vás prosí o pomoc! Pokud máte ve svých rodin-
ných archivech nějakou historickou fotografii
památky nebo víte o někom, kdo vlastní tako-
véto materiály, kontaktujte prosím redakci Lilie
– nebo přímo Fakultu restaurování Univerzity
Pardubice na email: atelierkamene@gmail.com
Děkujeme.

Stella Burkhardtová, studentka FR UPCE REGIONÁLNÍ MUZEUM
V LITOMYŠLI

PŘIJME PRŮVODCE
DO PORTMONEA

Bližší info na
www.rml.cz/cs/informace/

vyberova-rizeni.html

Letní tábory SVČ
Pobytové:
3.–16.7.  Řadov – Skladiště 
11.–24.7. Svratouch - Héróové
Pro rodiny s dětmi:
7.–14.8. Vltava na lodích
Příměstské:
7.–9. 7. Pestrý
12.–16. 7. Sportovní
19.–23. 7. Turistický 
26.–30. 7. Keramický
2.–6. 8. Tvořivý
9.–13. 8. Zážitkový
16.–20. 8. Dobrodružný
Bližší informace  najdete
na svc.litomysl.cz v sekci tábory. Josef Štefl

Řádková inzerce
Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani
dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za
nabídky na tel.: 724229292 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz • Kdo by měl zájem pose-
kat a usušit si kvalitní trávu (jarní a otavu) z mé
velké udržované  zahrady v Litomyšli pro svá
zvířata - tel. 607744568. • Prodám kočárek
na paneky + 2 panenky realistické za 500 Kč.
T739307646 • Koupím staré kapesní hodinky
možno i tabatěrku. T-739307646

ZMRZLINA U SLUNCE
PŘIJME ZAMĚSTNANCE

BRIGÁDNÍKY
pro nadcházející sezónu. 

Předpokládaná doba
trvání duben – září. 

Více informací 
na tel. 731 521 503
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VEDOUCÍ 
PRACOVNÍ ČETY
Požadujeme: Středoškolské vzdělání 
technického směru 

ŘIDIČ
Požadujeme: Řidičské oprávnění sk. C,
profesní průkaz 

STROJNÍK
Požadujeme: Strojní průkaz 

Nabízíme:
• Finanční ohodnocení

odpovídající profesi 
• Cestovní náhrady
• Příplatky za práci přesčas 
• Roční odměny
• Příspěvky na penzijní pojištění 
• Možnost rozšíření kvalifikace 
• Individuální přístup k zaměstnancům 
• Práce v mladém přátelském kolektivu 
• Zázemí prosperující společnosti

LBtech a. s. Litomyšl 
Výstavba inženýrských sítí

přijme zaměstnance na pozici:

Kontakt: LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 Litomyšl 
lbtech@lbtech.cz, 603 782 907 

Účast Saska v prusko-rakouském
válečném konfliktu a Litomyšl
V letošním roce uplyne 155 let od prusko-rakou-
ské války, jež bývá považována historiky vojen-
ství za první válečný konflikt moderního typu.
Příčinou války bylo prusko-rakouské soupeření
o hegemonní postavení v Německém spolku
umocněné v letech 1864–1866 účelovou protira-
kouskou politikou pruského ministerského před-
sedy Otto von Bismarcka. Na straně Pruska
vystoupila Itálie usilující o získání území Benát-
ska, spojencem Rakouska se stalo vedle Bavor-
ska Saské království. Poté, co přišlo Rakousko
o přímou podporu asi 100tisícové bavorské ar-
mády (jelikož nebyl udělen souhlas k jejímu pod-
řízení císařskému velení), zůstalo rakouským
vojenským spojencem pouze Sasko. Saská ar-
máda, organizovaná obdobně jako rakouská, čí-
tala 32 tisíc mužů a 60 děl. Sama Prusům čelit
nemohla, a proto se stáhla do Čech, kde se spo-
jila s I. rakouským armádním sborem, jemuž velel
generál Eduard hrabě Clam-Gallas. Vrchním ve-
litelem tohoto vojenského uskupení se poté stal
saský korunní princ Albert. Rakouský I. armádní
sbor byl (vedle dalších 6 sborů) součástí Severní
rakouské armády (čítající na 360 tisíc mužů
a 800 děl), které velel polní zbrojmistr Ludwig

August von Benedek. Po ústupu předsunutého
rakousko-saského sboru upustil August von
Benedek od obsazení Pojizeří a soustředil celou
Severní rakouskou armádu v prostoru Josefov–
Dubenec–Dvůr Králové–Miletín. Po dílčích bojích
s Prusy u Trutnova, Náchoda, České Skalice a Ji-
čína došlo 3. července 1866 k rozhodující bitvě
u Hradce Králové, v níž prvosledové  jednotky sa-
ského sboru bránily prostor od Třesovic a Popo-

vic směrem k Nechanicím. V této rozhodující
bitvě však byla Severní rakouská armáda pora-
žena. Dobové prameny uvádějí, že „ukrutná kr-
vavá řež skončila; bojiště bylo poseto mrtvolami
a neutichající sténaní raněných vojáků provázelo
žalostné ržání postřelených či jinak zraněných
koní“. Poražená rakouská armáda ustupovala
mnoha směry na Moravu, rakousko-saský sbor
pak přes Litomyšl a Svitavy, kam přibyl již 4. čer-
vence. Na litomyšlském zámku byl tradičně zří-
zen vojenský lazaret, v něž zemřelo na následky
zranění až 1400 rakouských a saských vojáků,
kteří byli pohřbeni jednak na hřbitově u kostela
sv. Anny, jednak na vojenském hřbitově při stra-
kovské silnici. Jedním ze zesnulých a zde pohř-
bených Sasů byl Bernard Meisner. Pruská
okupace Litomyšle započala 7. července a byla
provázená epidemií cholery, na jejíž následky ze-
mřelo 120 Prusů a na 1350 Litomyšlanů. Jak na-
psal František Lašek – město „bylo proměněno
ve hřbitov“, v němž se onoho pohnutého léta
roku 1866 konalo až 40 pohřbů denně. Prusko-
rakouskou válku ukončila mírová jednání odbý-
vaná 22. až 26. července v Mikulově. Válečný
konflikt, v němž zahynulo, bylo zraněno či pohře-
šováno na 44 500 Rakušanů a Sasů, na 29 500
Prusů, a v kterém bylo zabito na obou stranách
na 8000 koní, upadl postupně v zapomnění.

Oldřich Pakosta

Činnost jednotky JPO II Litomyšl 
v roce 2020
Dovolte mi, abych vás informoval o činnosti jed-
notky dobrovolných hasičů v uplynulém roce
2020.
Dobrovolní hasiči vyjížděli celkem k 56 událos-
tem. Z toho bylo 10 požárů, 2 dopravní nehody
a 44 technických pomocí. Do technické pomoci
spadají zásahy spojené s povodněmi, silným
větrem a jinými událostmi. Nejvíce práce měli
hasiči v souvislosti s přívalovými dešti, ale i s vy-
trvalými dešti, které zasáhly Litomyšl a okolí.
V souvislosti s deštěm zasahovala jednotka dob-
rovolných hasičů celkem u 25 událostí.
Společně s městským úřadem se nám podařilo
získat dotace na nový dopravní automobil
a novou cisternovou stříkačku. Obě vozidla by
měla být pořízena v letošním roce. Děkujeme
městskému úřadu a jmenovitě panu starostovi
Mgr. Danielu Brýdlovi, LL.M., za jeho podporu.
O činnosti jednotky informujeme na interneto-
vých stránkách http://hasicilitomysl.hys.cz/
nebo na Facebooku JPOIILITOMYSL.
Pokud to pandemická situace dovolí, plánujeme
pro vás den otevřených dveří. Budete se moci

seznámit s naší jednotkou, vybavením a záze-
mím. Vyzkoušet si techniku, vybavení atd.
O přesném termínu budeme včas informovat.
Dále bych chtěl poděkovat firmě Orion a firmě
Mach za finanční příspěvek na nákup nové zá-
sahové přilby a dvou párů zásahových pracov-
ních rukavic v celkové hodnotě 15 000 Kč.
Z podpory města a z dotace od Pardubického
kraje byly zakoupeny tři kusy nové dýchací
techniky.
Z rozpočtu města byly nakoupeny nové proti-
povodňové pytle a plnička. Dále byly zakoupeny
pracovní zásahové rukavice, osvětlovací puky,
reflexní vesty, přiměšovač se smáčedly, pře-
nosné svítilny atd.
Jednotka je v současné době v plném početním
stavu, což je 15 členů. Držíme pohotovosti 365
dní v roce a vyjíždíme na výzvu Operačního
střediska Pardubického kraje do 5 minut od vy-
hlášení poplachu.
Do roku 2021 přeji všem obyvatelům Litomyšle
a nejbližšího okolí pevné zdraví a málo naší po-
moci. Zdeněk Vodehnal, velitel jednotky

Ustupující rakousko-saský sbor na svitavském
náměstí.
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Cestování v rámci okresu
Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít 

u sebe nějaký doklad či potvrzení?
Ne, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu
není potřeba žádný doklad. 

Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo 
na úřad, musím mít u sebe potvrzení?
Ne, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotře-
bujete.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným úče-
lem – vycházka, venčení psů apod.? 
Ano. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21
hod.) po celém území obce, nikoliv okresu.
Venčení psů v noci je do 500 metrů od byd-
liště.

Mohu si jít zaběhat? 
Ano, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod.) 
na celém území obce, nikoliv okresu. Přitom by
se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí 
ve společné domácnosti. 

Mohu přejíždět mezi jednotlivými měst-
skými částmi?
Ano. Mezi městskými částmi platí stejná pra-
vidla jako v rámci jednoho okresu.  

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče,
prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?
Ne, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných
potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo
jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad.
Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy
šíření viru.  

Cestování mimo okres
Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres,

kde mám bydliště, čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit
i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel
uvede místo výkonu zaměstnání a místo po-
bytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný
na stránkách ministerstva vnitra. Alternativou
je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký prů-
kaz a podobně.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít
u sebe (lékař, úřady)?
Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlá-
šení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro
čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí
prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít
o cestu, která skutečně spadá do povolených
výjimek. Policie může ověřovat podezřelé pří-
pady, například když cestuji „k lékaři“ s lyžař-
skou výbavou a celou rodinou. Pokud máte
jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost
vaší cesty, vezměte si ho pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám
bydliště?
Ne, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci
svého okresu. Na nákupy se může cestovat
pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovi-
tost, co musím doložit?
Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační
objekt mimo okres trvalého pobytu nebo byd-

liště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti
nového omezení, pak se bude považovat za
vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat
nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto
opatření. Pro usnadnění doporučujeme takový
pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným
vhodným způsobem. 

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý
máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet
nebo ona za mnou, co případně musím do-
ložit?
To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné
péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte
na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání
životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím
mám prokázat oprávněnost své cesty?
Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít
formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat
hranice okresu? Pobyt v přírodě přece ne-
může ničemu vadit.
To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na
území vlastní obce. Není tedy možné uskuteč-
nit výlet v rámci celého okresu. 

Co mi hrozí, když nebudu nařízení re-
spektovat? Jaké jsou případné pokuty/
sankce? 
Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej
dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení
této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19
prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?
Ano, vztahuje se na všechny osoby.

-red-, převzato z webu www.mvcr.cz

Otázky a odpovědi k omezení pohybu
Ministerstvo vnitra na konci února zveřejnilo doprovodné informace k omezení pohybu občanů,
které platí od 1. do 21. března. Níže najdete zkrácenou verzi často kladených otázek a odpovědi
na ně. Informace jsou aktuální k 28. únoru 2021 a mohlo dojít ke změnám. Celé znění najdete
na webu www.litomysl.cz a www.mvcr.cz.
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Firma Vodovody spol. s r.o., Litomyšl 
přijme pracovníky na pozici:

MONTÉR VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ
MONTÉR VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ 
A SVÁŘEČ POTRUBÍ PE

Montér vodovodu a kanalizací:
• minimálně vyučen v technickém oboru
• minimálně řidičský průkaz skupiny B
• spolehlivost, flexibilita 

Montér vodovodu a kanalizací 
a svářeč potrubí:
• minimálně vyučen v technickém oboru
• minimálně řidičský průkaz skupiny B
• certifikát odborné způsobilosti 

svářeče termoplastů
• spolehlivost, flexibilita 

Nabízíme: 
• práce v Litomyšli a blízkém okolí
• pravidelnou pracovní dobu
• příspěvek na stravné
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na životní pojištění 

kontakt: VODOVODY spol. s r.o.,
Na Lánech 3, Litomyšl
severova@lit.cz
tel: 777 76 10 75

Jak sportuje sportovní třída,
když je zákaz sportování
Současná nelehká doba komplikuje život i našim
sportovním třídám na ZŠ T. G. Masaryka (Modrá
škola).  Prvňáčci i druháčci sice alespoň mohou
chodit do školy, ale tělesná výchova je zakázána.
Snažíme se tedy vést děti alespoň k některým
náhradním pohybovým aktivitám. Děti pravi-
delně častěji než jindy chodí na čerstvý vzduch
na dvorek, podle rozpisu každá třída zvlášť. Mo-
tivujeme děti, aby cvičily doma, posílají fota,
která vystavujeme. Když bylo příznivé počasí,
motivovali jsme je k tomu, aby alespoň stavěly
sněhuláky a posílaly fotografie na vystavení.
Nyní rozjíždíme tzv. sportovní středy. Jeden
týden připravíme pro žáky sportovní stezku v pří-
rodě, kterou absolvují vždy ve dvojici s rodičem,
abychom neporušili vládní nařízení. A druhý
týden mají odpolední cvičení on-line, tedy doma
u počítače podle předcvičujícího trenéra.
Všechno to jsou aktivity zástupné, nic se nemůže
vyrovnat cvičení v tělocvičně, na hřišti nebo
v bazénu, ale doufáme, že alespoň tímto způso-
bem děti k pohybu přimějeme.
Blíží se nový zápis do 1. tříd. Je zřejmé, že i letos
bude omezený. Chtěli bychom ale, aby se všem
dětem na naší škole vytvářely takové podmínky,
aby se mohly hýbat co nejvíce, žít i v této ob-

MĚŘENÍ STAVEB
TERMOKAMEROU

• Zjišťování úniků tepla
• Kontrola zateplovacích systémů
• Diagnostika tepelných mostů

STAVEBNÍ DOZOR
NA DŘEVOSTAVBÁCH

• Kontrola stavebních prací
• Konzultace stavebních řešení 
• Konzultace projektu 

ING. MIROSLAV ČERMÁK
Tel. 736 722 299

www.udrzitelne-projekty.cz

VYSOKÉ MÝTO
Husova 173
Tel.: 732 370 115

www.jirided.cz

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

Zkušenosti v oboru od roku 1985

Krajské nemocnice se plní pacienty s covid-19

tížné době co nejpřirozeněji. Mají zajištěné
zdravé svačiny, vedeme je k odpovídajícímu pit-
nému režimu, k ekologickému chování. Vypadá
nadějně hodnocení projektu, díky němuž bu-
deme v létě stavět venkovní třídu pro výuku
na čerstvém vzduchu.
Tradiční zápis nanečisto letos není možné reali-
zovat, zveme tedy rodiče, aby se nahlásili
k řediteli školy na individuální návštěvu
(737850315), rád vás v dohodnutém termínu
školou provede a zodpoví vám vaše dotazy.

Pavel Jirsa

Bezpečnostní rada Pardubického kraje projed-
nala 23. února aktuální situaci v nemocnicích
v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách
a Ústí nad Orlicí. Problémem jsou v tuto chvíli
nedostatečné kapacity covidových lůžek a na-
vyšující se počet přijímaných pacientů. V pří-
padě jejich rozšíření není k dispozici personál,
který by tato lůžka obsluhoval. Bezpečnostní
rada pověřila představenstvo Nemocnice Par-
dubického kraje a.s. vyhlásit, při vyčerpání
všech lůžkových kapacit a možností další re-
profilizace lůžkového fondu, stav hromadného
postižení osob. „V posledních dnech se zvy-
šuje denní počet přijímaných covid pozitivních
pacientů s těžším průběhem onemocnění
a v kombinaci s prodlužující se délkou hospi-
talizace se nyní dostáváme na limit našich ne-
mocnic. V případě rozšíření počtu lůžek, které
je v tuto chvíli do určité míry technicky možné,
narážíme na personální kapacity. Na dobro-
volnou pomoc mediků či praktických lékařů se

nemůžeme dlouhodobě spoléhat, a proto žá-
dáme Ministerstvo zdravotnictví ČR o prově-
ření možnosti povolat ambulantní specialisty
na pomoc do našich nemocnic,“ řekl hejtman
Martin Netolický. „Bezpečnostní rada Pardu-
bického kraje zároveň pověřila představen-
stvo Nemocnice Pardubického kraje a.s.
vyhlásit, při vyčerpání všech lůžkových kapa-
cit a možností další reprofilizace lůžkového
fondu, stav hromadného postižení osob s ná-
slednou povinností informovat Bezpečnostní
radu Pardubického kraje nejpozději do 12
hodin od vyhlášení výše uvedeného stavu,“
sdělil hejtman a předseda krajské bezpeč-
nostní rady Martin Netolický.
Jako pomoc Nemocnici Pardubického kraje a.s.
nabídl ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje Aleš Černohorský uvolnění
25 osob pro pomoc v krajských nemocnicích.
„Děkujeme za vstřícnost krajským profesio-
nálním hasičům, kteří od pondělí 1. března

poskytnou 25 osob do našich nemocnic akutní
lůžkové péče. Každá taková pomoc je v této
situaci velmi důležitá, ba co víc, dokonce ne-
zbytná,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro ob-
last zdravotnictví Michaela Matoušková.

Dominik Barták, 
tiskový mluvčí Pardubického kraje
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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 březnu 2021
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

5. 3. Pá 20.00 Lucky Joke - live stream - funk, jazz, soul, rhythm & blues v online koncertu na Facebooku • Music club Kotelna tel. 776 278 519
12. 3. Pá 20.00 Noví lidé - live stream - online koncert na Facebooku • Music club Kotelna tel. 776 278 519
20. 3. So 20.00 David Pomahač - live stream - online koncert na Facebooku • Music club Kotelna tel. 776 278 519
5. 4. Po Lety vrtulníkem - vyhlídkové lety z Litomyšle, akce v rámci projektu Rozlétejme Česko, více na www.heliczech.cz • Litomyšl tel. 603 589 512 
9. 4. Pá 18.00 Když smrt zaklepe na dveře, budeme připraveni? - online přednáška, pořádá Skautský institut Litomyšl • Nový kostel 

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

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
Platnost bonusové knížky „Užijte si Litomyšl“ je prodloužena do 31. 12. 2021!

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

do 2. 5. Sergej Iščuk: Mé půlstoletí - výstava představí dílo S. Iščuka od jeho tvůrčích počátků až po současnost • regionální muzeum • Út - Pá 9-12, 13-17 a So-Ne 9-17
do 16. 5. Báječní dobrodruzi / počátky archeologie v regionu - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út - Pá 9 - 12, 13 - 17, So - Ne 9 - 17
do 30. 5. Příběhy z obrazů Josefa Voleského - výstava o akademickém malíři meziválečné Litomyšle • dům U Rytířů • Út - Ne 10-12, 13-17
do 30. 5. Dostaň Josefa Voleského na AVU! - venkovní rodinná hra • zadání hry si vyzvedněte v infocentru na náměstí nebo na e-mailu edukace@galerie.litomysl.cz
23. - 24. 3. Jarní výstava - výrobky s jarní tématikou vyrobené v rámci terapeutických aktivit uživatelů denního stacionáře (DS) • vstupní prostory DS • Út a St 9.00 - 16.00
27. 3. - 29. 5. ´22    Oldřich Hamera: Recyklace - pocta Josefu Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění, výstava • Portmoneum • So - Ne  9-12 a 13-17

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

VÝSTAVY
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Hráči si ledu neužili. „Nesezona“ je u konce
„Sejdeme se na zimáku.“ Tak tato věta mezi
příznivci hokeje v tomto zimním období
opravdu nezazněla. Důvod je jasný. Sezona
skončila krátce po začátku a hráči napříč ka-
tegoriemi sehráli čtyři kola a to ještě bez pod-
pory diváků.  Co bude dál, zatím nikdo neví.
Jedno je však jasné. Chuť pokračovat pře-
trvává a to je dobře. 
„Pocity mám smíšené. Letos se dohromady
dala parta kluků, které ten hokej bavil a mohli
soupeřit s nejlepšími celky. Bohužel nastala
situace, která zasáhla celý svět, a musíme se
s tím vyrovnat,“ řekl trenér A týmu Jakub Ba-
žant. Ten si svoji první sezonu v pozici hlav-
ního kouče příliš neužil, ale už teď spřádá

plány do budoucna. „Komunikuji s manažerem
týmu, s hráči a věřím tomu, že když začnou
soutěže, tak budeme mít silný kádr. Parta byla
skvělá a většina hráčů má chuť pokračovat.
Rádi bychom zahájili přípravu co nejdříve, ale
vše záleží na situaci. Samozřejmě chceme na-
vázat na práci, kterou jsme započali v minu-
lém roce,“ naznačil budoucnost prvního celku
trenér. 
Za normálních okolností by se Jakub Bažant
touto dobou pomalu mohl ohlížet za uplynu-
lou sezonou, ale letos tomu je jinak. Dobrá
zpráva je, že je optimistou a chce v rozdělané
práci pokračovat. „Pro mě osobně byla výzva
sestavit tým a zajistit, aby fungoval a byly

vidět výsledky na ledě. V zápasech jsme pro-
kázali kvalitu. Pro mě to je motivace pokračo-
vat a ukázat, že dokážeme hrát hokej, který
odpovídá krajské lize a dokáže přilákat fanou-
šky na zimák,“ dodal trenér A mužstva. 
Smutek je vidět po ukončení velmi krátké se-
zony i na předsedovi klubu. „Je to bezmoc
a nemůžeme s tím nic moc dělat. Chlazení se
zastavilo na začátku února, neboť jsme stále
doufali, že budeme hrát,“ sdělil Petr Fila. Ten
si moc dobře uvědomuje, že tréninky budou
hráčům, zejména těm v mládežnických kate-
goriích, scházet. „Mohlo se trénovat ještě pár
dní po zákazu zápasů za specifických podmí-
nek. Hráčům tréninky určitě chybí a chybět
budou. Dobře na situaci zareagoval šéftrenér
mládeže Matěj Bažant, který připravil instruk-
tážní videa, a hráči mohli trénovat alespoň
doma nebo na zahradě,“ řekl předseda oddílu.  
Prozatím nikdo neví, kdy se nejen hokejový
život vrátí do normálu. Pesimismus však není
na místě. „Nevím, zda bude příští sezona pl-
nohodnotná, ale věřím, že bude. V tuto chvíli
musím poděkovat městu, že nás podporuje,
a jsme za to jako oddíl rádi. Bylo to vidět
i na tom, že jsme drželi led až do konce,“ dodal
Petr Fila.  Petr Šilar

Atletické
okénko
Jaro už nám klepe na dveře, halová atletika
ještě nezačala a už končí, soutěže mládeže
vůbec nebyly a haly byly vyhrazeny profesi-
onálním sportovcům. Tréninková píle atletů
v Litomyšli  pokračuje  i zde  se ukazuje, že
příroda je nejlepší tělocvična. Mládež, která
nechodí do škol, najednou ráda objevuje od-
polední pohyb na stadionu nebo na Černé
hoře.
Český atletický svaz zveřejnil tabulky za rok
2020 a v nich nacházíme naše atlety, i když je-
jich závodní možnosti byly velice omezeny.
Nejvýše se umístil mladší žák Vilém Voříšek,
který figuruje na 1. místě v ČR mezi koulaři
a jeho výkon přes 15 metrů je o dva metry delší
než následující republikoví koulaři. Do tabulek
se svými výkony dostali i dospělí - P. Baar
(110 m př.), T. Kozák (koule a disk), V. Kozák
(oštěp), juniorští kladiváři M. Vilček a J. Vostřel.
Síla našeho oddílu je, jak vyplývá z tabulek,
ve vrhačských disciplínách. Paradoxem je, že
v Litomyšli není regulérní vrhačský sektor,
a proto úsilí oddílu dlouhodobě směřuje k pro-
dloužení tréninkového sektoru. Jednání o nové
kleci je úspěšné, k problému se vyjadřují ar-
cheologové, geolog, samozřejmě i vedení
města. Vzhledem k tomuto nedostatku našeho
stadionu nám nebylo přiděleno ligové kolo
a nemůžeme ani pořádat jako v minulosti kva-
litnější závody (mistrovství republiky, mezi-
státní utkání apod.). Bylo by škoda, kdyby
tento krásný stadion, oblíbený atlety z celé re-
publiky, sloužil pouze žákovské atletice nebo
jen jako oblíbený tréninkový prostor pro okolní
oddíly. Petr Jonáš

Fotbalový podzim 2020 v Litomyšli?
Hrálo se jen dva měsíce
Stejně jako všechna sportovní odvětví zasáhla
koronavirová pandemie a z ní plynoucí zákazy
a omezení ze strany vládních orgánů krutě
také fotbal. Amatérské soutěže byly vloni
na jaře předčasně ukončeny, na podzim potom
znovu přerušeny a kdy se fotbalisté vrátí
do akce, to v tuto chvíli nikdo netuší. Není vy-
loučeno, že i soutěžní ročník 2020/2021 ne-
bude vůbec dohrán.
Muži Jiskry Litomyšl odehráli za celý kalendářní
rok 2020, ve kterém si klub připomínal 110 let
od svého založení, všehovšudy jedenáct
mistrovských zápasů v krajském přeboru (za
normálních okolností by jich bylo třicet...).
V březnu stihli jediný, než přišel hromadný
konec všech amatérských soutěží. V květnu
a červnu odehrálo áčko Jiskry několik přátel-
ských duelů s vírou, že nový ročník nebude
více narušen, a zpočátku to tak skutečně vy-
padalo. Výsledkově to svěřencům trenéra Ro-
mana Pražáka nešlo podle představ, to je třeba
uznat, za deset kol si připsali čtyři výhry a šest
porážek při skóre 17:19, což zůstalo daleko
za očekáváním a vedlo jenom na desátou pří-
čku v tabulce. Asi nejpozoruhodnější událostí
podzimu bylo domácí vítězství 5:1 nad Třemoš-
nicí, při kterém vstřelil Jan Štoudek všech pět
gólů.
Vzhledem k okolnos-
tem však bylo stále
více jasné, že to s fot-
balovým snažením
nedopadne dobře.
Což se naplnilo. V so-
botu 10. října porazila
Jiskra soupeře z Par-
dubiček 4:1 a hned
potom přišel rezolutní
zákaz amatérského
sportu. Ten trvá do-
posud, takže mužstvo
se od té doby ne-
schází na společných
trénincích, o zimní
přípravě vyjma indivi-
duálního úsilí hráčů
nemůže být řeči a ná-
vrat na hřiště je v ne-

dohlednu. Pokud se tak stane, je více než prav-
děpodobné, že nebude možné dohrát kom-
pletní zápasový program. Podle fotbalových
norem však k tomu, aby byla soutěž platná
a aby se postupovalo a sestupovalo, stačí ode-
hrát nadpoloviční většinu naplánovaných
utkání. To je v sezoně, který byla prodloužena
do konce června, reálnější cíl, ale ruku do ohně
za to nikdo nedá.
Podobně špatná, ne-li ještě bolestnější, je si-
tuace u mládežnických kategorií. Dorostenci
ve společném týmu se Sokolem Dolní Újezd
jsou od okamžiku přerušení soutěži na čele ta-
bulky krajské I. třídy. Obě žákovská družstva,
spojena se Sokolem Čistá, zastihla stopka
v okamžiku, kdy šla po hodně rozpačitém
startu do krajského přeboru výkonnostně po-
stupně nahoru a ve svých zatím posledních
zápasech zvítězila v Moravské Třebové. Několik
turnajů krajské a okresní soutěže stačily na-
štěstí odehrát tři celky litomyšlské přípravky,
než i v jejich případě „spadla opona“. Nezbývá
než doufat, že děti dostanou co nejdříve mož-
nost vrátit se na fotbalová kolbiště, protože
dopady nuceného zákazu mohou být pro jejich
sportovní vývoj devastující. A nejenom v Lito-
myšli. Radek Halva


