
Lidé navrhli projekty na zlepšení 
života ve městě. Který podpoříte?

Hlasování stejně jako loni proběhne online
v termínu od 15. května do 15. června na webu
www.litomysl.cz. Lidem, kteří nechtějí či nemo-
hou použít internet s vyplněním formuláře, rádi
pomohou na recepci hlavní budovy MěÚ Lito-
myšl na ulici Bří Šťastných 1000 a v Informač-
ním centru Litomyšl na Smetanově náměstí.
Hlasovat mohou pouze lidé s trvalým bydlištěm
v Litomyšli a integrovaných obcích - Nedošíně,

Kornicích, Pohodlí, Nové Vsi u Litomyšle, Suché
a Pazuše. 
„Mám velkou radost, že se nám opět ozvali ak-
tivní lidé, kteří mají zajímavé nápady. Některé
návrhy již možná znáte z minulosti, jiné jsou
nové. Co mě těší, je jejich různorodost, pro-
tože kromě investičních akcí tam jsou i pro-
jekty ze sociální oblasti, a bude jen
na občanech, které z nich podpoří. Stejně jako

Školy i kultura
mají opět začít
fungovat
Vážení čtenáři, krátce před tiskem tohoto
vydání Lilie vláda rozhodla o rozvolňování
opatření proti covid-19. Některé vysazené
a zpracované texty tak již v době, kdy bu-
dete tyto řádky číst, nemusí být aktuální.
Na konci dubna jsme dostali potvrzení 
o tom, že od úterý 4. května začnou fun-
govat zdejší kulturní instituce jako je na-
příklad galerie, muzeum či piaristický
chrám. Aktuální informace vždy poskytnou
přímo pořadatelé akcí, případně kontak-
tujte redakci na kontaktech v tiráži či infor-
mační centrum.
Na stranách 13 a 20 jsme se na poslední
chvíli pokusili zveřejnit maximum ověře-
ných zpráv k rozvolňování opatření.
Děkujeme za pochopení.                     -mv-

Zpravodaj města Litomyšle

4. května 2021
Ročník XXXI.5

Začala stavba
sběrného dvora

Otázky a připomínky
obyvatel k nemocnici 1193 10. narozeniny

Lázní ducha

Ve veřejném hlasování v prvním ročníku participativním rozpočtu téměř půl tisíce občanů roz-
hodlo o tom, že si přejí podpořit revitalizaci Wembley, sázení Stromů života pro Litomyšlata,
zvelebení Oseckého údolí a pořízení defibrilátoru. V polovině května začne hlasování v druhém
ročníku a i letos budete mít o čem přemýšlet. Obyvatelé Litomyšle a integrovaných obcí navrhli
celkem deset postupujících projektů. Které nakonec zvítězí? To záleží jen na vás.

loni jsme se rozhodli, že každý bude mít dva
kladné a jeden záporný hlas, použít musí
všechny tři, aby prošly návrhy, které se lidem
nejvíce líbí a nejméně jim vadí. Hlasování bude
kvůli snazší kontrole osobních údajů opět on-
line. Jde nám o to, abychom měli jistotu, že
hlasují skutečně pouze osoby, které zde mají
trvalé bydliště, protože smyslem celé akce je,
aby místní navrhovali i rozhodovali. Hlasování
zabere chvilku, a pokud bude mít někdo prob-
lém s on-line formou, rádi mu na úřadu či v in-
focentru pomůžeme s vyplněním. Výsledky
prvního ročníku participativního rozpočtu
jasně ukázaly, že akce má smysl. Vznikly zde
hezké projekty přímo od občanů a s kolegy se
těšíme na to, co veřejnost vybere letos. Vždy,
když mne zastaví lidé na ulici, nebo píší do e-
mailu či telefonují s požadavky třeba na nové
dětské hřiště, úpravu zeleně a další věci,
znovu a znovu jim opakuji, že pokud to chtějí
realizovat co nejdříve, ať nápad přihlásí jako
projekt do participativního rozpočtu. Pokud
vyhrají, mají jistotu realizace nejdéle do dal-
šího roku,“ uvedl k nadcházejícímu hlasování
starosta Daniel Brýdl.
Kompletní seznam postupujících projektů na-
jdete na straně 5, kde se také dočtete základní
pravidla k hlasování a další informace. 

-mv- foto Jaroslav Horák

Zámecký pavilon míří do Liberce,
koupila ho univerzita
Na konci dubna začala Technická univerzita
v Liberci s demontáží a přesunem zámeckého
pavilonu. Ten byl u litomyšlské památky
UNESCO pět let, po skončení doby udržitelnosti
projektu podpořeného z dotací však nedošlo
k prodloužení nájemní smlouvy a stavba mu-
sela z pozemku Národního památkového
ústavu pryč.
Liberecká univerzita jej od města koupila
za částku 111 tisíc Kč, dalších zhruba 700 tisíc Kč
dá za demontáž, transport a instalaci. „Pavilon
umístíme v univerzitním kampusu na zeleném
pahorku, který je veřejně přístupný, a návštěv-

níci tam rádi chodí. Zároveň bude pavilon vy-
užívat naše univerzitní školka, která se nachází
v bezprostřední blízkosti,“ popisuje plány Tech-
nické univerzity v Liberci prorektor pro rozvoj
Tomáš Suchánek, který zároveň uvedl, že je rád,
že univerzita stavbu odkoupila. Pavilon je podle
něj moderní a kvalitní architektura, která oživí
veřejný prostor.
Stěhování „stanu“ od zámku, jenž původně stál
čtyři miliony korun, vyvolalo řadu souhlasných
i odmítavých reakcí. Podle vedení města je jeho
odsun pro Litomyšl i obyvatele ztrátou. 
    strana 10 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení zastupitelstva
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši

200 000 Kč TJ Sokol Litomyšl na opravu oken. 
ZaM souhlasí s poskytnutí dotace ve výši

500 000 Kč firmě Zlatovánek na nákup nového
autobusu, kterým bude zajišťována městská
hromadná doprava v Litomyšli. Podmínkou do-
tace je provozování MHD minimálně po dobu
dalších 48 měsíců. Pokud dojde k ukončení pro-
vozu MHD z jakéhokoliv důvodu v dřívějším ter-
mínu, bude poměrná část dotace navrácena.

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-03 na změnu

územního plánu Litomyšl, který podala Saint-
Gobain Adfors CZ takto: návrh prověřit ve změně
územního plánu na pozemku parc. č. 485/4,
376/138, 401/114, 401/117, 401/92, 401/94, 485/8,
485/5 v k.ú. Nedošín, s tím, že bude dodržena
následující podmínka: bude doložen souhlas
vlastníků pozemků s výše uvedeným návrhem
na změnu územního plánu Litomyšl.

ZaM bere na vědomí Zprávu o stavu požární
ochrany v Litomyšli v roce 2020.

více na www.litomysl.cz

Jak to vypadá s výstavbou cyklostezek?
Máme co dohánět... 
Děkuji za váš dotaz. Máte pravdu – i já jsem toho
názoru, že v oblasti infrastruktury pro cyklodo-
pravu má Litomyšli co dohánět. Hned po mém
nástupu jsme se začali s kolegy scházet nad
možností rozvoje cyklodopravy a zde jsou jed-
notlivé projekty, které jsou v různé fázi přípravy:
1) Nejdále je vybudování cyklostezky od Hu-
sovky směrem na Nedošín k Adforsu (podél ko-
lejí). Více informací bylo v březnové Lilii. 
2) Dále se bavíme o propojení několika cest
kolem města – jednak protierozní komunikace,
kterou jsme nedávno koupili od ZD (od kravína
ke Kornicím) s cestou ke staré plovárně a pak
také napojení cesty kolem staré plovárny kolem
domů ve Vlkově směrem k cestě z Líbánek
na Suchou.
3) Se starostou Osíka jsme koncem minulého
roku začali plánovat propojení Litomyšle
a Osíka cyklostezkou. 
4) Podobná jednání jsme měli i se starosty Stra-
kova a Janova a nyní hledáme nejlepší propojení
na Černou horu. Zde je nutno podotknout, že
do této realizace významně zasáhne vybudo-
vání dálnice D35.
5) Samozřejmě se bavíme i o Oseckém údolí –
a to jak po délce kolem Desinky, kde oslovujeme
a vykupujeme či měníme pozemky, tak i pro-
pojku směrem z města bez nutnosti objíždět
areál Školek Litomyšl, ale i zde to naráží jak
na otázky se zabezpečením areálu, tak s nesou-
hlasem majitelů pozemků.
6) Dalším územím, kterým se zabýváme, je pro-
pojení ulice Na Lánech kolem lánského hřiště
k Loučné a mostu přes Loučnou u bývalého
Perštejna/budoucího Lidlu. Zde vychází ex-
trémně draze navrhovaná lávka. Povodí Labe
má své podmínky a bez jejich souhlasu nemů-
žeme postavit přes Loučnou nic.
7) Moji předchůdci jednali také s majiteli po-
zemků směrem na Vysoké Mýto, aby se mohla
prodloužit stávající cyklostezka „V lukách“ - ale
ti nesouhlasí s výstavbou.
8) Bylo vybudováno dětské dopravní hřiště
na Wembley a v prostoru starého fotbalového
hřiště (přesněji na polovině) bychom do bu-
doucna rádi vystavěli tzv. pumptrack ovál.
9) Asi největším projektem do budoucna je te-
oretické spojení světelné křižovatky s kruhovým
objezdem u budoucího Lidlu cyklopruhy. Až
bude postavena dálnice D35 kolem města,
chtěli bychom ze stávajících čtyř pruhů I/35 ko-
munikaci přetvořit na „normální“ dvojpruh
a zbylé pruhy využít jak na parkování automo-
bilů, tak také pro cyklodopravu.
Obecně řečeno, rychlejší rozvoj infrastruktury
cyklodopravy velmi brzdí neochota majitelů
prodat pozemky pro takovéto stavby. Přes to
všechno Vás mohu ujistit, že zlepšení podmínek
pro cyklodopravu beru jako jeden z opravdu dů-
ležitých bodů pro kvalitnější život v Litomyšli. 
Děkuji za pochopení, přeji hezký den Vám
i všem milovníkům jízdy na kole.

Daniel Brýdl, starosta

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

Starostova
odpovědna

Zastupitelé řešili budoucnost sportovní
haly i opravu piaristického chrámu
Druhé letošní jednání zastupitelstva města se
uskutečnilo 15. dubna v zámecké jízdárně.
Stejně jako po uplynulý rok probíhalo za pří-
sných hygienických opatření a zúčastnilo se ho
22 z 23 zastupitelů. Při procedurálních bodech,
kde se rozhoduje o harmonogramu hlasování,
vystoupil Lubomír Sršeň (ČSSD) a navrhl pro-
jednání smlouvy o pronájmu tenisových kurtů 
a haly.
Po projednání majetkoprávních záležitostí, kde
se řešily návrhy na odkupy, směny či převody
pozemků v majetku města, přišel na řadu návrh
zastupitele Sršně, který zněl: „Zastupitelstvo
města Litomyšle doporučuje Radě města Lito-
myšle neprodloužit smlouvu s nájemcem spor-
tovního areálu na Černé hoře Sport s.r.o.“
Autor návrhu v diskuzi uvedl, že k tomuto kroku
ho vede nespokojenost obyvatel se stávajícím
provozovatelem a jeho vlastní špatné zkuše-
nosti i ohlasy od místních sportovců. „Mám in-
formace, že dlouhodobě není spokojenost se
stávajícím provozovatelem. Vím například
od volejbalistů, tenistů a dalších sportovců, jaká
tam panuje situace, jak údajně dávají peníze
v hotovosti za přístup do šaten a na WC a po-
dobně. Mimo jiné mi také poslali fotografii
mokré stěny, na kterou zatéká ze střechy. Ne-
bojuji proti někomu, bojuji za to, aby občané,
kteří chtějí sportovat, se nesetkávali se šikanou.
Byl jsem osloven řadou občanů a cítím povin-
nost vystoupit,“ sdělil Lubomír Sršeň přítom-
ným. 

Na schůzce nastaví jasná pravidla
V reakci na to vystoupil zastupitel a radní Michal
Kortyš (ODS), podle něj je vše o lidském pří-
stupu mezi jednotlivými účastníky: „Myslím si,
že není všechno tak, jak říkáte. Mám trochu roz-
dílné informace, mokrá zeď tam je, v tom máte
pravdu, ale zatéká tam nikoli opravenou stře-
chou, ale zboku, což je věcí hlavně města coby
majitele. Nájemce to může nahlásit, ale nic s tím
nenadělá, to je věcí města. Na radě byl návrh,
aby se prodloužil nájem na dobu, aby si ná-
jemce odbydlel náklady, které do haly proinves-
toval. Je naplánována schůzka mezi zástupci
nájemce, města i sportovních oddílů a budeme
to řešit,“ prohlásil na jednání Michal Kortyš
s tím, že se připraví jasný provozní řád, kde
budou nastavena pravidla a povinnosti jednot-
livých stran. Pokud ani pak spolupráce nebude
fungovat, je možné ukončit nájemní smlouvu.
Vzhledem k výši investic rada města souhlasila
s prodloužením nájmu do poloviny roku 2023. 
Zastupitelstvo následně hlasovalo o usnesení,
osm zastupitelů bylo pro, stejný počet proti

a šest se zdrželo. Doporučení radě na nepro-
dloužení smlouvy tak nebylo přijato.

Dotace na nový autobus MHD
Na programu pak následovaly finanční záleži-
tosti. Zastupitelé mimo jiné odsouhlasili návrhy
změny rozpočtu města, dotaci ve výši půl mili-
onu korun firmě Zlatovánek na pořízení nového
autobusu pro městskou hromadnou dopravu
(více na straně 4) či poskytnutí dotací církvím. 
Podmínkou je provozování MHD minimálně
po dobu dalších 48 měsíců. Pokud dojde
k ukončení provozu z jakéhokoliv důvodu v dří-
vějším termínu, bude poměrná část dotace na-
vrácena.
Poté se zastupitelé věnovali změnám územního
plánu a seznámili se se stavem požární ochrany
ve městě.
V následující diskuzi se zastupitel Lubomír
Sršeň dotazoval na náklady opravy krovu v pi-
aristickém chrámu, protože zaslechl odhady
o částce ve výši několika milionů. Vedoucí Od-
boru investic a rozvoje MěÚ Litomyšl Pavel Cha-
dima nejprve uvedl, že na kostel je uzavřena
smlouva o výpůjčce s piaristy. Město za nájem
nic neplatí a v objektu provozuje například kul-
turní či společenské akce. „Máme návrh na sta-
tické zpevnění krovu, aby nedocházelo k jeho
zhoršování, a na tento záměr se snažíme získat
dotaci na ministerstvu kultury,“ dodal Pavel
Chadima.  Podle starosty Daniela Brýdla (Gene-
race 89) bude oprava stát zhruba 900 tisíc
a dotace by měla pokrýt přes polovinu částky,
zbytek zaplatí město. 

Znečištění silnice na Havlíčkově
Posledním bodem diskuze byla otázka čistoty
lokalit Havlíčkova a Na Lánech. Kvůli výstavbě
nových bytových domů na Havlíčkově ulici se
zastupitel Sršeň dotazoval, jakým způsobem
město řeší s investorem znečištění vozovky
a chodníků, které kvůli pracím často nastává.
„Nikdo nečeká, že za každým autem pojede in-
vestor s kropicím vozem a bude smývat nečis-
toty, ale podívejte se na kruhový objezd, tam by
se mohla zemina hrabat přímo ze silnice,“ infor-
moval zastupitel přítomné. Vedoucí Odboru mí-
stního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl
Pavel Jiráň v následné debatě uvedl, že zá-
stupce investora byl již upozorněn na to, že
podle silničního zákona má povinnost vozovku
průběžně čistit. Pokud by to investor nedělal,
může dostat pokutu až do výše milion korun.
Stavební práce s sebou však vždy přinesou čás-
tečné a dočasné znečištění vozovky. 

-mv-
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V dubnu zapustilo kořeny
45 Stromů života pro Litomyšlata

Most v Němčicích čeká modernizace, 
silnice bude zcela neprůjezdná

Za každé nově narozené dítě jeden nově vysa-
zený strom. Tak by se dala ve zkratce popsat
hlavní myšlenka projektu Stromy života pro Li-
tomyšlata, který byl jedním z vítězů prvního
ročníku participativního rozpočtu v našem
městě. V sobotu 24. dubna se z návrhu stala re-
alita. V Sadu Litomyšlat, Parku mladých, ale 
i na soukromých pozemcích o víkendu zakoře-
nilo 45 mladých třešní, švestek, jabloní, buky,
lípy, duby, vrby, břízy a další druhy, které tam
zasadili hrdí rodiče. Celkem 44 stromů bylo vy-
sazeno pro zdejší děti, poslední strom je připo-
mínkou samotné akce.
Při plánování akce muselo dojít ke změnám
kvůli opatřením proti koronaviru a hlavní část
sázení se o týden přesunula kvůli špatnému po-
časí, přesto je autor projektu Lukáš Novák s vý-
sledkem spokojený: „V době, kdy jsem tento
projekt plánoval, jsem měl představu, že akce
proběhne jako takové přátelské setkání rodin 
a dětí, prostě taková ‚šťopička a koláček‘. Ve fi-
nále jsem moc rád, že tato akce dostala napro-
sto profesionální podporu ze strany města
Litomyšle, a mnoho rodičů, včetně mě, netušilo,
že sázení stromů může být nejen zábava, ale 
i pořádná věda. Jsem tedy moc rád, že se

stromy podařilo vysadit a že budou našim
dětem připomínat to, že mají své kořeny zde 
v Litomyšli.“
Pokud jste se nestihli přihlásit na první sázení,
máte ještě šanci, na podzim letošního roku je
naplánována druhá část. „Moc se nám to líbilo,
ještě že jsme si mohli vybrat termín o týden
později, udělalo se krásně a s rodinou jsme si to
moc užili,“ prohlásila po sázení jedna z přítom-
ných maminek.

Nová tradice?
A Stromy života pro Litomyšlata by se mohly
stát do budoucna jednou z místních tradicí.
„Nápad na Stromy života nepřišel hned a bylo
za tím dost práce, zejména vůbec zjistit, co se
v rámci takového participativního rozpočtu vět-
šinou realizuje v jiných městech. Pro mě osobně
byla velkým impulzem vlastní zkušenost s vítá-
ním občánků u svých dětí, kdy mi chyběla právě
nějaká dlouhodobější vzpomínka. Do letošního
ročníku participativního rozpočtu jsem tedy již
tento projekt nepřihlašoval, aby měly šanci také
ostatní skvělé nápady. Přesto pevně věřím, že
město Litomyšl zařadí tento nápad do svých
dlouhodobějších aktivit. V rozpočtu města se

Od 3. května do 5. srpna letošního roku bude
Správa a údržba silnic Pardubického kraje mo-
dernizovat most mezi kamenictvím 4K a firmou
Limes v Němčicích. Z tohoto důvodu bude
v místě zcela uzavřena silnice II/360 a řidiči je-
doucí mezi Litomyšlí a Sloupnicí se budou muset
vydat po objízdné trase po silnicích III/36018
(Němčice) – II/358 (Němčice, Litomyšl) – I/35 (Li-
tomyšl). Uzavírka platí i pro vozidla integrova-
ného záchranného systému a linkovou dopravu.

Autobusy linky 680901 dopravce ČSAD Ústí nad
Orlicí pojedou ze zastávky Němčice, odbočka
po obousměrné objízdné trase po silnici
III/36018 a silnici II/358 do zastávky Litomyšl,
autobusové nádraží. Kvůli modernizaci mostu se
nebudou schvalovat výlukové jízdní řády a ob-
slouženy budou všechny zastávky.
Pro chodce a cyklisty bude po dobu prací vybu-
dována provizorní lávka přes potok Zlatý pásek. 

-mv-

V  letošním roce můžete opět nominovat
osobnosti na udělení Ceny purkmistra Laška.
Své návrhy na ocenění lidí, kteří se význam-
nou měrou zasloužili o rozvoj Litomyšle, lze
podávat do 31. května 2021. Nominovaní
mohli společnosti prospět všeobecně, v ob-
lasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělá-
vání, veřejné správy, charitativní, vědecké
nebo ekonomické. Návrh může předložit kte-
rýkoli občan České republiky starší osmnácti
let i občané partnerských měst Litomyšle.
Nominační formulář najdete na webu města

na adrese litomysl.cz/oce-
nene_osobnosti/nominace,
případně si ho můžete vy-
zvednout i na recepci v hlavní
budově radnice nebo v infor-
mačním centru na Smeta-
nově náměstí. Vyplněný
papírový dotazník pak zasílejte na adresu
MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01,
pokud je to však možné, preferujte, prosíme,
vyplnění přes web města. -az-

V květnu můžete nominovat
místní osobnosti na ceny města

Letos v březnu se začalo s rozšířením sběrného
dvora, který se z původních prostor rozroste 
o několik desítek metrů směrem k Wembley.
Projekt za 19 milionů Kč, na který město získalo
dotaci 16 milionů ze Státního fondu životního
prostředí, se připravoval několik let a jeho za-
hájení bylo pozdrženo právě probíhající korona-
krizí. Výslednou cenu se podařilo snížit oproti
původním předpokladům díky výběrovým říze-
ním. „Je to jednoznačně jeden z našich nejdů-
ležitějších investičních projektů pro letošní rok.
Po dokončení prací bude pro občany mnohem
snazší a příjemnější se zbavit odpadu, novinkou
bude například pojezdová rampa, sběrný dvůr
také bude moci pojmout více materiálu. Do-
ufáme, že po dokončení a propagaci nových
prostor začnou lidé dvůr používat ještě více,
čímž ušetří peníze, protože odložení odpadu je
zdarma, i pomohou proti zakládání černých
skládek, které ničí přírodu,“ uvedl k projektu
místostarosta Radomil Kašpar.
Součástí rozšířeného sběrného dvora bude pro-
vozní objekt se sociálním zázemím pro zaměst-
nance, sklad, zastřešená rampa, jejíž součástí
budou ocelové velkoobjemové kontejnery 
a automobilová mostní váha. Pro snazší recy-
klaci odpadů se při modernizaci počítá s poří-
zením kontejnerů na znečištěné obaly,
absorpční činidla, azbestový odpad, asfaltovou
lepenku, stavební suť, trávu, větve, kompost,
papír, plast, sklo, železo, pneumatiky, dřevo,
chlazení, velké spotřebiče a televize. Sběrný
dvůr by měl otevřít ještě letos.
Do budoucna bude město v areálu nového
sběrného dvora uvažovat o zřízení RE-USE cen-
tra, tedy místa, kam občané budou moci odložit
věci, které již nepotřebují, ale jiným mohou
ještě posloužit. -az-

zcela jistě najdou prostředky na několik desítek
stromů ročně, případně by bylo možné akci pro-
pojit s již plánovanými investicemi do městské
zeleně,“ dodává Lukáš Novák.

Aby se stromy dobře uchytily, poskytli přítomní
arboristé rodinám maximální podporu. Kromě
předvykopaných děr, přichystaného náčiní
a praktické pomoci přímo na místě Stromy ži-
vota pro Litomyšlata podpořila i firma Sym-
biom. Ta darovala každé rodině bylinky Symbivit
obsahující mykorhizní houby, které se napojí na
kořenový systém a tím pomáhají stromům čer-
pat živiny a vodu. Toto spojení vydrží po celý
život a díky němu jsou stromy odolnější vůči
suchu, škůdcům i chorobám. -mv-

Začala stavba
sběrného dvora
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Litomyšlské fórum: 7 přání pro českou krajinu

Víte, že se z naší krajiny každý rok odplaví v pře-
počtu 1 500 000 plně naložených tatrovek
půdy? A že kvalitní ornici plnou života ztrácíme
i průměrnou spotřebou 2 kg pesticidů na hek-
tar?  Kdyby v půdě bylo více organismů a orga-
nické složky, více by vázala vodu. Za sucha by
se vláha tak rychle neztratila a při přívalovém
dešti by vody více nasála a zadržela. Kvalitní
půda je zkrátka lepší prevence proti suchu
a povodním než všechny plánované pře-
hrady. 
Proto je potřeba vracet do krajiny život. Výsad-
bou krajinných prvků, výsadbou remízků, stro-
mořadí, navracením mezí, které rozdělí
nekonečné lány. Je zřejmé, že nejdůležitějším
faktorem v krajině je ten, kdo se o ni stará. Ze-
mědělec. 
O tom bylo letošní Litomyšlské fórum, které

pod titulem „Krajina: podojit nebo pomoci?“
proběhlo online v předvečer Dne Země za pří-
tomnosti europoslankyně Michaely Šojdrové
a farmářů z blízkého i vzdálenějšího okolí Lito-
myšle.
Debata ukázala, že zemědělec sice potřebuje
podmínky, které mu zodpovědnou péči o krajinu
umožní a usnadní, ale zdaleka není jediným
aktérem, který se na utváření krajiny podílel.
Účastníci besedy přímo či nepřímo přáli české
krajině:
1.   Silný stát, který nastavením smysluplných
podmínek umožní farmářům uživit sebe a své
zaměstnance a zároveň se zodpovědně starat
o půdu a krajinu. 
2.  Farmáře, kteří budou naslouchat varovným
hlasům vědců a výzkumníků a budou prakticky
aplikovat doporučené postupy. 
3.  Zodpovědné spotřebitele, kteří se neorientují
podle nejnižší ceny, ale třeba podle kvality

a místa produkce. Zemědělství je takové, jaký je
spotřebitel.
4.  Pracovité lidi se vztahem k půdě spíše než
manažersky ovládané koncerny, které krajinu
považují pouze za místo výroby. 
5.  Dobrou zemědělskou politiku, která příjem
zemědělských dotací podmíní smysluplnými
podmínkami, jež povedou ke zdravé krajině.
6.  Majitele oněch 80 % zemědělské půdy, které
se u nás zemědělcům pronajímá, aby nutili pro-
nájemce ke kvalitní péči o ni. Majitelé (ať už to
je soukromník, nebo stát) by měli být tou hyb-
nou silou, která zachová kvalitu půdy.
7.  Rodiče a učitele, kteří děti vezmou – místo
k moři – do krajiny za humny a ukáží jim, kde se
potraviny pěstují, rodí a rostou. A že to všechno
něco stojí.
Za organizátory Litomyšlského fóra 

Jan Vavřín, Generace 89

Město půlmilionem podpořilo
nákup nového autobusu pro MHD

Finanční úřad
opět funguje
Po měsících vynucené uzavírky kvůli covid-19
Finanční správa otevřela místní pobočku fi-
nančního úřadu. Ten veřejnosti otevřel své
dveře 19. dubna a bude v Litomyšli opět fungo-
vat v režimu 2+2, tedy dva dny v týdnu se
dvěma úředníky. Od 19. dubna má být úřad ote-
vřen veřejnosti vždy v pondělí a středu od 8 do
17 hodin. Najdete ho na adrese J. E. Purkyně
1218 naproti nemocnici. -az-

V uplynulých týdnech mohli všímaví občané
zaznamenat, že provozovatel městské hro-
madné dopravy, společnost Zlatovánek, do
Litomyšle pořídil nový nízkopodlažní autobus.
Jedná se o vozidlo značky Rošero na diese-
lový pohon splňující přísnou ekologickou
normu EURO 6D. V dubnu zastupitelé roz-
hodli, že na jeho nákup přepravci město při-
spěje částkou 500 tisíc Kč. „Pořízení
autobusu jsme se rozhodli podpořit z několika
důvodů. V časech, kdy neřádí covid, využívá
MHD řada seniorů na cesty na nákup a k lé-
kaři, stejně tak je oblíbený mezi školáky, kteří
snad zase brzy začnou jezdit do škol. Starý
autobus byl na konci životnosti, a když už
bylo nutné pořídit náhradu, chtěli jsme ces-
tujícím poskytnout komfort odpovídající 21.
století. Autobus má nízký profil pro snazší ná-
stup i výstup starších lidí i maminek s ko-
čárky, řadu bezpečnostních prvků, pohodlné
sedačky, vytápění, klimatizaci a další výbavu.
Společnost Zlatovánek za nákup vozu dala
3,3 milionu Kč, město na jeho pořízení dalo
mimořádnou dotaci půl milionu,“ vysvětluje
místostarosta Radomil Kašpar. V podmínkách
dotace je uvedeno, že pokud by do čtyř let

došlo z jakéhokoliv důvodu ke zrušení MHD,
společnost musí městu poměrnou část z do-
tace navrátit.
Do nového autobusu se vejde 24 sedících, vo-
zíčkář a 10 míst je určených na stání. Jedním
z požadavků města byla ekologičnost pro-
vozu. Po prozkoumání možností pohonů na
CNG a elektrobusů provozovatel MHD v sou-
ladu s názorem radnice vybral vozidlo s die-
selovým pohonem, které splňuje nové
ekologické normy. Ostatní alternativy se
vzhledem k nutnosti vybudovat či rozšířit pro-
vozní infrastrukturu, případně výrazně vyšší
pořizovací ceny, město rozhodlo nepodpořit. 
Městská hromadná doprava má tři okruhy (A,
B, C), které lze projet bez přestupování. MHD
jezdí v pracovní dny, jízdenku si zákazníci ku-
pují v autobusu u řidiče a platí na libovolnou
vzdálenost do doby, než vystoupíte. Základní
jízdenka stojí 10 Kč, pro děti od 6 do 15 let je
za polovinu a děti do 6 let mají jízdné zdarma,
přeprava kočárku stojí 5 Kč, měsíční student-
ské jízdné je ve výši 250 Kč a žákovské 50 Kč.
Občané starší 65 let mají jízdné zdarma.
Město ročně dotuje provoz MHD částkou 900
tisíc Kč. -az-

Turistická cesta v Maštalích
je dočasně uzavřena
Kvůli borovicím, jejichž špatný zdravotní stav
ohrožoval návštěvníky Městských maštalí, je
cesta přes tento skalní útvar a oblíbené místo
vycházek dočasně uzavřena. „Velice nás to mrzí
a omlouváme se veřejnosti za komplikace, ale
vzhledem ke stavu borových souší jsme neměli
jinou možnost, než je pokácet. Ze zákona máme
povinnost zajistit bezpečnost návštěvníků na-
šich lesů, byť je každé kácení nepopulární 
a jsme za něj kritizováni. Zákon je v tomto na-

prosto jasný a musíme činit preventivní opa-
tření, abychom zabránili újmě na zdraví, živo-
tech a majetku,“ informuje veřejnost vedoucí
Městských lesů Litomyšl Petr Novák.
Odklizení stromů bude možné až na základě vý-
jimky z ochranných podmínek přírodní rezer-
vace, kterou uděluje krajský úřad. Ihned po jejím
obdržení městské lesy uzavřenou cestu zpřís-
tupní. V lokalitě také vysadí nové stromy jako
náhradu za pokácené kusy. -mv-

Generace 89

Plot ustoupí
veřejnosti

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

Starý plot na plovárně již loni přišel kvůli pod-
nětu občanů o ostnatý drát a letos se plánuje
kvůli jeho špatnému stavu celková oprava. Při
pracích dojde k posunutí plotu o několik metrů
dovnitř areálu, aby se zvětšil veřejný prostor na
úkor doposud nevyužívaného koutu plovárny.
To ocení nejenom náhodní kolemjdoucí, ale
například i sportovci, kteří v místě často vystu-
pují při konání akcí z autobusů. Na úpravu
celé lokality má město zpracovanou studii, 
do budoucna je možné, že se cesta k plovárně
dále promění a bude ještě více sloužit jako ve-
řejný prostor zdejším občanům. Město však ne-
chce kácet vzrostlé stromy, takže se zde 
v dohledné době další práce nechytají. -mv-
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Úpravy Wembley a Oseckého údolí komplikovalo počasí,
ale do pár týdnů by mělo být hotovo
V loňském ročníku participativního rozpočtu
zvítězily čtyři projekty. Dva z nich, Stromy života
pro Litomyšlata a pořízení defibrilátoru, už se
ve spolupráci s autory podařilo dokončit. Jak
jsou na tom zbývající dva?
Na začátku dubna začali absolutní vítězové prv-
ního ročníku participativního rozpočtu s revita-
lizací sportovního hřiště Wembley. „Realizaci
nám v dubnu komplikovalo počasí, ale na konci
května bychom měli mít hotové zemní práce
a budeme moci vybudovat workoutovou se-
stavu, která z celého 300tisícového rozpočtu
bude stát nejvíce – 200 tisíc. Pokud půjde vše
dobře, už v červnu by si lidé na Wembley mohli

zahrát fotbal či zacvičit na workoutu, na místo
pořídíme i sharebox, ve kterém bude volně pří-
stupné sportovní náčiní. Tímto bych chtěl podě-
kovat všem, kteří nám s projektem pomáhají,
protože na řadě věcí spolupracujeme s místními
firmami a dobrovolníky,“ popisuje aktuální stav
příprav autor projektu David Štegner.
Nově upravené fotbalové hřiště se bude nachá-
zet na polovině toho stávajícího a bude určené
pro minikopanou, na druhé polovině by do bu-
doucna mohla vyrůst další sportovní plocha pro
pumptrack.
Počasí komplikovalo i přípravu prací na zvele-
bení Oseckého údolí. Tam se plánuje prořezání

vegetace, umístění lavičky a další drobné
úpravy oblíbeného cíle procházek. „Je to zatím
takové neutěšené,“ uvedla autorka projektu
Marie Nováková s tím, že výspravu cesty kom-
plikuje mimo jiné stavba sběrného dvora. Co se
naopak podařilo, bylo propojení tohoto projektu
s návrhem na výsadbu Stromů života pro Lito-
myšlata. Dva stromy za nově narozené děti za-
pustily kořeny právě v lokalitě, kterou si Marie
Nováková vyhlédla ke zvelebení. V lokalitě by se
v příštích týdnech mělo začít intenzivně praco-
vat, aby byl projekt do léta hotový.

-mv-

Který nápad se vám nejvíce líbí? Svůj hlas
mu můžete dát od 15. května do 15. června
Do participativního rozpočtu jste letos přihlásili celkem jedenáct projektů, z nichž deset se dostalo do veřejného hlasování.
Navrhli je místní občané a chtějí jimi zlepšit kvalitu života v Litomyšli. Hledáme dva nejlepší projekty v každé kategorii.
Které nakonec zvítězí? O tom rozhodnete vy!

Kategorie 300 tisíc Kč
(projekty jsou řazeny podle data doručení)

Pomoc naší nemocnici
Finance z participativního rozpočtu využijeme
jako příspěvek Litomyšlské nemocnici! Pořídíme
zdravotnické přístroje či chybějící pomůcky.
Tímto projektem pomůžeme k zachování kvality
a rozsahu zdravotnické péče dostupné v Lito-
myšlské nemocnici.

Dílna Litomyšl
Komunitní dílna by umožnila výrobu a opravu
věcí těm, kteří mají nápad a chuť, ale nemají
vlastní dílnu, schází jim určitý nástroj či mate-
riál nebo potřebují s něčím pomoci. Rozvíjela
by vztah lidí k řemeslu. Podpořila by místní ře-
meslníky a předávání zkušeností mezi genera-
cemi.

Pomozme znevýhodněným absolventům
Co bude po absolvování školy se studenty, kteří
nemají v životě tolik štěstí? Jak dál bez asistentů
a zázemí pro rozvoj pracovních návyků? Pod-
pořte projekt, který znevýhodněným absolven-
tům umožní pracovat – úklid města, péči
o zeleň či pomáhat ostatním. Být prospěšní, mít
náplň dne.

Fitpark
Pokud podpoříte tento projekt, za odměnu do-
stanete posilovací stroje na Černé hoře. Cviče-
ním na nich si vytvarujete postavu, zpevníte

celé tělo a zlepšíte celkovou fyzičku. Využít je
můžete i k rehabilitaci.

Odpočinková zóna u nábřeží v Nedošíně
U nábřeží Loučné bychom rádi vybudovali
klidné místo na relaxaci. Nedaleko se nachází
Nedošínský háj i další turistické cíle. Budeme
velice rádi, pokud projekt podpoříte a pomůžete
vzniknout místu, které bude parkem a příjem-
nou oddychovou zastávkou pro pěší a cyklisty.

Veřejné griloviště
Outdoorová gastronomie už nepatří jen na za-
hrady rodinných domů a chat, ale i do městských
parků. Tato místa jsou perfektní pro rodinné pik-
niky s dětmi nebo skupinky přátel. Scházet se
můžeme dle libosti, společně si odpočineme, po-
povídáme a užijeme si dobrého jídla v přírodě.

Kuličkové hřiště pro děti
Na některém z dětských hřišť v Litomyšli navr-
huji vybudovat kuličkové hřiště. Je to ideální
atrakce pro unavené rodiče i děti, které si tam
vydrží hrát celé hodiny.

Kategorie 50 tisíc Kč
(projekty jsou řazeny podle data doručení)

Mí noví kamarádi - děda a babička
Po uvolnění vládních opatření bude sociální
kontakt stěžejní náplastí na karanténou zpus-
tošené duševní zdraví seniorů. Propojme naše
seniory a děti, umožněme předávání moudrosti,
radosti a životního elánu napříč generacemi,
podpořme vznik nových přátelství.

Šachové stolky
Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí
myšlení, paměť, fantazii, přesnost i vůli. Mohou
být zábavou, příležitostí k setkávání, sportem
i uměním. Proto by bylo skvělé mít po Litomyšli
pár venkovních šachových stolků a moci si za-
hrát na čerstvém vzduchu. Podpoříte nás?

Lavičky, stojany a koše pro cyklisty
Rádi jezdíme s dětmi na kolech po cestě na Su-
chou. Nachází se tam pár laviček, ale žádné sto-
jany či odpadkové koše. To bychom rádi změnili
a peníze z participativního rozpočtu použili
na jejich pořízení pro komfort všech lidí, kteří
tudy rádi jezdí nebo chodí na procházky.

-red-

Hlasování probíhá v termínu od 15. května
do 15. června 2021. 

Podpořit své favority můžete pouze elektro-
nicky prostřednictvím speciálního formuláře
na webu www.litomysl.cz.

Občanům, kteří nemohou či nechtějí využít
internet, pomohou pracovníci MěÚ Litomyšl (re-
cepce, redakce Lilie) nebo v Informačním centru
Litomyšl, kteří jim v pracovní době pomohou
s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu
hlasování je nutná osobní návštěva na daných
místech.

Hlasovat mohou pouze fyzické osoby starší

15 let s trvalým pobytem v Litomyšli nebo inte-
grovaných obcích města Litomyšle.

Při hlasování je třeba uvést celé jméno,
adresu trvalého pobytu a rok narození. Po hla-
sování pověření pracovníci MěÚ Litomyšl pro-
vedou kontrolu údajů. Pokud budou údaje
souhlasit, hlas bude započítán.

Každá osoba má dva kladné hlasy a jeden
záporný. Zvolit musí vždy všechny tři - klidně
v jedné kategorii.

Osobní údaje nebudou použity k jiným úče-
lům než pro ověření osoby pro účely hlasování
a nebudou předávány třetím osobám. Osobní

údaje budou zpracovávány v souladu se zákony
a platnými právními předpisy, kterými je Česká
republika vázána.

Pokud byste si nevěděli při hlasování rady,
kontaktujte výše zmíněná pracoviště, kde vám
rádi pomohou podpořit vámi vybrané projekty.
Hlasování jinou formou než elektronickou není
možné. Vyplnění formuláře vám zabere jen pár
minut.

V případě dotazů a nejasností kontaktujte
Michele Vojáčka, vedoucího tiskového oddělení
městského úřadu, tel.: 724 917 054, e-mail: mi-
chele.vojacek@litomysl.cz. -red-

Jak se hlasuje v participativním rozpočtu?
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210 let - 1. 5. 1811 se narodil Dr. Filip Stanislav
Kodym, český lékař, přírodovědec, novinář
a spisovatel. V letech 1847 – 1849 působil jako
lékař v Litomyšli. Napsal množství úspěšných
populárně-vědeckých spisů, zejména z oblasti
biologie, fyziky, chemie, zemědělství a zdravot-
nictví. Propagoval vzdělání širokých vrstev, 
ke konci života byl velmi oceňovaný pro své čty-
řicetileté úsilí o kulturní povznesení českého
národa. Po Dr. Kodymovi byla pojmenována
ulice blízko litomyšlského nádraží – Kodymka –
dnes ulice kpt. Jaroše. 
150 let - 24. 5. 1871 se narodil Karel Podhájský,
úředník městské samosprávy, myslivec, kyno-
log. Příklad jeho životního díla je vzorem lásky
k přírodě, myslivosti a zejména pak k lovecké
kynologii. Poznatky získané neúnavným stu-
diem si ověřoval vlastní praxí. Spolupůsobil při
zakládání Československé myslivecké jednoty
v roce 1923 a stal se zakladatelem a vedoucím
Československé plemenné knihy psů. Byl vyni-
kajícím chovatelem ohařů, jejichž chovu a vý-
cviku věnoval celý svůj život. Jeho práce
přesáhla rámec své doby natolik, že teprve
dnes dochází plného docenění. K uctění jeho
památky se každoročně koná mezinárodní sou-
těž ohařů „Memoriál Karla Podhajského“.
120 let - 26. 5. 1901 se narodil akad. malíř
František Ropek, malíř, portrétista a krajinář,
zabýval se krajinomalbou i figurální malbou.
Náměty čerpal z okolí Litomyšle, často zachy-
coval běžný život na venkově. V letech 1946 –
1952 působil jako ředitel Městské galerie v Lito-
myšli, byl také členem svazu československých
spisovatelů. Vyzdobil dvoranu České spořitelny,
dílo znázorňuje život na litomyšlském venkově.
100 let - 17. 5. 1921 se narodil Emil Slon, dlou-
holetý člen TJ Jiskry Litomyšl, jeho jméno je také
spojeno s turistickým oddílem, kde mnoho let
působil jako správce stanových základen
na Slovensku. Krátce pracoval na závodu Vertex
a později nastoupil na místo dílenského učitele
na SZTŠ v Litomyšli, zde zůstal pracovat až
do svého odchodu do důchodu. K jeho velkým
koníčkům patřilo sbírání známek, knih, fotogra-
fování a filmování, stál u zrodu filmové soutěže
amatérských, vlastivědných a historických
filmů, která probíhala pod názvem Litomyšlská
lilie. Po jeho úmrtí soutěž pokračovala jako Me-
moriál Emila Slona.
90 let - 11. 5. 1931 se narodil MUDr. Pavel Ná-
dvorník, lékař, hudebník. Maturoval na litomyšl-
ském gymnáziu a ve studiích pokračoval
na Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Touha
po hudebním vzdělání ho v Praze zavedla též
na fakultu hudební, kam chodil poslouchat
přednášky o dirigentství. Po promoci se vrátil

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

květen 2021

ZAMYŠLENÍ

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni
na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe,
jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý
dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé ja-
zyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul
jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým
a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim
Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli
zbožní židé ze všech národů na světě, a když se

Vichr z nebe ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli,
protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní
řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou
všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je sly-
šíme každý ve své rodné řeči? Všichni je slyšíme
mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Bo-
žích!“ Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému:
„Co to má znamenat?“        Skutky 2, 1-8.11b-12

Třetí hlavní svátky křesťanského roku – Svato-
dušní  svátky– jsou na rozdíl od Vánoc a Veliko-
noc pro naši dnešní společnost asi nejskrytější.

Možná i proto, že jsou komerčně nejméně vy-
užitelné. Není tu žádný stromeček s hvězdou,
pod který by se daly koupit dárky jako o Váno-
cích, není tu ani žádná velikonoční koleda
s pomlázkou a kraslicemi, mazancem, jidášky
a beránkem. Dalším důvodem menší nápad-
nosti těchto svátků je u nás jistě i to, že s nimi
není spojen žádný další den volna, a navíc ne-
děle Hodu Božího svatodušního je v závislosti
na Velikonocích pokaždé jindy (letos 23.
května). K těžší uchopitelnosti těchto svátků
však jistě patří i to, že se týkají Ducha, o kterém
Bible říká, že vane, kam chce. A týkají se také
církve. Jsou to vlastně její narozeniny. Naroze-
niny církve, o které některé kritické hlasy říkají,
že je dnes spíš jen vdovou po Duchu svatém.
Tam, kde je nám však duchovním domovem (i J.
A. Komenský ji nazývá matkou), tam si její na-
rozeniny s vděčností připomínáme. Nejen bo-
hoslužbou, ale ve Slezsku třeba smažením
vaječiny a v našem sboru zase narozeninovým
dortem.
V souvislosti s biblickou připomínkou svatoduš-
ních událostí nás však jistě napadne otázka: Co
by asi dnes udělal prudký vichr s našimi kostel-
ními svíčkami, případně svíčkami na narozeni-
novém dortu? Sfoukl by je, anebo naopak
nechal rozhořet? A odtud je jen krůček k ještě
podstatnější otázce: Co v nás by se právě vanu-
tím Božího Ducha mělo víc rozhořet, čím by-
chom my sami měli víc hořet, tak jako kdysi
Kristovi učedníci? Za všemi těmi přirovnáními
k živlům – k vichru a ohni – jistě cítíme onu dy-
namiku, která uvedla do pohybu do té doby
uzavřený kruh učedníků.
Tím prvním viditelným projevem působení Bo-
žího Ducha bylo to, že byli zbaveni strachu
a vyšli ven mezi ostatní lidi. Tím druhým pak
bylo zvláštní obdarování, že všichni rozuměli je-
jich svědectví o velikých skutcích Božích. Proto
se o křesťanských Letnicích hovoří také jako
o opaku zmatení jazyků při stavbě babylonské
věže. V Bábelu (doslova „Zmatku“) si lidé ve své
sobecké pýše přestali rozumět, ač hovořili do té
doby jedním jazykem, zatímco tam, kde je při
díle Boží Duch lásky a pravdy, tam lidé různých
jazyků najednou zase rozumí. Netouží nahradit
Boha a dostat se na jeho místo, ale naopak vidí,
co pro ně Bůh učinil a činí, když se v Ježíši Kristu
stává člověkem a z lásky k nám zaujímá místo
nejen v betlémských jeslích, ale i na golgotském
kříži.
A tak věříme, že i dnes Duch svatý vane a je při
díle všude tam, kde slovy i beze slov dochází
k srozumitelnému a pravdivému svědectví
o Boží lásce. Duchovní obdarování mohou být
pestrá a rozdílná tak jako jazyky, kterými mlu-
víme. Kéž by však v životě nás všech uzrávalo
i ovoce Božího Ducha, o kterém mluví apoštol
Pavel v listu Galatským (5,22): láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ti-
chost a sebeovládání. To vám nejen o Letnicích
přeje

Štěpán Klásek, husitský farář

Pomoc s nalezením příbuzných či známých
škpt. Bohuslava Knapovského
Vážení čtenáři, slovenský autor Róbert Vico 
z Prešova připravuje publikaci o armádním 
4. cyklistickém praporu, který v letech 1933-
1936 sídlil v Sabinově. Při hledání informací na-
razil na zmínku o škpt. Bohuslavu Knapovském,
který v praporu působil v letech 1934–1936, na-

rodil se na přelomu 19. a 20. století, v roce 1935
prokazatelně byl v Litomyšli na dovolence a 26.
července 1937 v našem městě zemřel. Róbert
Vico prosí místní, kteří by o důstojníkovi mohli
něco vědět, aby ho kontaktovali přes redakci
Lilie na kontaktech uvedených v tiráži. –red-

do Litomyšle a nastoupil jako lékař na mikrobi-
ologické oddělení. Zpíval v pěveckém sboru
„Vlastimil“, kde byl nejprve členem a v roce
1958, po odchodu dlouholetého sbormistra
p. Jaromíra Metyše, se stal na deset let sbormi-
strem. V roce 1957 byl jmenován předsedou vý-
boru při Smetanově domě, jehož cílem byla
organizace koncertů v Litomyšli. Na tento výbor
volně navázal Klub přátel hudby a výtvarného
umění. V roce 1969 se ujal dirigování Litomyšl-
ského symfonického orchestru, ke spolupráci
zval i mnohé význačné sólisty, například Edu-
arda Hakena, Václava Hudečka či Rudolfa Rokla.
V roce české hudby (1974) byl zřízen festival
Mladá Smetanova Litomyšl, kde se uplatnil v or-
ganizačním štábu v dramaturgické přípravě.
Postupně získával ke spolupráci další účastníky
ve výboru KPH a v roce 1979 vznikl ucelený sy-
stém koncertů pro děti a mládež.
75 let - 16. 5. 1946 zemřel Bohdan Metyš, syn
kamenického mistra Františka Metyše. Provo-
zoval továrnu na výrobu kočárů, vyráběl vozy,
od jednoduchých bryček až k přepychovým ko-
čárům. Když bylo jasné, že budoucnost patří
automobilům, rozhodl se Metyš vyrábět karo-
serie pro firmu Laurin a Klement. Zakázek však
ubývalo, továrny jako např. Praga, Škoda a Tatra
už prodávaly hotová karosovaná auta, to vše
přivedlo firmu v roce 1928 k bankrotu. Syn Boh-
dan Metyš ml. otevřel u sokolovny opravnu ka-
rosérií, kde bylo prováděno lakování, opravy
havarovaných karosérii a další. Dva roky
po smrti Bohdana Metyše st. zabral opravnu
stát.  
10 let – 7. 5. 2011 zemřel PhDr. Jan Kapusta, hu-
dební vědec a historik, významná osobnost li-
tomyšlského kulturního a společenského
života. Zabýval se životem a dílem řady osob-
ností našich hudebních či výtvarných dějin –
např. Františka Kmocha, Bohuslava Martinů, Jo-
sefa Matičky, objevil zapomenutého litomyšl-
ského houslistu a skladatele Josefa Růžičku.
Jako zakládající člen Společnosti Bohuslava
Martinů každoročně připravoval ve Vlčkově
slavnost Otevírání studánek. V roce 2001 mu
byla udělena zvláštní Cena města Litomyšle
v kategorii Za přínos městu.     Lenka Backová
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Srdečně děkujeme všem zaměstnancům

a zejména ošetřujícímu personálu CSP Domova
Pod Školou za profesionální péči o manžela
Františka Jirečka a za nadstandartní přístup
nejen v době covidu. Vřele děkujeme za uspo-
řádání zlaté svatby a další společenské akce.

Pavlína Jirečková s rodinou
Dne 24. března nás navždy opustil pan Josef

Zatloukal. Děkujeme tímto všem, kteří se
s Pepou přišli rozloučit a doprovodili ho na jeho
poslední cestě. Dík patří všem přátelům, kama-
rádům a spolupracovníkům ze společnosti
LBtech a.s.

Manželka Radomíra Zatloukalová s dětmi
Děkujeme vám, vojákům, kteří jste sloužili

v Pohodlí u Litomyšle, za projevenou vzpo-
mínku na p. mjr. Osvalda Gabrlíka k jeho nedo-
žitým 100. narozeninám. 

Za rodinu Olga Gabrlíková
Roku 1982 pod patronací ortopedické kliniky

jsme na ortopedickém oddělení nemocnice v Li-
tomyšli začali operovat endoprotézy kyčelních
kloubů. Nikdy mě nenapadlo, že i já se stanu
jedním z uživatelů této vymoženosti moderní
medicíny. Po úrazu v listopadu 2020 mi byla
implantována TEP kyčelního kloubu na ortope-
dickém oddělení zdejší nemocnice. Touto ces-
tou bych rád poděkoval prim. MUDr. Vlachovi
a jeho kolektivu lékařů, sester, sanitářek, sani-
tářů a rehabilitačních pracovnic, ale i sanitář-
kám a sanitářům chirurgického oddělení. Tito

všichni o mě i jiné pacienty pečovali vždy
s ochotou a pochopením bez rozdílů kam ten či
onen pacient patří.
Můj dík patří i všem lékařům a sestrám oddělení
ARO, bez nichž by tyto operace nebyly možné.
Přeji kolektivu ortopedického oddělení v Lito-
myšli pod výborným vedením prim. MUDr. Vla-
cha, ať i nadále pokračují ve své záslužné práci
tak dobře jako dosud a stále v souladu s vývo-
jem moderní medicíny.
Děláte to dobře! Děkuji vám!

MUDr. Zdeněk Ráček, emeritní primář 
ortopedického oddělení nemocnice v Litomyšli

Dne 17. května 2021 by se dožil můj tatínek
pan Emil Slon sta let. Letošního roku 12. března
uplynulo 35 let od jeho úmrtí.
Budeme na něho vzpomínat jako na velkého
sběratele známek a knih. Také rád fotografoval
a filmoval. Byl zakladatelem filmové soutěže
amatérských filmů Litomyšlská lilie. Až do od-
chodu do starobního důchodu učil na SZTŠ. Ur-
čitě se v Litomyšli ještě najdou pamětníci, kteří
s ním jezdili na turistické základny na Sloven-
sko. Kdo jste ho znali, věnujte, prosím, tichou
vzpomínku na tohoto úžasného člověka.

Za celou rodinu Zora Limberská
Dne 13. 3. zemřela moje maminka Zdeňka

Blažková. Je nám líto, že s ní už neoslavíme 23.
května 90. narozeniny. Kdo jste ji znali, věnujte
jí vzpomínku. Za celou rodinu Renata Němcová.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Hendrych Jaroslav,

Jandíková Stanislava,
Moravanská Helena,
Nádvorníková Helena,
Pohlová Hana,
Tmějová Jaroslava – Nedošín

85 let – Maršová Eva, Müllerová Božena,
Peterková Helena – Nedošín, 
Vomáčková Jiřina

90 let – Vích Vladimír
91 let – Dosedělová Vlasta, 

Wilderová Anna
92 let – Karlík Josef
94 let – Petrašová Marie
95 let – Kroulíková Marie, 

Vašátková Věra
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Martin Lacina, Svitavy – Aneta Voráčová,
Domašov nad Bystřicí, Josef Vondráček,
Cerekvice nad Loučnou – Eliška Mejtská,
Cerekvice nad Loučnou, Jiří Štancl,
Makov – Anežka Dvořáková, Osík, Daniel
Victorin Mendes,  Janov – Jana Kaplanová,
Janov, Martin Kmoníček, Pardubice –
Hana Burešová, Pardubice, Petr Blažek,
Široký Důl – Dana Jandáčková, Litomyšl,
Josef Havran, Dolní Újezd – Markéta Če-
řovská, Dolní Újezd, Michal Ferko, Sloven-
sko – Jana Kubištová, Sloupnice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Janem Chudáčkem (60 let)
Janem Lněničkou (62 let) - Pohodlí
Milenou Mráčkovou (77 let)
Ing. Jiřím Zagorou (77 let)
Jaromírem Lněničkou (79 let)
Jaroslavou Benešovou (84 let)
Františkem Jirečkem (88 let)
Boženou Havlovou (90 let)
Evou Pruškovou (90 let)
Jitkou Kopeckou (91 let)
Vzpomínáme.  

Dana Kmošková, předseda KPOZ

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

Augustova tiskárna – rozkvět i zmar 20. století
Když Vladimír Augusta převzal v roce 1889 ti-
skárnu po své matce Františce Augustové, byla
již finanční situace podniku patrně stabilizo-
vaná. V 90. letech 19. století provedl
některé menší stavební úpravy
ve dvorních traktech, největší sta-
vební etapou jeho éry a v celé his-
torii objektu vůbec ale bylo
rozšíření jižního křídla. Vedle
proboštského chrámu vznikla
v roce 1911 (toto datum je do-
dnes čitelné na věžičce nad
vchodem) čtyřpodlažní budova,
vystavěná na základech původ-
ního dvoupodlažního objektu.
Nová stavba zakryla nemalou část
kostela Povýšení sv. Kříže a výrazně
tak změnila panorama Litomyšle.
Na stropech, klenoucích se přes šířku ce-
lého křídla, byla použita železobetonová
konstrukce, první svého druhu v Litomyšli,
provedená litomyšlským stavitelem Josefem
Kremlem. V roce 1922 přistavěl Augusta k již-
nímu křídlu ještě nárožní rizalit a v roce 1933 re-
konstruoval fasádu do Šantova náměstí, čímž
získala Augustova tiskárna svou dnešní po-

dobu. V roce 1939, rovných padesát let poté,
co tiskárnu převzal po své matce, Vladimír
Augusta tiskárnu prodal. Skončilo tak nejen ne-

uvěřitelných pět dekád stability i staveb-
ního rozvoje, ale i historické období,

které dalo Augustově tiskárně
jméno, které si drží dodnes. Dese-
tiletí, která následovala po éře
Vladimíra Augusty, byla pravým
opakem. Na podnik, provozo-
vaný novými majiteli nadále
pod značkou Augusta, byla
v roce 1949 uvalena nucená
správa a v roce 1960 nakonec

došlo i ke znárodnění objektu,
protože národní podnik Jiskra, ti-

skařské závody Pardubice, jej „po-
třebuje nezbytně k plnění svých úkolů“.

Paradoxně o tři roky později, v roce 1963,
byl tiskařský provoz ukončen, v domě se tak
na krátkou chvíli usídlila i dětská družina. Z dů-
vodu nedostatku tiskařských kapacit byl ale ti-
skařský provoz opět obnoven. V roce 1991 byla
tiskárna vrácena restituentům, kteří počítali
s jejím dalším využitím a rozvojem, takže došlo
i na nové stavební úpravy. V roce 2000 ale byl

provoz tiskárny definitivně ukončen. Po násle-
dujících 18 let pak objekt postupně pustnul,
chřadl a chátral. Až v září roku 2018 byl v rámci
Dnů evropského dědictví vůbec poprvé zpřís-
tupněn veřejnosti. A tím se vlastně začala psát
zcela nová historická etapa Augustovy tiskárny,
kterou si představíme příště.       Michal Šimek, 

Muzejní spolek Augustova tiskárna
foto: Nikola Tláskalová
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Proč to (neu)děláte?
Otázky a připomínky občanů k nemocnici
Vážení čtenáři, jak jsme vás již informovali v minulých vydáních Lilie, v letošním a příštím roce vám budeme průběžně přinášet odpovědi v infokampani
Proč to (neu)děláte?! na otázky, připomínky a stížnosti, které jste poslali na radnici v anonymních dotaznících k vypracování strategického plánu pro
rozvoj města. V každém čísle se pokusíme publikovat ověřené odpovědi na otázky z jedné specifické oblasti. Rádi k nim zveřejníme i vaše reakce, které
zasílejte na adresy uvedené v tiráži vždy do 21. dne v měsíci. V květnu také na webu města zveřejníme přehlednou prezentaci s výsledky dotazníkového
šetření. V tomto vydání jsme oslovili vedení Nemocnice Pardubického kraje a dali jim prostor na nejčastější připomínky k oblasti zdravotnictví, z nichž
většina z nich byla právě o nemocnici. -mv-

Dostupnost a kvalita lékařské péče 
je uspokojující pro 69 % zapojených obyvatel města. Rozhodně spokojeni jsou častěji respondenti do 29 let, rozhodně nespokojeni jsou naopak
častěji respondenti ve věku 40 až 59 let. Spokojenost snižuje omezování rozsahu služeb nemocnice, rezonuje hlavně rušení jednotlivých oddělení.
Obyvatelům pak chybí také stomatologové a odborné ambulance.

Zachování nemocnice
95 % zapojených obyvatel považuje zachování nemocnice ve městě za prioritu, vnímaná důle-
žitost zachování navíc roste s věkem. Zachování nemocnice respondenti vnímají jako zachování
stávajících oddělení, případně obnovení zrušených (rezonuje hlavně zrušení porodnice a dětského
oddělení). Panuje obava z nedostupnosti kvalitní péče, nemocnice ve městě je chápána jako zá-
klad pro život v něm.

Litomyšlská nemocnice v roce 2021
- vyjádření vedení
Zástupcům NPK jsme zaslali nejčastější otázky spojené s budoucností zdejší nemocnice, oddělení,
iktového centra, investic, personální situací, ale i celkovým strategickým záměrem NPK jako maji-
tele. Níže si můžete přečíst oficiální odpověď.

Po dlouhých měsících s covidem se situace 
v nemocnicích pomalu začíná lepšit, klesají
počty hospitalizovaných, a to i v intenzivní
péči, a zdravotníci se mohou pozvolna začít
věnovat i plánované péči. Rozvoj areálů
však pokračoval pandemii navzdory, Lito-
myšlskou nemocnici nevyjímaje.
Investice do rozvoje všech našich nemocnic
jsou v plném proudu, aktuálně především díky
realizaci projektu IROP návazná péče, kterým
Nemocnice Pardubického kraje získala téměř
půl miliardy na rozvoj svých zařízení. Investice
do rozvoje Litomyšlské nemocnice pak v po-
sledních dvou letech dosáhly téměř sto mili-
ónů korun. Těmi nejčerstvějšími přírůstky jsou
nově instalované CT – počítačový tomograf za
17 milionů nebo nákup dvou skiagrafických
RTG přístrojů, z nichž každý představuje inves-
tici ve výši 6 milionů korun, ty všechny teď do-
plnily také nedávno pořízené ultrazvukové
přístroje.

Nové přístroje pro moderní péči za 100 mili-
onů korun
Výměna nových technologií v Litomyšlské ne-
mocnici byla dodáním nového CT téměř do-
končena. S novými přístroji tak teď pracují
například na oddělení infekční diagnostiky a na
operačních sálech je k dispozici moderní ope-
rační stůl. Nové vybavení mají ke své práci
i další operační obory jako třeba gynekologie.
Z vlastních zdrojů pak Nemocnice Pardubic-
kého kraje v Litomyšli financovala nákup dvou
plicních ventilátorů za 1,2 milionu, pořídila sít-
nicový laser za 4,5 milionu korun nebo anes-
teziologický přístroj.
Moderní zařízení usnadní péči zdravotníkům
a zlepší komfort pacientům. V Litomyšlské ne-
mocnici se však kromě přístrojového vybavení
investuje i do zázemí, a to opět jak pro perso-
nál, tak pro pacienty. Jednou z největších in-
vestic poslední doby je určitě rekonstrukce
interny, na kterou v letošním roce navázala vý-

měna střechy na budově monobloku. Za spo-
luúčasti města bylo v minulém roce zprovoz-
něno nové parkoviště uvnitř nemocničního
areálu.

Iktové centrum obhájilo svůj status
Litomyšlská nemocnice dlouhodobě poskytuje
kvalitní zdravotní péči. Významnou roli v péči
o pacienty s iktem hraje zdejší neurologie,
která zabezpečuje péči o pacienty s cévní
mozkovou příhodou pro východní část kraje.
Letos pak zdejší centrum obhájilo statut cen-
tra vysoce specializované péče, a to na dalších
pět let.
Klíčovým pro pacienty je především odborný
personál. Situace malých okresních nemocnic
je složitá dlouhodobě. Již před koronavirem se
nemocnice potýkaly s nedostatkem zejména
nelékařského personálu (sester či sanitářů),
více než rok trvající pandemie a denně prezen-
tovaná náročnost práce ve zdravotnictví oboru
na atraktivitě nepřidala. Přesto se však v Lito-
myšlské nemocnici podařilo v takto nelehké
době získat nový personál na řadu oddělení.

Výhled do budoucna
Nové přístrojové vybavení z projektu návazné
péče je v tuto chvíli na svém místě, o další plá-
novaný rozvoj v areálu bude Nemocnice Pardu-
bického kraje usilovat prostřednictvím výzvy
REACT-EU, v níž jsou pro Litomyšlskou nemoc-
nici soustředěny investice za dalších více než
50 milionů korun, mimo jiné například do dal-
šího přístrojového vybavení zdejších laboratoří.
Litomyšlská nemocnice má v Nemocnici Par-
dubického kraje své pevně dané místo. Jejím
primárním úkolem je poskytovat obyvatelům
Litomyšlska a přilehlého okolí kvalitní a mo-
derní zdravotní péči. Tento cíl si její stavitelé
vytknuli už v minulosti a nezměnilo se na něm
nic ani téměř po sto padesáti letech.

Kateřina Semrádová,
vedoucí odd. komunikace a marketingu NPK

Jak město pomáhá 
Zachování nemocnice ve městě je naší priori-
tou. Pravidelně jednám jak se zástupci Par-
dubického kraje, tak s managementem
Nemocnice Pardubického kraje. Opakovaně
jsem byl ubezpečen, že i přes nedostatek per-
sonálu, který postihuje všechny nemocnice
v ČR, nehrozí uzavírání oddělení či omezování
péče pro zdejší občany, naopak, kraj plánuje
investovat desítky milionů korun na zlepšení
péče. I v tomto platí heslo „důvěřuj, ale prově-
řuj“. Proto jsem několikrát za měsíc v kontaktu
přímo s místním vedením Litomyšlské nemoc-
nice, se kterým máme výborné vztahy, a všemi
možnými způsoby se jim snažíme pomoci.
Město Litomyšl skrze Nadační fond pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska dlouhodobě podpo-
ruje rozvoj zdejší nemocnice. V minulosti jsme
ve spolupráci s dalšími dárci za více než půl
milionu korun pořídili nové vybavení do zdejší
laboratoře, v době největší krize loni na jaře
jsme nemocnici poskytli ochranné pomůcky,
dezinfekci, nově jsme přes fond podpořili
nákup dezinfekčního přístroje za 156 tisíc. Sou-
časně jsme pomohli se startem očkovacího
centra, poskytujeme administrativní pracov-
níky, aby se personál mohl soustředit jen na
očkování a neztrácel čas, zdarma jsme také
všem krajským očkovacím centrům připravili
infografiku a značení.
V době „předcovidové“ se město či nadační
fond podílely na vybudování nového parko-
viště v nemocnici za více než tři miliony Kč, ne-
chali jsme natočit propagační náborové video,
pořídili jsme sterilizační kontejnery pro chirur-
gii, přístroj EKG pro lékařskou službu první po-
moci, přístroj na rázovou vlnu za 390 tisíc pro
rehabilitaci, do vybavení nové budovy interny
jsme přispěli částkou 300 tisíc. To nejsou
všechny „příběhy pomoci“, celkem jsme za po-
slední roky nemocnici pomohli v řádu milionů
a budeme s tím pokračovat. Přidat se můžete
i vy, do fondu lze přispět jakoukoliv částkou.
Více informací najdete na nadace.litomysl.cz.
Lékařům jsme schopni pronajmout městské
byty, podpořili jsme je při protestu proti zva-
žovanému utlumení chirurgie a postavili se za
ně. 
Jako starosta mohu s čistým svědomím říci, že
nemocnici pomáháme a zdejším zdravotníkům
a lékařům se vždy vynasnažíme vyjít vstříc.
Nemocnice není města a my za ni nemůžeme
rozhodovat. Ale můžeme pomáhat, připomí-
nat, zkrátka se snažit. A to děláme a budeme
dělat. Nicméně převzetí nemocnice pod město,
jak někteří v dotazníku navrhovali, je nereálné
a bylo by z hlediska ekonomiky  opravdu ne-
smírnou zátěží, která by úplně zastavila rozvoj
města. Daniel Brýdl, starosta
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Bezpečně, online, raz dva. Sčítání 2021 
Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021 
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z dů-
vodů epidemické situace byla možnost sečíst
se online prodloužena do 11. 5. Elektronický
sčítací formulář naleznete na webu www.sci-
tani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která
je dostupná v Google Play i App Store. Online
formulář můžete jednoduše a bezpečně vy-
plnit z pohodlí domova i za ostatní členy do-

mácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky,
nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povin-
nost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat lis-
tinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České
pošty, příp. Českého statistického úřadu.
Vzhledem k současné epidemické situaci upra- vil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distri-

buci a sběr listinných formulářů tak, že při nich
dojde k výraznému omezení fyzických kon-
taktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formuláře spolu s odpovědní obál-
kou do domácností bude probíhat podobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hy-
gienických pravidel (respirátor, dezinfek¬ce,
fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také
pravidelně testováni na koronavirus. Z epide-
mických důvodů však nebudou pomáhat s vy-
plňováním formulářů. V případě potřeby se
můžete obrátit na info¬linku 253 253 683, na-
psat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo
chatbota a online chat virtuální poradny
na webu scitani.cz a v elektronickém formu-
láři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma
odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na kon-
taktních místech sčítání (viz dále). Na kontakt-
ních místech sčítání bude možné si formulář
i vyzvednout. I po obdržení listinného formu-
láře bude stále platit možnost využít praktič-
tější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká 
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo skutečného po-
bytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav.
Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve své-
právnosti a podobně provádí sečtení jejich zá-
konný zástupce, opatrovník nebo osoba
k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců pří-
tomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodo¬bým poby-
tem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca
800 vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého statistic-
kého úřadu. Poskytují široké veřejnosti infor-
mace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze
získat nebo odevzdat listin¬né formuláře.
Na kontaktních místech budou zavedena pří-
sná hygienická opatření. Adresy a telefony
kontaktních míst sčítání zjistíte na webu
https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat 
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
údaje jsou zpracovávány v souladu s přísluš-
nými právními předpisy a používány jsou ma-
ximálně zabezpečené informační systémy. 

Veškeré informace o sčítání naleznete
na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění
sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak
se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy na-
leznete v sekci „Časté dotazy“. -red-

strana 1  >
„Několik let před vypršením smlouvy jsme
za město začali jednat o jejím možném pro-
dloužení, ale bohužel s tím památkáři nesou-
hlasili. Na to mají svaté právo a jejich
rozhodnutí musíme respektovat, nicméně si
osobně myslím, že je to velká škoda pro ob-
čany i město samotné. Pavilon byl hojně vy-
užívaný dětmi a byl lákadlem pro místní, aby
zámecký areál navštívili. I přes počáteční kon-
troverzi je odborníky považovaný za velice
kvalitní a dobré dílo, které zapadá do historic-
kého okolí, a myslím si, že tratí i město jako ta-
kové, protože jsme přišli o moderní funkční
prvek. Litomyšli pavilon bohužel zůstat ne-
mohl. Jednak jsme nenašli jiné vhodné místo,
kde by plnil svou funkci a autor souhlasil
s jeho umístěním. Navíc jedno jeho rozložení
či složení stojí zhruba 300 tisíc Kč. Celkem by
tak jeho přestěhování stálo něco mezi půl mi-
lionem a milionem korun, což ukazuje i propo-
čet univerzity. Na to město v době masivního
šetření kvůli koronaviru bohužel nemá v roz-
počtu peníze, protože musíme financovat
především investiční projekty. Z těchto dů-
vodů jsme vyhlásili výběrové řízení a za nej-
vyšší nabídku pavilon nakonec s těžkým
srdcem prodali,“ sdělil ke stěhování zámec-
kého pavilonu místostarosta Radomil Kašpar.

Ze zámeckého parku zmizely i lavičky
Moderní pavilon není jediným prvkem, který
od renesanční památky v dubnu zmizel. Již ně-
kolik dnů před ním ze zámeckého parku ne-
chal kastelán Petr Weiss odstěhovat všechny
laminátové lavičky, které byly také pořízeny
z dotace na revitalizaci zámeckého návrší. „Za
tímto krokem si jako správce zámeckého
parku stojím. Po skončení doby udržitelnosti
projektu jsme laminátové lavičky vyměnili
za historické repliky a návštěvníci je hojně vy-

užívají, z čehož máme radost. Stav předcho-
zích laviček, zejména jejich opotřebení, uc-
pané odtoky, špinavý vzhled a především
hrozba převrácení, neodpovídal nárokům ve-
řejně přístupné národní kulturní památky.
Zámecký park je místem pro relaxaci a odpo-
činek a podle mého názoru historické lavičky
lépe zapadají do okolí. Je mojí povinností dbát
na bezpečnost návštěvníků a bohužel laminá-
tové lavičky nebyly dobře ukotvené a stávalo
se, že se převracely. Jako kastelán objektu
mám radost, že lidé park navštěvují, a když je
vidím sedět na nových lavičkách, tak mne lid-
sky těší, že park plní svůj účel. Zároveň se ale
s kolegy již nemůžeme dočkat otevření
zámku, abychom návštěvníkům představili
nově pojatou základní prohlídkovou trasu, kte-
rou jsme v době uzavření nachystali,“ uvedl
Petr Weiss.
Zbytek laviček se nenachází na pozemku pa-
mátkového ústavu, ale města. Na prvním ná-
dvoří mají po dohlednou dobu zůstat, protože
zapadají do celkové koncepce nastavené při
rekonstrukci přilehlých historických budov -
jízdárny, pivovaru či kavárny. Stejně tak se
v současné době nezvažuje zrušení lamináto-
vého koryta zámeckého potoka. -mv-

Zámecký pavilon míří do Liberce,
koupila ho univerzita

Nevíte kam vyhodit bioodpad?
Zkuste domácí či komunitní kompostér!
Na jeho pořízení můžete čerpat dotaci z městského rozpočtu a ušetřit až 1000 Kč.
Ekologický způsob jak se zbavit biodpadu, vhodné pro rodinné i bytové domy.
Platí pro kompostéry pořízené od 1. srpna 2020 do 31. července 2021 
o minimálním objemu 390 litrů.
Žádosti o dotaci na městském úřadu přijímají od 15. května 
do 31. července.
Kompletní podmínky najdete na webu 
www.litomysl.cz/ucelove_dotace
Případně vám poradí na čísle 461 653 364.



Litomyšlská lázeňská sezóna zahájena!

Vážené lázeňačky, vážení lázeňáci, moc jste
nám u této události chyběli! Lepší způsob než
natáčení dvouhodinového streamu Lázně
ducha do každého ucha jsme však s ohledem
na platná epidemická opatření jednoduše ne-
vymysleli. Počasí nám díky Nebeské protekci
přálo a Václav Žmolík přivítal ve svém improvi-
zovaném pokojíčku v Klášterních zahradách
celou řadu zajímavých hostů. Popovídali Otcové
zakladatelé Miroslav Brýdl a Jaroslav Vencl, po-
zdravit přišel i současný starosta Daniel Brýdl.
Další milé povídání patřilo architektům Josefu
Pleskotovi, Davidu Vávrovi či režiséru Radovanu
Lipusovi. Eva a Jan Piknovi nás ujistili, že Sme-
tanova Litomyšl bude. Pavlína Kvapilová povy-
právěla o projektu Elegantní Česko či Ozdobte
královskou cestu. Václav Žmolík si pozval i René
Klimeše, který přinesl ukázat již vyrobenou pa-
mětní desku pro Láďu Horáčka a ozdobou od-
poledne se stal také Jiří Junek se svým
velocipédem, na kterém přijel z Mejta. Na Ol-

brama Zoubka zavzpomínala jeho dcera Eva
a odpoledne zpříjemnil nejen svým kreslením
Honza Kalina, kterého znáte možná z lázeňské
promenády, ale určitě z kapely 100 zvířat.
A došlo dokonce i na školu swingu s Aničkou
a Honzou z taneční skupiny Swing Busters. Celé
odpoledne provázela muzika Jana Smigmatora,
který dorazil do francouzské zahrady se svým
Bandem. Jednu z hlavních rolí hrála samotná
Litomyšl – respektive její krásy! Díky mnoha ka-
merám, dronu či jeřábům je pořad plný pře-
krásných záběrů, ze kterých se vám bude tajit
dech. 
Pokud jste pořad Lázně ducha do každého ucha
nestihli v přímém přenosu, můžete se na něj
podívat kdykoli jindy. Je ke zhlédnutí na www.la-

zneducha.cz nebo na YouTube či facebooku Li-
tomyšl – lázně ducha (začátek po úvodních ob-
razovkách ve 22. minutě). Na lázeňském
facebooku si můžete prohlédnout i řadu foto-
grafií.  
Poděkování patří každému, kdo nám s tímto
projektem jakkoli pomáhal. Zvláštní poděkování
a palec nahoru si zaslouží režisér pořadu, kte-
rým je Dominik Kalivoda – jistě znáte z místního
rozhlasu či kabelové televize. 
Velmi jste nám při tomto zvláštním ročníku za-
hájení lázeňské sezóny chyběli. Věříme, že se
s vámi budeme moci potkat první víkend v září
na Litomyšlské veselici, kterou plánujeme jako
náhradu za Lázně ducha i Gastronomické slav-
nosti M. D. Rettigové. 
Až půjdete na procházku, prohlédněte si vý-
stavu Litomyšl lázeňská i novou lázeňskou la-
vičku – vše je pro vás připraveno na Toulovcově
náměstí. Věříme, že svět bude brzo opět v po-
řádku a lázeňská Litomyšl bude vypadat tak, jak
uvidíte na fotografiích na výstavě. Těšíme se
na naše společné (b)láznění a věříme, že své
úsměvy už nebudeme muset skrývat pod respi-
rátory! Michaela Severová

Poslední dubnovou sobotu jsme oslavili 10. narozeniny Lázní ducha Litomyšl. Zároveň byla
zahájena další litomyšlská lázeňská sezóna. 

Výstava Litomyšl lázeňská na Toulovcově náměstí
shrnuje historii litomyšlských Lázní ducha. Doplněna
je i novou lázeňskou lavičkou s názvem Židlová
od Kuty a Veroniky Krupicových.    

V Klášterních zahradách natáčela kromě našeho
štábu i Česká televize. Povídání o Lázních ducha,
ale i dalších akcích můžete najít v archívu ČT24,
vysíláno bylo v neděli 25. dubna. 

Jan Smigmator & Band hráli živě ve Francouzské
zahradě litomyšlského zámku.

Lázeňský švihák Václav Žmolík si do svého „poko-
jíčku“ v Klášterních zahradách pozval celou řadu
zajímavých hostů. Nechyběli ani Otcové zaklada-
telé M. Brýdl (na fotografii s J. Pleskotem) a J. Vencl.     

Z Mejta přijel na svém velocipedu Jiří Junek, ředitel
tamního muzea. Ředitel místního muzea René Kli-
meš představil pamětní desku Ladislavu Horáč-
kovi, která bude umístěna na Portmoneu.

Na narozeninové oslavě nechyběl ani krásný dort a slavností přípitek. Lázeňským elixírem se připíjelo na
láznění i (b)láznění, na lásku i přátelství, na smysl pro humor a recesi i na léčivé účinky radosti ze života
a samozřejmě na brzkou shledanou. 

Velké poděkování patří také Veterán klubu Lito-
myšl a paní Gläznerové & spol. za dozdobení scény
dobovými auty a kočárky.     

Honza Kalina je nejen zpěvák 100 zvířat, ale také
portrétuje. Během přenosu mu seděli modelem
naši hosté – i Eva Zoubková, která krásně zavzpo-
mínala na tatínka. O. Zoubek by koncem dubna
oslavil 95. narozeniny. 
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Město Litomyšl se v uplynulých měsících sna-
žilo podpořit zdejší podnikatele a živnostníky
nejenom inzercí zdarma, ale i například sníže-
ním nájmů v nebytových městských prostorech,
odpuštěním poplatků za předzahrádky či pro-
pagací zdejších hospod a restaurací s rozvozem
jídla. Vzhledem k avizovaným vládním opatře-
ním snad bude brzy možné opět otevřít ob-

chody a provozy. Doufáme, že jsme alespoň ně-
kterým z vás trochu pomohli. Do budoucna
jsme po definitivním oznámení vlády opět při-
praveni místním občanům pomoci, a to jak in-
zercí a propagací zdarma, tak jinými formami.
Pokud máte reálné nápady, jak by město mohlo
pomoci, můžete je poslat na adresy uvedené 
v tiráži, rádi je předáme vedení radnice. -mv-

Zveme Vás na
WINDSURFING - SUP kempy
pro rodiny s dětmi a dospělé
Užijte si víkend v Čechách
na Velkém Košíři u Litomyšle
(skupiny do 6 účastníků)
24. – 25. 7.  /  31. 7.– 1. 8.  /  7. 8. – 8. 8.

tel. 776 056 801
více na www.pireo.info

KADEŘNICTVÍ

B. Němcové 148,
Litomyšl
tel. 605 446 328

Marie
Kutová

kulečník, dobré pivo, 
velký výběr rumů, 
sportovní přenosy

TĚŠÍME SE NA VÁS!
OTEVÍRÁME HNED, JAK TO
VLÁDNÍ OPATŘENÍ DOVOLÍ.

Najdete nás tradičně 
v Lidovém domě, tel. 
pro rezervace: 605 48 58 18.

žijeme!TENIS kurz 4.– 6. 8. pro děti a juniory

Inzerce zdarma pro místní podnikatele a živnostníky
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Tým Základní školy U Školek postupuje 
do republikového finále Prezentiády!

Máte pocit, že už jste tento nadpis někdy viděli?
Nemýlíte se. Je to již osmým rokem, co se
týmům ZŠ U Školek daří probojovat se mezi re-
publikovou špičku a i tam uspět. Letos tým
TWEE ve složení Sára Chmelíková a Adrien Ni-
ederle zpracoval téma Akce a reakce, s nímž  se
mu v úterý 20. 4. 2021 podařilo zvítězit v online
prezentování a zařadit se tak mezi účastníky
velkého Grand finále Prezentiády, které se bude
konat už prezenčně v Brně na Masarykově uni-
verzitě. 
Držíme pěsti! Miroslava Jirečková

Na MŠ v Líbánkách mají pro děti připravenou
doslova velkou novinku - sedm metrů vysoké
týpí, do kterého se v klidu vejde na hraní celá
třída i s paní učitelkou. Zástupci města se byli
na konci dubna podívat nejenom na týpí za 50
tisíc Kč, ale i na zahradu. S tou má vedení školky
velké plány. Každá třída bude mít svůj záhonek,
z vrbových proutků tam vyrobili přírodní dome-
ček a v místě vysází i novou zeleň. -mv-

Informace k zápisu do mateřské
školy pro školní rok 2021/2022
Termín zápisu:  2. – 16. 5. 2021
Rodiče mají možnost zapsat své dítě do ma-
teřské školy tímto způsobem -  vyplněnou při-
hlášku zašlou:
1)  Do datové schránky mateřské školy.
2)  Na email mateřské školy s elektronickým 

  podpisem.
3)  Poštou na adresu školy.
4) Osobním podáním ve škole.
Přihláška bude ke stažení na stránkách ma-
teřských škol, města Litomyšl nebo přímo
v mateřských školách.
K žádosti přiložíte kopii rodného listu a po-
tvrzení lékaře o očkování dítěte, pokud ne-

bude potvrzeno přímo v přihlášce. Potvrzení
o očkování se netýká dítěte, které bude
od 1.9.2021 plnit povinné předškolní vzdělá-
vání.
Rodiče obdrží emailem potvrzení o přijetí při-
hlášky a přidělení jednacího čísla pro správní
řízení.
Seznam přijatých dětí pod těmito čísly bude
dne 2.6. 2021 zveřejněn na stránkách mateř-
ských škol a na dveřích mateřských škol.
Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží „Roz-
hodnutí o nepřijetí dítěte“ doporučeným do-
pisem do vlastních rukou. 

Vítězslava Borovičková

Na MŠ v Líbánkách
mají pro děti týpí

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 8. 5. MUDr. Přichystalová
Ne 9. 5. MUDr. Kašparová
So 15. 5. MUDr. Kašparová
Ne 16. 5. MUDr. Kašparová
So 22. 5. MUDr. Tišlerová
Ne 23. 5. MUDr. Jílek
So 29. 5. MUDr. Skalická
Ne 30. 5. MUDr. Jílek
So 5. 6. MUDr. Tišlerová
Ne 6. 6. MUDr. Přichystalová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 8. 5. MUDr. Filová
Ne 9. 5. MUDr. Hájková
So 15. 5. MUDr. Kopecká
Ne 16. 5. MUDr. Mareš
So 22. 5. MUDr. Filová
Ne 23. 5. MUDr. Papoušková
So 29. 5. MUDr. Pešková
Ne 30. 5. MUDr. Pilařová
So 5. 6. MUDr. Filová
Ne 6. 6. MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 8. 5. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 9. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 15. 5. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 16. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 22. 5. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 23. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 29. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 30. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 5. 6. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 6. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
8. – 9. 5. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
15. – 16. 5. Lékař stomatolog

Kononenko Oleksandr
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
22. – 23. 5. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, 461 724 369
29. – 30. 5. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
5. – 6. 6. MUDr. Krpčiar Patrik 
Litomyšl, Nerudova 207, 461 619 670

Návrat žáků druhého
stupně do škol

Uzávěrka červnové
Lilie
Vážení čtenáři, přispěvatelé a inzerenti. Uzá-
věrka červnového vydání Lilie bude tradičně
21. den v měsíci. Své texty o max. rozsahu 2600
znaků včetně mezer a podklady pro inzerci nám,
prosíme, posílejte hlavně na e-mail lilie@lito-
mysl.cz do výše uvedeného data. Po 21. květnu
bohužel nemůžeme kvůli postprodukci zaručit,
že se váš materiál do vydání vejde. -mv-

Ve čtvrtek 29. dubna schválila vláda podmínky
pro návrat dětí do škol. Tato novinka se týká 
i litomyšlských žáků. Vzhledem k datu ozná-
mení přinášíme veřejnosti alespoň základní in-
formace.
Od pondělí 3. května se do škol nakonec budou
moci vrátit v rotační výuce žáci druhého stupně
základních škol a studenti nižšího stupně více-
letých gymnázií a konzervatoří a také všechny
děti z mateřských škol v sedmi regionech.
Kromě Karlovarského, Plzeňského a Králové-
hradeckého kraje vláda souhlasila s rozšířením
seznamu o Liberecký, Pardubický a Středoče-
ský kraj a hlavní město Prahu. V těchto krajích
budou moci školáci také začít sportovat a bude
platit výjimka z povinnosti testování pro škol-
kové děti a otevřít budou moci i dětské skupiny.
Od 3. května se také zmírní pravidla pro testo-
vání zaměstnanců škol a školských zařízení tak,

že se preventivní testování bude provádět jen
jednou týdně. Rovněž jen jednou týdně se
budou muset testovat ti žáci, kteří už do škol
pravidelně chodí. Nově se vracející ročníky škol
zůstanou v režimu dvou testů týdně. Do učeben
se budou moci vrátit na klinickou a praktickou
výuku a praxi studenti všech ročníků studijního
programu veterinární lékařství.
K dalšímu rozvolnění by podle přijatého usne-
sení vlády mělo dojít o týden později, 
10. května. K prezenčnímu vyučování by se měli
v rotačním režimu vrátit žáci 2. stupně ZŠ, niž-
ších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří
a všechny děti v mateřských školách i ve zbý-
vajících krajích a měla by být umožněna osobní
přítomnost studentů zbývajících ročníků vyso-
kých škol na klinické a praktické výuce a praxi.
Více informací vždy poskytnou přímo ve ško-
lách. -red-, převzato z webu www.vlada.cz
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Ukliďme si za humny školy
na Zámecké
Možnost pobýt venku a touha vymanit se ze
stereotypů online výuky přivedla učitele a žáky
ZŠ Zámecká do ulic, lesů a polí, aby podpořili
celorepublikovou akci Ukliďme Česko.
Na první pohled hezká a čistá krajina kolikrát
skrývala mnohá nepříjemná překvapení –

od všudypřítomných igelitových sáčků a tašek
až po pneumatiky či televizory. To nás společně
s žáky vedlo k zamyšlení: Proč to ten člověk vy-
hodil právě sem? Co ho k tomu vedlo? Byl to
frajer, který jel kolem autem, nebo místní člo-
věk, který z lenosti nechtěl dojít do sběrného
dvora? 
Otázek bylo hodně – co bylo cílem celé akce?
Uklidit krajinu kolem nás? To samozřejmě taky,
ale hlubší cíl spočíval v naší snaze probudit
v žácích zájem o své nejbližší okolí a zamyslet
se nad chováním lidí, kteří s námi žijí – nebo
jen projíždějí autem přes naši vesnici/naše
město. V neposlední řadě bylo naším cílem do-
stat žáky od mobilů a počítačů. Vzhledem
k tomu, že se akce Ukliďme Česko zúčastnilo
přibližně 180 žáků školy (včetně mnohých ro-
dičů), věříme, že se nám to aspoň trochu po-
dařilo. 

Miloš Čapek, koordinátor EVVO ZŠ Zámecká

Jak to bylo s opravou zámecké zdi
Hlavním odkazem posledních let na zámeckém
návrší nebude náměstí Václava Havla, ale zne-
hodnocení pohledu z tohoto náměstí na zámek.
Shodneme se, že oprava zdi se šeredně nepo-
vedla. Nepovedla se s ohledem na estetiku,
technické provedení, ale ani autenticky histo-
rickou podobu, což už bylo v Lilii rozebíráno. Co
rozebráno nebylo, je původ problému a možné
řešení.
Protože mě už od podzimu pohled na nově
„opravenou“ zeď drásá pokaždé, kdy tudy pro-
jdu, napsal jsem hned ředitelce Národního
památkového ústavu, paní Goryczkové. Paní ře-
ditelka je vstřícná a vždy podrobně odpoví,
i když odpovídat nemusí, a každý problém si dů-
kladně nastuduje. 
Naposledy mi vyšla vstříc, když vloni netrvala
na odstranění dětského hřiště z areálu zámku
v původním červnovém termínu a umožnila tam
pavilon ještě pro děti nechat. Předtím jsme po-
drobně řešili rušení Zámecké školky, která fun-
guje v budovách NPÚ a u které se řešení
bohužel najít nepodařilo.
Tentokrát je to komplikovanější, protože sou-
část problému je zřejmě ne zcela dobrý úsudek
některých pracovníků NPÚ. Paní ředitelku jsem
bombardoval fotografiemi, které bijí do očí. Pře-
kvapilo mě, že před mým dopisem o problému
nevěděla, že se jí ještě z Litomyšle nikdo ne-
ozval. Samozřejmě nemůže negovat práci
svých zaměstnanců, ale z její odpovědi bylo

jasné, že se zvoleným řešením také není spo-
kojená a že zbytek opravy zařídí jinak. 
Na obranu NPÚ je potřeba říct, že původně byla
zeď opravdu omítnutá, jak mi paní ředitelka po-
drobně vysvětlila. Jenže vzhledem k vlhkosti
omítka rychle opadala, takže i naše babičky ji
znají jako zeď pohledově kamennou. Osobně se
mi tak líbí mnohem víc, ale logiku dává i návrat
do původně doloženého stavu. 
Jenže: evidentně to původní historické řešení
bylo neudržitelné. Kvůli vlhkosti ze zámecké za-
hrady omítka opadala hned, opadala po opravě
i teď a opadá v budoucnu vždy. Takže správné
řešení, esteticky, technicky i historicky, bylo
opravit zeď v pohledově kamenné podobě bez
omítky.
Na tohle velmi správně upozorňovali i městští
úředníci, protože NPÚ si samozřejmě o takové
stavbě nemůže rozhodnout sám. Jenže z dů-
vodu, kterému nerozumím, tyhle dobré a důle-
žité námitky zůstaly na úrovni nějakých komisí,
kde byly nakonec ignorovány. Přitom stačilo jít
za starostou, který by zavolal paní ředitelce,
a jsem si jist, že zámecká zeď by dnes vypadala
krásně. Bohužel ti, co měli přijít, nepřišli. 
Teď je možné zachránit zbytek zdi, ale vrátit tu
„opravenou“ do původního stavu bude drahé
a složité. Příště prosím o více asertivity v pro-
sazování zájmů Litomyšle: tlučte a bude vám
otevřeno (Matouš 7:7).

Tomáš Havránek

V souvislosti s rozhodnutím vlády o testování
učitelů a žáků škol a školek vyvstala potřeba
pružné distribuce tisíců antigenních testů
do všech školských zařízení. Hejtman Pardubic-
kého kraje znovu oslovil dobrovolné hasiče.
Na Litomyšlsku bylo vybráno několik sborů
dobrovolných hasičů, kteří každý týden ve svém
volnu rozvážejí do všech školských zařízení
od Budislavi až po Cerekvici n. Loučnou anti-
genní testy, roušky a respirátory. První rozvoz
dne 8. dubna zajistily sbory dobrovolných ha-
sičů z Nedošína a z Nové Vsi. 
Až tedy koncem týdne potkáte mikrobus v čer-
vené barvě s bílým pruhem a majáky, vězte, že
právě vezeme do škol a školek testy a respirá-
tory i pro Vaše děti.  

Miroslav Vacek, velitel dobrovolných hasičů
okrsku Litomyšl, náměstek starosty 
Okresního sdružení hasičů Svitavy

Soumrak pstruhů
v Loučné
Při procházce po nábřeží Loučné v městské
části toku si většina z nás, kteří jsme se těšili
z elegantních generačních ryb pstruha potoč-
ního, klade otázku, kam se tito elegáni poděli.
Odpověď je jednoduchá. Skončili na jídelníčku
přemnožené vydry říční, které již zcela bez
ostychu loví v nočních hodinách v oblasti svě-
telné křižovatky. V průběhu dvou posledních let
vydry zcela zlikvidovaly celé generační hejno
v oblasti od Nedošína až po Řetízek. Pravidelné
roční dosazování stačily vydry průběžně vyžírat
a v podstatě již není kde brát násadu, protože
přítoky řeky Loučné jsou též vyrabované. Z vy-
sazených 60000 kusů plůdku pstruha obec-
ného bylo sloveno 114 kusů dvouleté násady.
V současné době se nachází několik desítek
pstruhů v roztroušených lokalitách a jejich re-
produkce je v podstatě nulová. Znamená to
konec jednoho specifického poddruhu pstruha,
který zde žil po staletí, a jen nesmyslná ochrana
jednoho živočicha, který již dávno ochranu ne-
potřebuje, znamená jejich konec. Na vině
za tuto přírodní tragédii je nekoncepční ochrana
přírody, která dopouští, aby jeden chráněný
druh likvidoval jiný chráněný druh. Jako příklad
lze uvést likvidaci chráněné vranky obecné,
raka říčního, skokana zeleného a mihule říční
přemnoženou vydrou. Nápravu lze docílit vy-
tvořením řádné koncepce pro soulad potravních
nároků všech živočichů, pro které je řeka domo-
vem tak, aby se vzájemně totálně nelikvidovali.
Hospodář MO ČRS Litomyšl, Zdeněk Laštovica

Hasiči pomáhají

Litomyšl – Město pro lidi

Lilie – zpravodaj města Litomyšle



15

Snad pro vás budeme moci
galerii opět brzy otevřít!
I když současná doba příliš nepřeje pořádání
kulturních akcí, snaží se městská galerie komu-
nikovat se svými návštěvníky – dospělými i těmi
nejmenšími. A právě pro posledně jmenované
připravila galerie novou hru v rámci letošních
„virtuálních“ Lázní ducha. Detektivní hra inspi-
rovaná knihou švédského spisovatele Martina
Widmarka Záhada oživlé mumie má motivovat
děti k četbě a současně je zajímavě upozornit
na existenci tzv. lázeňských laviček. „Děti je
všechny znají – zvláště ty s výraznými hracími
prvky – ale málokteré dítě ví, že je jejich exis-
tence od roku 2013 spojená právě s akcí Lázně
ducha,“ vysvětluje ředitelka galerie Martina Zu-
zaňáková. 
Za zavřenými dveřmi galerie probíhají rovněž
přípravy výstavního festivalu Smetanova vý-

tvarná Litomyšl, do nějž se
každoročně zapojují kulturní
aktéři z Litomyšle. Městská
galerie festival spoluorgani-
zuje již druhým rokem, a právě
nyní dokončuje v úzké spolu-
práci s hudebním festivalem
programovou brožuru, která
bude návštěvníkům letních
akcí k dispozici již na konci
května. Pokud to nynější situ-
ace umožní, mohou se náv-
štěvníci těšit na výstavy
současného i staršího umění
v městské galerii, v Galerii Mi-
roslava Kubíka, hotelu Aplaus,
Augustově tiskárně, White

V dubnu nechceme
být s covidem, 
zaháníme ho
pohybem
Na modré škole jsme se my učitelé i žáci se
svými rodinami nechali zlákat prvními jarními
paprsky a vyrazili jsme od počítačů na čerstvý
vzduch. Hlavní myšlenkou akce je zažít něco
společně alespoň na dálku.
I přes to, že se nás počasí snaží od venkovních
aktivit odradit, nevzdáváme to. Přičítáme kilo-
metry na kole, pěšky i na in-linech, zaznamená-
váme hodiny sportu i práce na zahradě. Pokud
nám nevěříte, že se větru, sněhu a deště nebo-
jíme a venku nás to baví, sledujte webové stránky
školy. Zde průběžné výsledky a fotky týdně zve-
řejňujeme a vzájemně se jimi motivujeme.
Na konci měsíce dubna všechny výkony obodu-
jeme a vyhlásíme pět nejzdatnějších rodin.
Jedná se o nultý ročník, s jehož průběhem jsme
zatím spokojeni. Plánujeme s touto aktivitou
pokračovat i v letech budoucích, kdy se rádi co-
vidu z názvu zbavíme.

Zuzana Veselíková, Terezie Dvořáková,
III. ZŠ Litomyšl

Gallery, Galerii Pakosta, v kostele Povýšení sv.
Kříže, Studiu Křivka, Galerii Kroupa či v Galerii
Kabinet Chaos. Chybět letos nebude ani vý-
stava v exteriéru města Plán B, kterou galerie

připravuje společně s Bohe-
mian Heritage Fund. Své po-
zvání do letní Litomyšle přijala
desítka předních českých
umělců, např. Eva Koťátková,
Lenka Klodová, Richard Wies-
ner, Matěj Al-Ali nebo Vladimír
Kovařík. „Posledně jmenovaný
umělec připravuje projekt šitý
na míru galerii. Vladimír Kova-
řík se pohybuje na hranici de-
signu a umění a pro dvorek
domu U Rytířů připraví dílo na-
zvané Z ruky do ruky si podá-
váme. Jedná se o dřevěnou
polici, která nám v létě bude
sloužit jako tzv. swap – výmě-
ník. Chceme jím upozornit
na životní cyklus věcí denní po-

třeby. Předměty, které již doma nevyužijete,
můžete přijít k nám do galerii vyměnit,“ láká
na dvorek domu U Rytířů Martina Zuzaňáková. 
Galerie připravila také (zatím) dva díly podcastu.
První je věnovaný výstavě Příběhy z obrazů Jo-
sefa Voleského, která stále čeká na své ote-
vření. V tom druhém zaměstnanci galerie
představují své oblíbené obrazy visící v městské
obrazárně na zámku. V ní galerie na letošní se-
zónu chystá novinku. Díky spolupráci s Muzeem
Kampa by měly být do obrazárny na letní se-
zónu zapůjčeny dva obrazy. Václav Novák
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Historie litomyšlského znaku a vlajky
V polovině 12. století pozval do Litomyšle olo-
moucký biskup Jindřich Zdík řád premonstrátů
a založil klášter nazvaný Olivetská hora. Byli to
právě premonstráti, kteří s sebou z Francie při-
vezli znak svého řádu – tím byla zlatá lilie
na modrém poli. Lilii, heraldickou figuru, je
možné považovat za ojedinělou zajímavost
v české heraldice, ve znaku ji mají pouze Čech-
tice, Čestín a Seč u Chrudimi. 
Nejstarší zobrazení městského znaku je na pe-
četi u listiny z 13. července 1347, uvedená pečeť
z přírodního vosku o rozměrech 45x37 mm je
v české městské sfragistice spolu s Litoměři-
cemi a Poličkou ojedinělá, neboť má štítovitý
tvar. Zajímavé provedení litomyšlského znaku –
erbovní figura lilie ve tvaru liliového kříže na go-
tickém štítě – se dochovalo v podobě fresky
z druhé poloviny 14. století v jižní předsíni (též
atriu) kapitulního chrámu Povýšení sv. Kříže
v Litomyšli. 
Během dalších staletí se v důsledku působení
nových uměleckých slohů tvar erbovní figury
a štítu měnil, přičemž renesanční podoba er-
bovní figury – lilie – se stala předlohou pro uží-
vání současného znaku města. Renesanční
provedení erbovní figury můžeme vidět např.
na pečeti u listiny z 24. října 1639. Jde o pečeť
z červeného vosku, v pečetním poli na španěl-
ském štítě je položena erbovní figura znaku
města – heraldická lilie. Pečeť je zapuštěna
do přírodního vosku a zasazena do dřevěného
ochranného pouzdra. Renesanční rysy nesou
i některá starší vyobrazení erbovní figury
města, doložit to lze např. provedením lito-
myšlského znaku na renesančním kamenném
ostění z druhé poloviny 16. století, umístěném

v lapidáriu Regionálního muzea v Litomyšli.
Vývoj složitějších tvarů heraldické figury lito-
myšlského znaku zaniká s nástupem baroku.
Střídavé užívání střídmých gotických předloh
heraldické figury znaku města s rozvinutějšími
tvary bylo příznačné až do přelomu 19. a 20.
století. Je třeba zmínit, že rozvinutá podoba er-
bovní kultury se užívala zejména na oficiálních
dokumentech městské správy. Klasický tvar lilie
užil rovněž malíř Antonín Dvořák na střeleckém
terči, znázorňujícím účast litomyšlské gardy
v červencovém povstání 1848 v Praze. 
V době obrody české heraldiky na přelomu 19.
a 20. století dostala erbovní figura – lilie – trva-
lejší podobu, odvozenou z renesančních pře-
dloh. Složitější stylizaci lilie spatříme například
na pečetích a úředních razítkách z první polo-
viny 20. století, např. na pečetidle purk-
mistrovského úřadu města či na razítku místního
důchodu města, v litomyšlské městské kronice
se zápisy z let 1918–1923. Lilie se nachází na vý-
zdobě městských budov z téže doby, např.

Město Litomyšl nabízí k prodeji

vilu Klára a přilehlé pozemky
Hledáme zájemce, kteří dají této historické budově nový smysl:

• Možná je přestavba, rekonstrukce či nová výstavba
• Projekt by měl mít přínos pro místní občany 
• Realizovatelné do konce roku 2026
• Vítězný projekt musí respektovat okolní architekturu i historický ráz lokality
• Minimální cena 6 000 000 Kč, příjem nabídek do 30. 9. 2021
• 10 let doba udržitelnosti projektu
• Vítěze odsouhlasí zastupitelstvo města
• Součástí smlouvy je právo zpětné koupě a další pojistky pro případ nedodržení 

stanovených podmínek

Kompletní informace k oznámení záměru prodeje vily Klára 
najdete na webu www.litomysl.cz/objekty_na_prodej, případně vám rád poradí 
Ing. Pavel Chadima, vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Litomyšl, 
tel.: 461 653 370, 775 653 307, 
e-mail: pavel.chadima@litomysl.cz

Smetanova domu z roku 1905, na budově ny-
nější Vyšší odborné školy a Střední pedagogické
školy v Litomyšli z roku 1907, u schodiště ve-
doucích z Vodních valů do Masarykovy třídy
z roku 1913, ale i na budově současného do-
mova důchodců při Prokešově ulici. 
Klasický jednoduchý tvar užil Mikoláš Aleš na di-
plomu o udělení čestného členství Sokola Alo-
isu Jiráskovi, rovněž Rudolf Vejrych se vrátil ke
klasickému provedení znaku na obalu katalogu
Krajinské výstavy východních Čech z roku 1929.
Individuálně pojaté ztvárnění znaku města na-
lezneme ve sborníku vydaném k příležitosti li-
tomyšlského milénia Litomyšl 981-1981 (1981),
jehož autorem je litomyšlský výtvarník Vladimír
Vích. Netradiční provedení znaku ve stylu rene-
sance je možné zhlédnout u vchodu do budovy
Městského úřadu v Litomyšli, je součástí moza-
iky „Litomyšl“, jejíž předlohu vytvořil architekt
Jaroslav Šusta. Zajímavé provedení znaku
města motivované středověkou pečetí lze spat-
řit na umělecké mříži zdobící vstup do centrální
budovy Státního okresního archivu Svitav se
sídlem v Litomyšli – mříž – prezentující text nej-
starší městské listiny z roku 1347 s pečetí a pl-
nící též bezpečnostní funkci – je z roku 1998
a jejími autory jsou akademická malířka Lud-
mila Jandová (návrh) a akademický sochař
Mgr. Martin Janda (provedení). Jedno z posled-
ních ztvárnění znaku města Litomyšle v jakési
retrospektivě vidíme na sádrovém modelu a ná-
sledné stříbrné pamětní medaili vytvořené
v roce 2009 u příležitosti 750 let od povýšení
Litomyšle z osady na město, jejím autorem je
Mistr Jiří Věneček. 
Protože je znak města Litomyšle doložen histo-
rickým materiálem a nepřetržitě užíván, lze ho-
vořit o tzv. „vydrženém právu“. K užívání znaku
tak není nutný souhlas Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. 
Blason litomyšlského městského znaku je násle-
dující: Na červeném španělském štítě stříbrná
heraldická lilie se třemi okruhy okvětních listů,
z nichž nejširší je horní okruh, spodní nejužší,
nad spodními listy je v ose květu prstenec. 
Součástí komunální politiky jsou též městské
a obecní prapory (resp. vlajky). Podklady k ná-
vrhu praporu Litomyšle zpracoval Mgr. Oldřich
Pakosta, návrh byl projednán a schválen v Pos-
lanecké sněmovně Parlamentu České republiky
15. května 1994. Předseda Poslanecké sně-
movny PhDr. Milan Uhde udělil svým rozhodnu-
tím městu Litomyšli prapor, jehož popis je
následující: Na červeném listu praporu je umís-
těna bílá lilie se třemi okruhy okvětních lístků,
z nich nejširší je horní okruh, spodní nejužší,
nad spodními listy je v ose květu prstenec,
poměr šířky k délce listu je 2:3.

Lenka Backová

zdroj: Oldřich Pakosta, Litomyšl. Symbolika
města a jeho historických částí, Litomyšl 2017
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Titul Ámose sympaťáka získal učitel
pedagogické školy Honza, nikoliv hloupý
Celkem šest finalistů se probojovalo do finále
ankety o nejoblíbenějšího učitele České repu-
bliky, kterou vyhlašuje a organizuje nevládní
a nezávislé občanské sdružení Klub Domino,
Dětská tisková agentura. Anketa je vyhlašo-
vána vždy na jeden školní rok a letos se jed-
nalo již o 28. ročník. Patronem ankety byl
prof. Václav Pačes. Celkem šest finalistů, mezi
které se probojoval i učitel pedagogické školy 
v Litomyšli Jan Vávra, se v pátek 26. března,
tradičně před březnovým svátkem učitelů,
utkalo v posledním kole klání o pomyslnou
korunu krále českých učitelů v několika disci-
plínách. Bohužel se tak nestalo s ohledem
na situaci před plným sálem, jako v minulých
letech, ale prostřednictvím sociálních sítí.
Také porota v čele se známým psychiatrem
a spisovatelem Janem Cimickým se radila

na dálku a neměla to vůbec jednoduché.
I když se nakonec celkovým Zlatým Ámosem
Jan Vávra nestal, díky podpoře svých studentů
i veřejnosti se mu však podařilo vybojovat titul
Ámose Sympaťáka! Coby pohádkový „Hloupý
Honza“ získal nejvíc hlasů v soutěži České te-
levize ČT: D. Tento titul volí diváci dětského
programu zmiňované veřejnoprávní televize.
„Chtěli jsme touto nominací poděkovat a oce-
nit spravedlivý, lidský přístup pana učitele, je
to profesionál v oboru a dokáže zaujmout,“
konstatuje Filip Špinka, jeden ze čtyř iniciátorů
nominace Jana Vávry. „Snažil se vždy zapojit
do různých aktivit, stmelovat třídu, takže jsme
považovali za správné angažovat se v jeho
nominaci,“ dodává další z iniciátorů Štěpán
Hartl. Do kvarteta patří ještě Nikola Janderová
a Pavel Krejsa. Právě oni sehnali příslušný
počet podpisů (nejen od žáků, ale i učitelů),
které byly pro samotnou nominaci zapotřebí.
„Hej, lidi, tak se vám to podařilo! Moc a moc
všem děkuju!“ Tak komentuje svůj titul Honza
Vávra a doplňuje: „A zároveň se stydím... S ti-
tulem Ámos Sympaťák se identifikuji poněkud
obtížně. Je to velká čest i velký závazek. Nevím
nevím, jestli si ho zasloužím. Zato vím per-
fektně, komu patří titul studentů roku. Pajdák
rulezz! (Pajdák je nejlepší!) Speciální dík adre-
suji třídě S4.D a Alpateamu, který to celé spí-
skal. Díky!“ 

Zuzana Fruniová, foto: Ondřej Kleiner

Pozor – něco se chystá!
Když na podzim 2020 oslovovala ředitelka li-
tomyšlské knihovny paní Mgr. Iva Pekníková
místní školy s nabídkou výtvarného zapojení
žáků do připravované knihy pro děti, netušila
ještě, že se jí sejde na stole skoro půl druhé
stovky obrázků! A proč o tom stojí zato dát
vědět? Autorkou připravované knížky pro děti
je totiž Jana Andrlíková z Osíka. Mnozí z nás ji
známe z Výtvarného salonu. Promlouvají
za ni jak její precizní koláže, pastely i olejo-
malby, ale v posledních letech i její autorská
poezie. Díky spolupráci s Městskou knihovnou
Litomyšl vznikl nápad vydat leporelo Janiných
básní. Autorka je ale nechtěla doplnit svými

ilustracemi, přála si k nim moci přidat kresby
dětské, inspirované jejími básničkami. A proto
v knížce najdete například také obrázek Ven-
delína Hanuse, žáka třetí třídy osické základní
školy. Venda byl jedním z vybraných dětí,
které z toho velkého množství kreseb zaujaly
nejvíce. Knížka „Rýmánky“ je v této chvíli
ve fázi grafických úprav, svého představení
veřejnosti se má dočkat 4. září 2021
na dvorku litomyšlské knihovny. Vendovi bla-
hopřejeme a ze spojení (nejen) těchto dvou
osických autorů máme velkou radost!

Martina Soukupová, Základní škola Osík

Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl

na školní rok 2021– 2022
Lze se přihlásit do těchto oborů:

OBOR HUDEBNÍ 
Nabízíme výuku na tyto nástroje:
klavír, varhany, klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná
flétna, klasická kytara, sólový zpěv, sborový zpěv, housle,
akordeon, bicí nástroje, trubka, lesní roh, baryton, tenor,
pozoun, tuba, keyboard

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ

OBOR TANEČNÍ  nabízí dvě zaměření:
1. Balet (základy klasického tance) nebo
2. Moderní a novodobý tanec

OBOR VÝTVARNÝ 

Do všech oborů přijímáme děti od pěti let. 

Zápis bude probíhat od 17. do 31. května 2021.

K přihlášení dítěte využijte interaktivní přihlášku 
na našich webových stránkách www.zuslitomysl.cz

ZÁPIS
DO ZUŠ

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: 777 761 075

Na webu www.litomysl.cz najdete
tipy na zajímavé procházky
Pokud si budete chtít zpříjemnit jarní či letní
procházku městem, oprášit si znalosti o místo-
pisu a třeba se dozvědět něco nového, nav-
štivte web www.litomysl.cz/litomyslske_stezky,
kde město ve spolupráci s informačním cen-
trem připravilo přehledný soupis zajímavých
tras, které můžete vyzkoušet na procházkách
s rodinou, přáteli, ale budou zajímat i turisty.
„Zatím máme zveřejněnou stezku po stopách
Bedřicha Smetany; putování za sochami a pom-
níky v Litomyšli; stezku po bronzových deskách,
bustách a pamětních deskách; putování po li-
tomyšlských muzeích a galeriích; bezbariérovou
stezku nejen pro handicapované a k nim jsme
přidali tipy pro rodiny s dětmi. Výhledově
chceme na webu zveřejnit i kvíz pro děti.
Na webu si můžete všechny informace i stáh-
nout ve formátu .pdf, takže pokud si nechcete
procházku kazit sledováním mobilu, nemusíte,

program si lze vytisknout dopředu,“ řekla k no-
vince na webu Blanka Brýdlová, vedoucí lito-
myšlského infocentra. 
Pokud máte nápad na novou stezku či doplnění
stávajících, můžete nám své tipy poslat na kon-
takty uvedené v tiráži. -mv-
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Víte, co to je swapování
a rostlinná štafeta?
Pokojové rostliny jsou prostě úžasné! Jsme
s nimi doma intenzivně už skoro rok, zvlhčují,
čistí vzduch kolem nás a pro toho, kdo se o ně
zajímá, jsme uspořádali rostlinnou štafetu,
na které budeme swapovat!

• Swapovat = znamená vyměňovat pokojové
rostlinky, jejich řízky, malé rostlinky či části trsu.
Je přece daleko zábavnější pozorovat růst rost-
liny z malého řízku než si ji koupit v supermar-
ketu!
• K tomu bude sloužit rostlinná štafeta -  burza,
kde si budete moci své výpěstky vyměňovat,
poslat je do světa a něco zajímavého si zase
odnést domů!
• A proto se pusťte do toho, řízkujte, množte,
dělte, přesazujte… teď je ideální doba a proto
hurá, ruce do hlíny!
A kdy to všechno vypukne?
V sobotu 29. května před knihovnou
od 8.00 do 13.00.

Těší se na Vás Eva Klabanová
(eva.k@tiscali.cz; tel.: 732 776 685, FB)

Noc kostelů v Litomyšli
Zatím sice ještě nevíme, co vše nám umožní
epidemiologická situace, ale také letos i u nás
v Litomyšli plánujeme již tradiční Noc kostelů,
která by se měla konat v pátek 28. května 2021.
Její motto je tentokrát ze Žalmu 104, 20: „Přivá-
díš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“
Letošní téma Noci kostelů je propojeno s téma-
tem úcty k životnímu prostředí. Ne náhodou se
tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán pande-
mií. Člověk nesmí ztratit ze zřetele, že není krá-
lem stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí
pravidla, ať se týkají nebeských těles, biologické
mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských
vztahů. Tato pravidla můžeme respektovat
nebo popírat, a podle toho se objeví plody na-
šeho konání.
Máme naději, že při respektování určitých hygi-
enických pravidel se i v našich litomyšlských
kostelech bude moci uskutečnit plánovaný pro-
gram. Kdybychom z každého kostela měli vy-
brat jeden bod programu, nabízíme vám toto
pozvání, které umožní navštívit všechny lito-
myšlské kostely a zažít v nich nějaké setkání či
aktivitu:
v 17.00 – ekumenické zahájení Noci kostelů
v Novém kostele Církve bratrské
v 18.30 – varhanní koncert v kostele sv. Anny
na hřbitově  
v 19.30 – přednáška V. Večeře o ikonografii por-
tálu proboštského chrámu Povýšení sv. Kříže
ve 20.00 – koncert hudební skupiny Pranic
v kostele Českobratrské církve evangelické
ve 20.30 – adorace s doprovodem scholy v pro-
boštském chrámu Povýšení sv. Kříže
ve 22.00 – představení Hany Voříškové „Haló,
chci ven!“ v Husově sboru

ve 23.00 – světelná show v piaristickém kos-
tele Nalezení sv. Kříže.
Bude-li to možné, opět propojíme všechny li-
tomyšlské kostely dětskou soutěží s drobnými
odměnami v každém kostele a s větší odmě-
nou pro toho, kdo splní úkoly ve všech koste-
lech.
Vedle zmíněného programu budou samo-
zřejmě probíhat i komentované prohlídky
a další setkání. V Husově sboru se můžete těšit
na rodinu Kmoškovu z Trstěnice, která nám
přiblíží život na Mikšíkově statku, a na výstavu
historických kočárků Renáty Glänznerové s fo-
tokoutkem. V proboštském chrámu Povýšení
sv. Kříže bude v 18.30 hod. přednáška pana
Macháčka o křížové cestě a v piaristickém kos-
tele Nalezení sv. Kříže bude světelná show
po setmění v každou celou hodinu. Podrobné
programy jsou (případně ještě budou) vyvě-
šeny i na webové stránce Noci kostelů.
Dá-li Bůh, za všechny organizátory letošní
Noci kostelů v Litomyšli se na setkání s vámi
těší Štěpán Klásek

Kostel Povýšení sv. Kříže opět otevřen
Pokud to situace dovolí, bude i letos kostel Po-
výšení sv. Kříže v Litomyšli během turistické se-
zóny otevřen pro veřejnost k prohlédnutí, ke
ztišení či k modlitbě. Kostel bude přístupný
v červnu, červenci a srpnu vždy od úterý do so-
boty v čase 10.00 – 17.45 a v neděli od 13.00
do 17.30 hod.
Zároveň bude možné vystoupat na kostelní věž

a pokochat se výhledem na Litomyšl z ptačí
perspektivy.
Vstupné do kostela je dobrovolné, věž je zpo-
platněna jednotným vstupným 30 Kč. Kromě
toho je možné zakoupit i turistické známky, vi-
zitky či pohlednice s motivy kostela.

Za proboštství Litomyšl František Tobek

ZMRZLINA U SLUNCE
PŘIJME BRIGÁDNÍKY
pro nadcházející sezónu. 

Nástup možný ihned. 

Více informací 
na tel. 731 521 503 nebo 

přímo v provozovně.

Nabízím montáž interiérových žaluzií,
roletek, roletek den noc, plisé žaluzií,
sítí do oken, balkonové dveřní sítě
a jiné stínící produkty. 
Po konzultaci i jejich opravy. 
Rychlost, preciznost, zákazník 
na prvním místě. 
Dodržujeme protipandemická opatření.
Ivan Tomčík, tel. 732 466 867

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
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Na dohody o provedení práce hledáme 

brigádníky do kuchyně,
prádelny a úklidu. 
Může jít o pravidelnou roční spolupráci
i nárazové týdenní cykly – vždy dle dohody. 

Dále hledáme na zkrácený úvazek 30h týdně
uklízeče/uklízečku. Práce včetně víkendů
a svátků (dle harmonogramu), min. základní
vzdělání, pečlivost, empatie a lidský přístup,
odpovídající zdravotní stav. 

Odměňování dle platových tarifů:
• základní plat min. 12.802 Kč (3/4 úvazek);
• příplatky za práci o víkendech, svátcích;
• po zapracování osobní příplatek.

Bonusy:
• 25 dnů dovolené;
• obědy v organizaci v ceně 30 Kč;
• pracovní oděv;
• příspěvky na rekreaci.

Nástup co nejdříve. 

Bližší informace tel. 602 520 707. 
Žádosti včetně životopisů zasílejte mailem
na reditel@csplitomysl.cz, případně dodejte
na Zámeckou 500, Litomyšl. 
V životopisu uveďte: „Zasláním svého životo-
pisu uděluji souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účely výběrového řízení“. 

Centrum sociální pomoci 
města Litomyšl
Zámecká 500, Litomyšl, 

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

Vysoké Mýto – Plk. B. Kohouta, prodej užívacích práv
k družstev. mezonetovému bytu 3+kk (69 m2) ve IV.
a V. NP, bez výtahu. Kolaudace v r. 2004. Možný pře-
vod do  vlastnictví po splnění podmínek 11/2024.
Klidná lokalita ENB G. Č. 1612       Cena: 2 650 000 Kč
Banín – prodej areálu k podnikání na ploše 11647 m2.
Součástí jsou 3 haly, venkovní prostranství a vlastní
příjezd. Hala I. je napojena na elektr. energii (2x40 A,
rezerva trafa na 250 kVA) a veř. vodovod. Výhodná
poloha mezi městy Svitavy – Brno. ENB G
Č. 1606                                                  Cena: Informace v RK 
Litomyšl – prodej RD 5+1 se 2 garážemi, zahradou, ba-
zénem a pergolou na ul. Partyzánská. Nové rozvody
elektro, vytápění plyn.kotlem a krbovými kamny, pří-
jemná dispozice. Klidné prostředí, možnost využít
i jako dvougenerační.  ENB F/256 
Č. 1607                                        Cena: informace v RK
Vendolí – prodej  stavení 4+kk s kolnou, garáží a za-
hradou. Napojeno na elektro, veř. vodovod, kanalizaci.
HUP na hranici pozemku. ÚT na tuhá paliva, elektro
přímotopy. Klidná obec se zajištěnou obč. vybave-
ností u Svitav. ENB G
Č. 1598                                                        Cena: 1 900 000 Kč
Litomyšl - pronájem bydlení
- vybaveného bytu 3+1 (cca 100 m2)  ve 3. NP. Vlastní
plynový kotel, plast. okna. Vhodné pro 1-2 páry. ENB G
Č. 1600                                 Cena: 10 000 Kč + energie
–  bytu 1+1 (36 m2) ve 3.NP. Nová kuch. linka, okna plast,
teplo dálkově. Výhled do přírody. Pro 1-2 osoby.
ENB G. Č. 1604                     Cena: 7 900 Kč + energie
Litomyšl - pronájem bývalé kavárny 140 m2 s letním
posezením 82 m2 na Smetanově náměstí.  ENB G
Č. 1502                                 Cena: první 3 měsíce zdarma

Kino za časů korony
Opona promítacího sálu Kina Sokol je od po-
loviny října minulého roku zatažená, hlediště
prázdné a projektor ještě nějakou chvíli ne-
bude promítat filmy na plátno. Vládní nařízení
týkající se kulturních zařízení se v dohledné
době měnit nebudou, a pokud ano, bude to
za přísných hygienických podmínek, omezení
kapacity kinosálů, zákazu konzumace jídla
a pití atd. Dobu, po kterou je kino zavřené, vy-
užíváme ke generálnímu úklidu – čištění se-
daček, koberců, oprav a úprav interiéru,
na které při běžném provozu není čas. Chys-
táme také několik novinek týkajících se pro-
gramu kina a propagace.
A jak současná pandemie ovlivnila filmový
průmysl? Zatímco jeho produkční odvětví se
v podstatě nezastavilo, distribuce doznala
značných změn. Ty produkční společnosti,
které mají vlastní streamovací platformy, uvá-
dějí své nově natočené filmy v on-line pro-
středí. Ostatní vyčkávají, jak se situace
ohledně pandemie bude dále vyvíjet a premi-
éry  filmů  se  neustále  posouvají.  I když  se
počítá s tím, že po znovuotevření kin se

streamování filmů nezastaví, distributoři
chtějí kina podpořit i tím, že si filmy odbydou
premiéry nejprve v klasické kino distribuci
a teprve po několika týdnech budou k dispo-
zici ke stažení na on-line platformách. Do-
ufejme tedy, že k odlivu diváků z kin nedojde,
ale naopak se vrátí za zážitkem, atmosférou,
které jednoduše doma na počítači nebo tele-
vizi nezažijí. 
Na uvedení do kin čeká několik tuzemských
snímků, například český rodinný film s hvězd-
ným obsazením Gump, pes, který naučil lidi
žít, komedie Matky, dokument Olgy Malířové
Špátové o Karlu Gottovi nebo adaptace best-
selleru Patrika Hartla Prvok, Tečka, Šampón
a Karel.  Pokud vás zajímá, jaké další filmy
uvedeme po znovuotevření kin, navštivte
naše webové stránky nebo se zastavte při
procházce u budovy kina. Na dvou informač-
ních tabulích je umístěna umělecká instalace
nadané litomyšlské ilustrátorky a tatérky Eli-
šky Baťové, která do svého projektu zakom-
ponovala názvy filmů, na které se můžete
těšit. Dita Konečná

Pačinkův Aplaus
Je nám velkým potěšením vám představit blíží
se akci v Hotelu Aplaus. 
V termínu od 20. června do 5. září budeme
hostit v našem hotelu výstavu Jiřího Pačinka –
jednoho z nejvýznamnějších současných umě-
leckých sklářů nejen v České republice, ale zá-
roveň na mezinárodní úrovni. USA, Francie,
Itálie, Německo, Čína, Indie, Vietnam, Filipíny,
Kazachstán... Na všech těchto místech planety
zanechal Jiří Pačinek svůj otisk v podobě skle-
něné instalace, lustru, skulptury, vázy či skle-
něného stromu. Vedle vlastní tvorby Jiří Pačinek
spolupracoval a spolupracuje s celou řadou vý-
znamných světových umělců, architektů a de-
signérů, mezi jinými s architektem Bořkem
Šípkem, výtvarníkem René Roubíčkem, mód-
ními návrhářkami Blankou Matragi, Beatou Raj-
skou a dalšími. Díky těmto tvůrčím setkáním
vzniklo mnoho unikátních uměleckých objektů,
které se staly součástí sbírek významných svět-
lových galerií, muzeí i soukromých kolekcí. 
Interiér Hotelu Aplaus budou zdobit po dobu
výstavy skleněné dekorace v podobě svícnů,
váz, lustrů a mnoha dalších uměleckých
skvostů. A současně exteriér se promění
ve skleněnou zahradu, kterou můžete v plné

kráse navštívit v Kunraticích u Cvikova, kde se
nachází sídlo Jiřího Pačinka. Najdete tam jak
jeho sklářskou huť, brusírnu a prodejní galerii,
tak především Skleněnou zahradu, či unikátní
Křišťálový chrám. Místo, kde se krása a půvab
křehkého skla snoubí s divokými barvami, exo-
tickými tvary a nápaditými kreacemi. Ne náho-
dou je tak Jiří Pačinek významným členem
a součástí destinačního projektu Libereckého
kraje s příznačným názvem Křišťálové údolí.  

Aneta Fišerová

Jak se mění Pardubický kraj?
To ukáže znovu v putovní výstavě
Kraj se už od roku 2015 účastní putovní výstavy
Má vlast cestami proměn a ani letos tomu ne-
bude jinak. 
Putovní roční výstava upozorňuje na opomíjená
místa a objekty nebo na proměny původně
chátrajících staveb. Přihlásit se do ní mohou
obce, města, kraje nebo neziskové organizace.
„Každoročně jsou na výstavě prezentovány
opravy rozličných staveb, a to od budov obec-
ních úřadů, škol, kulturních center až po kraji-
nářské úpravy v parcích a sadech. Do
samotných rekonstrukcí se často zapojují
i místní obyvatelé, což vnímám velmi pozitivně.

Náš kraj má v tomto směru velký potenciál
a věřím, že výstava nabídne zajímavou podíva-
nou,“ uvedl krajský radní pro venkov, životní
prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Po celý rok je pak výstava k vidění ve vestibu-
lech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol,
univerzit, infocentrech, na návsích a náměstích.
Z důvodu opatření souvisejících s šířením koro-
naviru nebude letos akce zahájena slavnostní
vernisáží na Vyšehradě, ale nahradí ji video zve-
řejněné v den zahájení 13. ročníku výstavy.

Denisa Píšová, Pardubický kraj
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Přijme zaměstnance na pozici: 

OBSLUHA 
CNC STROJŮ – LASER
Technologie zpracování tenkých ocelových plechů.

NABÍZÍME:
• příspěvky na stravování, příspěvek na penzijní

připojištění
• rodinné prostředí malé firmy
• finanční ohodnocení dle předchozích zkušeností

a přístupu k práci
• pro zájemce bez praxe v oblasti CNC strojů nabí-

zíme zaškolení

POŽADUJEME:
• technické vzdělání nebo chuť se učit v oboru
• základní organizační schopnosti, pečlivost
• jednosměnný až dvousměnný provoz 

dle zakázek ve výrobě
• po zaučení samostatnost

KONTAKT:
LIMES Litomyšl s.r.o.
www.limes.cz
tel.: 776 571 496
email: nadvornik@limes.cz
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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 Lidový dům fb restauraceLidovydum 607 703 331 VO RO 10.30–14.30
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

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 4. 5. 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



23

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,

lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny, 
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle,  basu, trumpetu a jiné věci

starožitného charakteru.
Platba v hotovosti ihned, solidní jednání i ceny.

Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579 a já se rád přijedu podívat. 

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA

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

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

•
•
•
•
•

Příměstské tábory s rytířem
a Devatero řemesel 
Přemýšlíte, kam s dětmi během prázdnin? Zají-
mavou možností bude letos nabídka příměst-
ských táborů, které ve spolupráci s Areálem
za sokolovnou uspořádá Dobré divadlo. 
Prvním je Tábor s rytířem Toulovcem. Děti s rytí-
řem zažijí spoustu dobrodružství, projdou se
po střechách, sklepeních i tajemnými uličkami Li-
tomyšle, hravou formou ale také poznají mnoho
z uměleckých klenotů města. Rytíř je rovněž se-
známí i se svými přáteli, význačnými osobnostmi
spojenými s Litomyšlí, a na závěr v zámeckém
sklepení možná společně porazí i zlého čaroděje,
který zde schovává zkamenělé lidi.  

Na táboře Devatero řemesel si děti každý den
vyzkouší nějakou řemeslnou dovednost. Na-
kouknou do umění keramiky, vyzkouší si malo-
vání a další zajímavé činnosti. Také stráví den
na statku, kde podojí kozu, upečou chléb nebo
upředou vlnu. Dobrodružství tvořivosti tímto
výčtem ale zdaleka nekončí, takže nudit se roz-
hodně nikdo nebude. V Areálu za sokolovnou
navíc budou děti moci vyžít všech atrakcí, které
se zde nabízejí, takže to budou prostě prázd-
niny, jak mají být: 
dobrodružné, zábavné, se spoustou nových zá-
žitků a kamarádství. 
Na táborech ještě stále máme volná místa, ta
se ale každým dnem plní, takže s přihláškami
neváhejte. 
Provozní doba táborů bude 7.00 – 17.00 hod.,
scházet se budeme v Areálu za sokolovnou. 
Termíny Tábor Devatero řemesel: 
12. 7. – 16. 7. a 9. 8. – 13. 8. 
Termíny Tábor s rytířem: 
19. 7. – 23. 7. a 16. 8. – 20. 8. 
Podrobnosti a přihlášky na www.rytirlitomysl.cz,
tel. 702 279 709, e-mail: skrontova@dobredi-
vadlo.cz
Projekt je podpořen z prostředků MAS Litomyšl-
sko – ESF OP Zaměstnanost   Anna Skřontová

Muzea a galerie: co si nenechat ujít
Po více než čtyřech měsících otvírají za přísných
hygienických podmínek také muzea a galerie zři-
zované Pardubickým krajem. Většina z nich při-
vítá návštěvníky v úterý 4. května, Východočeské
muzeum pak ve čtvrtek. Veřejnost vloni přišla
o vánoční výstavy, ale také o některé projekty,
které se výstavních prostorách moc dlouho ne-
ohřály. Pokud to bylo možné, jsou výstavy pro-
dlouženy, ale třeba unikátní výstava gotických
památek nazvaná Víra v umění, umění ve víře
v Regionálním muzeu v Chrudimi musela být
ukončena a památky navráceny majitelům.
V Litomyšli bude Regionální muzeum kromě stá-
lých expozic vítat návštěvníky ve třech nových
výstavách. Výstava obrazů Sergeje Iščuka se
koná k životnímu jubileu umělce, který i přes své
ukrajinské a kozácké kořeny považuje město Be-
dřicha Smetany za svůj skutečný domov. Další
výstava má název Báječní dobrodruzi a představí
počátky archeologie v regionu. Poctu Josefu Vá-

chalovi a dalším outsiderům českého výtvarného
umění vzdá Oldřich Hamera v Portmoneu.
V Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě hned po
otevření zjistíte, jak vypadala města východních
Čech před dvěma sty lety na vedutách malíře
Jana Antonína Venuta.
Regionální muzeum v Chrudimi připomene vý-
znamné životní jubileum chrudimského kreslíře
– humoristy a ilustrátora J. H. Lušovského, který
se mimo jiné už čtvrt století věnuje malování pro
radost dětem v nemocnicích.
Východočeské muzeum v Pardubicích zve také
na vloni vytvořenou novou expozici moderního
skla  s názvem S.K.L.E.M. a od poloviny května
pak spolu s Univerzitou Pardubice představí
Pernštejnské ženy a jejich roli v tehdejší Evropě.
Podrobné programy a přesné datum otevření
zjistíte na webových stránkách jednotlivých
institucí.

Zuzana Nováková, Pardubický kraj
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Méně odpadu na stavbách a ekologická
úspora až 400 tun CO2 ročně
Největší výrobce perlinky v Evropě, společnost
Saint-Gobain Adfors CZ, přechází od dubna po-
stupně na inovativní styl výroby tohoto materi-
álu. Nová technologie, která je na trhu zcela
unikátní, se obejde bez tzv. dutinky, na niž byla
perlinka doposud navíjena. Díky tomu dojde
k úspoře 800 tun papírových trubic, což zna-
mená cca 1 000 stromů ročně. Vylepšení pro-
cesu navíjení zároveň zabraňuje možnému
zkroucení materiálu, a umožňuje tak jeho 100%
využitelnost. Některé typy výsledného produktu
jsou navíc díky nové technologii i skladnější, 
a zaberou tak méně místa ve skladu a při pře-
pravě, což přispěje k úspoře více než 400 tun
CO2 za rok.
Snižování emisí, odpadu a zamezení plýtvání
materiálem ekologicky udržitelnou výrobou je
dlouholetou prioritou celé skupiny Saint-Gobain
včetně společnosti Adfors. Výroba perlinky bez
dutinky je tedy přirozenou součástí závazků,
kterými se společnost řídí. Nejnovější inovace
přitom vedle zelených trendů sleduje i zákaz-
nické benefity. „Spojení ekologických cílů se
zvyšováním kvality našich produktů je pro nás
hlavní prioritou a motorem všech inovací. Jako
dlouholetý lídr trhu vnímáme očekávání našich
zákazníků přicházet se změnami, které posou-
vají trh dopředu. Výhody naší perlinky jsou ne-
sporné a významné. Věřím, že zákazníci ocení
zejména lepší kvalitu, nulový odpad a nižší
nároky na skladování,“ komentuje novinku
Karel Kyncl, obchodní ředitel Saint-Gobain Ad-
fors CZ, a dále uvádí, že v rámci této změny

ve výrobě šlo celkově o investici jeden milion
euro. Řemeslníci a stavební firmy ocení, že díky
minimalizaci paměťové stopy budou moct roli
perlinky využít až do posledního metru, což při-
spěje ke snížení odpadu na stavbě. Kromě toho
materiál slibuje snadnější manipulaci a obecně
lepší práci s ním, kdy dojde např. ke snadnější
aplikaci (uložení) tkaniny do stěrky.
Díky této inovaci se ročně ušetří 800 tun papíru
použitého na výrobu dutinek, na niž by bylo
spotřebováno 1 000 stromů. Díky lepší sklad-
nosti navíc při přepravě perlinek k prodejcům
a zákazníkům každý rok nevznikne více než 400
tun CO2. Perlinka totiž nově zabere až o 20 %
méně místa, takže kamiony uvezou více ná-
kladu najednou a zákazníci ušetří stejný objem
místa ve skladu, kam tak mohou uložit mnohem
víc materiálu.

Tereza Pavézková

Řádková inzerce
Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani de-
chovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za na-
bídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz • Čerpací stanice EURO
OIL v Litomyšli hledá brigádnici na pozici ob-
sluha ČS.  Základní znalost na PC. Znalost ter-
minálu SAZKA vítána. Jedná se cca o 40
hod./měsíčně. Životopis zasílejte na email pau-
krt@auto-rada.cz. • Prodám malý kočárek na
panenky k tomu 2 panenky realistické a 6 dal-
ších panenek za vše 400 Kč. T-739307646
Koupím starou petrolejku s ozdobným stínidlem
možno i ozdobnou nohou, víceramenný svícen.
T- 739307646

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pondělí 24. 5. 2021  od 8.00 do 16.00
Cena:  45,- Kč /kg vč. DPH
Cena je uvedena v živém stavu.
Vzhledem k pokračování nákazové situace, zajistíme 
bezpečný prodej. Prosíme Vás o dodržení bezpečnost-
ních opatření (nošení roušek, bezpečné odstupy)
Za přízeň všem našim zákazníkům děkujeme.  

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



Vážení diváci, 28. října 2020 jsme po dvaceti letech existence přešli na plno-
hodnotné vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV) jak v Litomyšli, tak
ve Svitavách. Díky vašemu trvalému zájmu a podpoře, díky spolupráci
s místními samosprávami, kulturními a sportovními organizacemi a také
díky zájmu firemního sektoru, vám stále přinášíme informace o dění
ve vašich městech a v nejbližším okolí! 

Vysíláme v běžném DVB-T pásmu, kanál 35, na frekvenci 586 MHz.
Tisíce minulých pořadů snadno shlédnete na YouTube, 
další informace a aktuality též na Facebooku.

Pokud máte zájem o zřízení příjmu ve vašem bytovém domě,
kontaktujte správce, vedení bytového družstva
či přímo některý z TV servisů, například:

TV SERVIS – ZDENĚK HOCHBERGR, tel. 603 700 931, hochbergr@lit.cz
TV SERVIS – VÁCLAV ŘÍMAL, tel. 461 540 400, vaclavrimal@seznam.cz
SONAX s.r.o., tel. 461 530 657, sonax@sonax-svitavy.cz
RADIOTELEVIZNÍ SLUŽBA - KAŠPAR PETR, tel. 608 528 529, rts.pk@seznam.cz

CMS TV na YouTube          CMS TV na Facebooku       Web CMS TV 

Buďte dobře naladěni
sledujte zprávy a reportáže v regionální TV

v Litomyšli a ve Svitavách
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Kraj zahajuje přípravu na modernizace silnic za 2,5 miliardy
Pardubický kraj je dlouhodobě úspěšný při čer-
pání dotačních prostředků na modernizace sil-
nic z Integrovaného regionálního operačního
programu. Na svém pondělním jednání rozhodli
radní o zahájení výběrových řízení na zpraco-
vání dokumentace pro územní rozhodnutí u cel-
kem 14 staveb za téměř 2,5 miliardy korun.
Cílem tohoto postupu je prověření území a za-
hájení majetkoprávní přípravy projektů.
„Kromě celé řady již zahájených staveb pokra-
čujeme v projektové přípravě 14 úseků silnic za
2,5 miliardy korun, u kterých předpokládáme
postupnou realizaci od konce roku 2022. Zahá-
jení staveb je však podmíněno úspěšným uplat-
něním projektů v rámci výzev IROP 21+ a po
zajištění zdrojů v krajském rozpočtu,“ uvedl
hejtman Martin Netolický. „Mezi finančně i sta-
vebně nejnáročnější stavby patří modernizace
téměř 14 kilometrů dlouhého úseku silnice
II/358 z Litomyšle do Nových Hradů za 360 mi-
lionů korun, desetikilometrového úseku silnice
II/360 z Ústí nad Orlicí do Letohradu za více jak
260 milionů korun nebo modernizace silnice

z Týnišťka do Chocně za 250 milionů korun,“ vy-
jmenoval tři ze 14 projektů hejtman Martin Ne-
tolický.
Všechny vybrané stavby splňují kritéria pro po-
dání žádostí o podporu ze strukturálních fondů
Evropské unie. „Původně jsme vytipovali 17 sta-
veb s tím, že jsme následně nechali posoudit
tyto úseky z hlediska splnění podmínek moder-
nizací silnic, což je stěžejní podmínka, kterou je
nutné v rámci projektů IROP splnit. Z tohoto po-
souzení nám vyšlo 14 úseků, které nyní po-
drobně projekčně připravíme,“ sdělil náměstek
hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Radní pro evropské fondy a regionální rozvoj
Ladislav Valtr potvrdil, že důležitým předpokla-
dem pro úspěšné podání žádostí je kvalitní
a včasná příprava zásobníku projektů. „Osvěd-
čilo se nám připravovat více projektů najednou
a hlavně o krok dopředu. Pokud se některý
z nich dostane do v rámci projektování do
komplikací, můžeme v žebříčku priorit posunout
jiný projekt. Nechceme, aby došlo k situaci, kdy
bude příležitost čerpat prostředky, ale my ne-

budeme mít dostatečné připravené projekty.
Pokud budou evropské fondy otevřeny, tak bu-
deme na značkách,“ uvedl Ladislav Valtr

Finančně i rozsahem nejnáročnější bude mo-
dernizace silnice II/358 z Litomyšle do Nových
Hradů. „Jedná se o více jak 13,5 kilometru
dlouhý úsek silnice z Litomyšle přes Višňáry,
Morašice, Makov a Chotovice až do Nových
Hradů. Vzhledem k délce úseku předpokládáme
rozdělení do několika etap tak, abychom byli
schopni zajistit standardní obslužnost území,
a to včetně autobusové dopravy. V rámci stavby
předpokládáme také, že v obcích, kterými sil-
nice prochází, využijeme pryžový granulát v as-
faltových směsích, tedy takzvaný tichý kryt,
abychom snížili hladinu hluku z dopravy, za což
jsem rád. Stejně jako vůbec za to, že se mezi vy-
tipované stavby tento úsek silnice dostal,“ řekl
k jednomu z projektů náměstek hejtmana pro
oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal
Kortyš.

Dominik Barták, Pardubický kraj

V návaznosti na zvýšené dodávky vakcín nejen
do Pardubického kraje bylo na poradě pracovní
skupiny pro očkování při Bezpečnostní radě
Pardubického kraje definitivně potvrzeno, že od
začátku května vzniknou nová očkovací centra
v Pardubicích, Hlinsku a České Třebové. K 28.
dubnu bylo v kraji vyočkováno téměř 130 tisíc
dávek.
„Zahájíme registraci zájemců o očkování pro
nově vznikající očkovací místa v Pardubicích,
kde budeme nově očkovat v paláci Magnum
a na poliklinice KOLF, v Hlinsku a České Třebové.
Reálné zahájení očkování bude až na Českou
Třebovou zahájeno v pondělí 3. května
a v České Třebové od středy 5. května,“ uvedl
hejtman Martin Netolický s tím, že registraci je
možné provádět na internetové stránce regis-
trace.mzcr.cz. Tímto krokem se rozšíří síť očko-
vacích míst v kraji ze 13 na 17. „Nejpozději od
června chceme vytvořit další tři očkovací místa,
a to v Králíkách, Poličce a Lanškrouně, což sou-
visí s avizem až 30 tisíc očkovacích dávek vak-
cíny Pfizer týdně počínaje červnem. Tímto
bychom dosáhli počtu 20 očkovacích míst, což
je v tuto chvíli maximum, na které bychom
chtěli jít,“ sdělil hejtman Netolický.
V Pardubickém kraji bylo vyočkováno téměř 130
tisíc dávek. „Největší zájem a tím také nejdelší
čekací doba je v Pardubicích a Chrudimi, a právě
proto chceme lidem v těchto velkých sídlech
nabídnout alternativu dalších center. Dnešním
dnem byla spuštěna registrace pro osoby 55+
a je nutné, aby byl tento trend po týdnu do-
držen a byla otevřena další věková skupina, a to
nejen po pěti, ale spíše až po 10 letech, aby-
chom se nedostali do situace, že bude užší vě-
ková skupina proočkována a nebudou další
zájemci,“ uvedla náměstkyně pro oblast zdra-
votnictví Michaela Matoušková.

Dominik Barták, Pardubický kraj

V Pardubickém
kraji zdravotníci
vyočkovali téměř
130 tisíc dávek, 
začalo očkování 55+



Jachetní oddíl oslaví 5. června 40 let na V. Košíři
21. 5. 1967 letecký konstruktér Jim Drake spustil
v Kalifornském zálivu první surfařské prkno
na vodu. Tento sport se později rozšířil po celém
světě a neminul ani Velký Košíř u Litomyšle.
V lednu 1981 parta nadšenců zakládá Jachetní
oddíl Litomyšl. Na V. Košíři staví první molo.
Manželé Hanusovi 21.5.1982 dávají souhlas s po-
stavením loděnice a zázemí YCL na zatím jejich
pozemku, který později písemně žádají převést
zdarma přes tehdy MěNV v Litomyšli na oddíl
widsurfingu. Členové oddílu svépomocí staví
parkoviště pod areálem. Toto zázemí položilo zá-
klad pro další oddílovou činnost. Členové si vy-
rábí první dlouhé plováky a šijí plachty. S tímto
vybavením se účastní prvních závodů, kdy Velký
Košíř byl každoročně zařazován do série závodů.
Mezi naše nejúspěšnější závodníky ve windsur-
fingu patřil Miroslav Matoušek, Jiří Faltys, Jaroslav
Říha, Vlastimil Krátký, Bohuslav Kopecký, Jiří Se-
dláček. V roce 1984 oddíl navazuje spolupráci
s naším nejznámějším námořním jachtařem Ru-
dolfem Krautschneiderem. Na Košíři startují
první plachetnice třídy Optimist.
Velký zlom nejen v historii klubu, ale i naší země
nastává v letech 1988–1989.
Na pozvání Jachetního oddílu Litomyšl v tuto
dobu přijíždějí na přednášky pro litomyšlskou ve-
řejnost s účastí 150 – 200 posluchačů osobnosti,
jako je mořeplavec Rudolf Krautschneider, le-
gendární brankář Dominik Hašek a astronom
RNDr. Jiří Grygar.
1989 členové oddílu dokončují dostavbu původ-
ního zámeckého amfiteátru pro Smetanovu Lito-
myšl a vydělávají si na činnost, ale i na první
zahraniční výjezd v sametově pohnuté době kon-

cem září do tehdy zakázaného Rakouska. Na je-
zerech u Rakušanů vnímáme první krátká prkna,
ale i svobodně fungující stát a sportovní kluby.
V roce 1990 vzniká nová generace windsurfingu.
Prkna se zkracují, vznikají funboardy – krátká
hravá prkna, slalomové i rychlostní plováky. Tento
sport expanduje. Od roku 1997 se účastníme již
specializovaných disciplín v rychlostním windsur-
fingu „University of Speed“ 47,9 km/h s umístě-
ním na 8. místě v ČR 2009 Pavel Saqua,
Watersweets Ocean Festivalu - Mezinárodního
mistrovství ČR ve slalomu v Řecku 2008 a naši
jachtaři startují na Audi sany cupu a v závěru zí-
skávají 2.místo na uznávané Májové regatě 2004
v Chorvatsku s kapitánem Jiřím Sedláčkem.
V současné době se intenzivně věnujeme mlá-
deži, spolupracujeme se střediskem volného
času v Litomyšli. Trénujeme i na větších vodních
plochách. Vybavení pro oddíl i středisko volného
času poskytuje škola windsurfingu a paddlebo-
ardingu, aby byl tento atraktivní sport pro oddí-

lové děti i dospělé finančně dostupným. V letoš-
ním roce nás čekají podle aktuálních možností
závody ve slalomu pro juniory i dospělé. V bře-
znu 2021 se nám dostalo ocenění 8. nejvýznam-
nější klub v ČR.
A protože sport není jenom o soutěžení a naším
hlavním mottem oddílu je „S radostí u vody“, do-
volujeme si vás pozvat na tradiční Otevření Vel-
kého Košíře 5. června od 9.00 do 18.00 hod., kdy
hlavní program směřujeme na 14.00 hod.
V areálu vodních sportů uvidíte řadu inspirativ-
ních ukázek vodních sportů v podání dětí i do-
spělých. Pod dohledem instruktorů je možné si
vyzkoušet WS trenažer, SUP, ale i rychlostní šla-
padlo na vodě. Pro děti máme připravené hry
na suchu, prožijete fajn den a užijete si spoustu
zábavy. Možná se potkáte i se zajímavými lidmi.
Našimi hosty Otevření Velkého Košíře z posled-
ních let byli olympionik ve windsurfingu Patrik
Hrdina, herec Václav Vydra, vícenásobná
mistryně světa ve skibobech Eva Ducháčová,
Česká Miss Earth 2013 Monika Leová a další
osobnosti z kulturního a sportovního života.
Protože doba není jednoduchá a nevíme, jestli se
akce bude moct uskutečnit, máme pro vás při-
pravené tyto dva modely: 1) Otevření V. Košíře
proběhne podle aktuálních možností a nařízení
k 5.6., nebo 2) Otevření proběhne s tím, že si při-
pomeneme založení klubu a hlavní program
včetně pozvání některých osobností bychom
přesunuli na příští rok tak, aby si tento svátek
vodních sportů všichni užili. Budeme se na vás
těšit za každého počasí a aktuálně vás informo-
vat na www.ycl.cz

Za YCL – vodní sporty Pavel Saqua  
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Dárky od hvězd NHL
už znají majitele
„Ahoj hokejky z Litomyšle.“ Takto pozdravili
ve videu přibližující Hokejovou Challenge
mladé litomyšlské hokejové hráče hvězdy NHL
Tomáš Vokoun a Radek Dvořák. Jednalo se
o výzvu, která navázala na výuková videa
v projektu Trénuj doma. 
„Podmínkou účasti v soutěži bylo natočení
videa, ve kterém se hráč krátce představí a na-
točí ukázky pěti vybraných cviků. Výsledné
video jsme pak umístili na FB našeho klubu
a široká veřejnost je mohla lajkovat a tím při-
dávat hlasy,“ sdělil autor projektu šéftrenér
mládeže litomyšlského hokeje Matěj Bažant. 
Důvodem k natáčení výukových videí se cviky
pro mládež byl předčasný konec sezony
a zákaz návštěv sportovišť. Následná soutěž
o podepsané kšiltovky hráči NHL Florida Pan-
thers byla odměnou za předvedené výkony. 
„Chtěli přijít s něčím zajímavým, co by naše
kluky motivovalo v rozvoji a nabudilo do blíz-

kého návratu k tréninkovému režimu. Jsem
moc rád, že jsme díky Radkovi s Tomášem,
které jsem měl tu čest osobně poznat při mé
stáži v jejich hokejové akademii na Floridě,
mohli připravit soutěž,“ řekl Matěj Bažant.  
Zájem o soutěž byl nad naše očekávání vysoký
a měl mnohem větší dosah sdílení a lajků
na sociálních sítích, než organizátoři předpo-
kládali. „Doufáme, že se i díky této akci v příští
sezóně vrátí k hokeji co nejvíce hráčů a záro-
veň se třeba přihlásí noví adepti do našeho
klubového náboru,“ vysvětlil šéftrenér mlá-
deže.
Vítězem soutěže s počtem 447 lajků se stal
jeden z nejmladších účastníků Daniel Hlušička.
Druhý byl Miki Pakosta (372 lajků) a třetí Vítěz-
slav Jareš (353 lajků). Videa všech dvanácti
účastníků můžete zhlédnout na FB HC Lito-
myšl.

Petr Šilar 

Příměstské tábory
PŠ Litomyšl
Plavecká škola Litomyšl nabízí příměstské tábory
pro děti od 7 let (ukončená 1. třída) a mládež
do 15 let v termínech 12. 7. – 16. 7. 2021 a 9. 8. –
13. 8. 2021. Tábory začínají v 8 h a končí v 16 h.
Program bude sestaven z výuky plavání, spor-
tovních aktivit, poznávání přírody, turistiky. Více
informací a přihlášky najdete na www.bazen-li-
tomysl.cz. Závazné přihlášky pošlete prosím,
na e-mail: plaveckaskola@mslit.cz nejlépe
do konce května. Neváhejte, kapacita omezena.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

1. 5. So 20.00 Bitter Mood / live stream – online koncert na Facebooku Music Clubu Kotelna • Music club Kotelna tel. 776 278 519
7. 5. Pá 20.00 The Complication / live stream - online koncert na Facebooku Music Clubu Kotelna • Music club Kotelna tel. 776 278 519
14. 5. Pá 16.00 Procházka (s) městem: Litomyšl sportovní - prohlídka města s průvodcem, zdarma • sraz před sokolovnou tel. 461 614 765
18. 5. Út 14.00 ZUŠ open – koná se pouze v případě příznivého počasí • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany a okolí tel. 461 612 628
25. 5.     Út 17.00 Absolventský koncert • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628 
28. 5. Pá 17.00 Noc kostelů – zahájení v Novém kostele, poté možnost návštěvy všech 7 litomyšlských kostelů s doprovodným programem tel. 724 704 977
28. 5. Pá 22.00 Haló, chci ven! – divadelní představení Hanky Voříškové • Husův sbor tel. 724 704 977
2. 6. Út 17.00 Absolventský koncert • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
5. 6. So 09.00 Otevření Velkého Košíře – paddleboard, windsurf, ws trenažér, hry pro děti. Hlavní program od 14.00 • Areál vodních sportů Velký Košíř
6. 6. Ne 16.00 Jindřich Pevný: 60 – vernisáž výstavy • Antik Hotel Sofia Litomyšl - galerie tel. 777 613 191

v Litomyšli v květnu 2021
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

do 30. 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 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
do 29. 5. ´22 Oldřich Hamera: Recyklace - pocta Josefu Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění, výstava • Portmoneum • Út– Ne 9–12 a 13–17.
do 13. 6. Báječní dobrodruzi / počátky archeologie v regionu - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út– Pá 9–12, 13–17, So– Ne 9–17
do 21. 7. Příběhy z obrazů Josefa Voleského - výstava o akademickém malíři meziválečné Litomyšle • dům U Rytířů • Út – Ne 10–12, 13–17
od 7. 6. do 17. 1. ´22 Jindřich Pevný: 60 - výstava • Antik Hotel Sofia Litomyšl - galerie

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

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

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

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

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

Do tohoto vydání zpravodaje se nevešly násle-
dující texty: Czechitas a young_block darovali
stovky IT sešitů do dětských domovů; Další in-
formace ke sčítání obyvatel; Statistické infolisty.
Přečíst si je můžete alespoň na webu www.lito-
mysl.cz. -red-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Atletické
okénko
I když stále ještě nemáme jistotu, kdy začnou
atletické soutěže, i amatérské oddíly živí naději,
že natrénované hodiny zúročí při závodech
ještě před prázdninami. Podle plánu Český at-
letický svaz v tomto období povoluje start ci-
zinců a hostování pro soutěže družstev. Cizinci
se naší soutěže netýkají, snad kromě pražských
oddílů, ale v extralize a 1.lize působí přes stovku
cizinců, převážně Slováků, Poláků, Ukrajinců. Je-
jich start je však omezen více, než tomu je v ko-
lektivních sportech kopané, košíkové, hokeji.
Hostování se nás již týká, protože menší kluby
nemají dostatek závodníků pro všechny kate-
gorie, a proto nechávají hostovat své členy v ji-
ných klubech nebo hledají hosty pro posílení
svých družstev. Některé sousední oddíly prefe-
rují ženská družstva (Svitavy, Vysoké Mýto,
Nové Město na Moravě). Právě dobré zkuše-
nosti máme s hostujícími z Nového Města, kde
vychovávají sportovce na gymnáziu se sportov-
ními třídami, hlavně pro zimní sporty, v Lito-
myšli naopak studenti středních škol většinou
přestávají sportovat. Letos do 2.ligy odtud při-
cházejí tři běžci na střední tratě, jeden sprinter
- dva již známe z minulých let, nedostatek
běžců nahradí ještě dva mladí z Vysokého Mýta
(D. Vávra chodil na ZŠ v Litomyšli a také zde za-
čínal) a zkušený Nechvíl z Chocně, který u nás
hostuje již několik let. Posílit družstvo žáků při-
cházejí tři chlapci z Poličky. Naopak umožníme
hostovat v mládežnických kategoriích děvča-
tům ve Vysokém Mýtě a Svitavách, juniorovi Ji-
routovi v AC Pardubice.
1.kolo 2.ligy by mělo odstartovat 23.května v Ji-
číně. Petr Jonáš

Motokrosaři Orionu závodili v Maďarsku
Minulý měsíc se odjel na dráze v Esztergomu
první Mezinárodní maďarský motokrosový
mistrák s hojnou českou účastí v několika tří-
dách. V té nejprestižnější MX Open nakonec do-
minoval domácí borec Erik Hugyecz (nám dobře
známý z českého šampionátu), druhý dojel
po bojovném výkonu Dušan Drdaj (CZE) a třetí
další Maďar Imre Varga. 
Jonáš Nedvěd zde měl svoji premiéru na KTM
450 ccm a v dresu Orion Racing bral celkově
pěknou 4. pozici, jeho kolega - zkušený harcov-
ník Petr Bartoš se tady nechtěl zahanbit a všem
ukázal záda při startovacích manévrech (2x ho-
leshot). V cíli z toho byla celková šestá příčka.
Kluci si stěžovali po výkonu na tvrdnutí rukou,
ale bylo to pro ně první letošní klání, takže tré-
nování před českým šampionátem se bude
stupňovat. Jinak první podnik v Maďarsku se
rozhodně vydařil, písčitohlinitá trať byla hodně

náročná, rozbitá, akorát škoda - že se bojovalo
bez diváků. 
Mladý závodník Orionu Petr Rathouský pilně
trénuje doma na písčitých tratích, podobně jako
Bára Laňková. Promotér českého motokroso-

Jak trénují baskeťáci
během pandemie?
Poslední plnohodnotný trénink mohli sportovci
absolvovat na začátku října, takže děti jsou „za-
vřené“ doma už přes půl roku. Na tuto nepří-
jemnou situaci jsme samozřejmě museli nějak
zareagovat i u nás v Adfors Basket Litomyšl.
Od ledna se děti napříč všemi družstvy schází
pravidelně několikrát týdně k online tréninkům,
během kterých cvičí před počítačem dle pokynů
trenéra především rychlost, výbušnost a posilují

s vlastním tělem. Samozřejmě nám chybí
střelba na koš, ale můžeme pracovat aspoň
na fyzičce. Tento způsob tréninku se osvědčil
a panuje s ním obecná spokojenost. Má však
jeden nedostatek, a sice, že jsou děti stále
doma a chybí jim pohyb na čerstvém vzduchu.
Z tohoto důvodu jsme společně s naším gene-
rálním partnerem, společností Saint-Gobain Ad-
fors, přišli s projektem nazvaným Dubnová
výzva s Adfors. Jedná se o běžeckou soutěž, při
níž si účastníci měří uběhnuté vzdálenosti,
které nám pak posílají. Soutěží se ve čtyřech ka-
tegoriích podle věku a zatím musíme smeknout
před dosaženými výkony, které jsou vskutku vý-
borné. Jelikož se jedná o měsíční výzvu, po-
slední běhy proběhnou 30. dubna, tak Vám
budeme moci přinést výsledky v červnové Lilii.
Zároveň věříme, že duben je posledním měsí-
cem, kdy musíme vymýšlet alternativní pro-
gram, a že od května se budeme moci s dětmi
scházet k tréninkům alespoň na venkovních
sportovištích. Martin Šorf, předseda klubu

Pouhých 0,24 vteřiny za limitem na MEJ
Vynikajícími výkony se blýskla plavkyně Natálie
Jandíková v dresu české juniorské reprezentace
na Multiutkání starších juniorů v Kyjevě, které
se konalo v termínu 17. - 18. 4. 2021.
Rodačka z Litomyšle plavala ve 4 individuálních
startech a ve štafetě na 4x100 polohově. 
Celkově Natálie vybojovala na východě Evropy
1x 2. místo, 1x 4. místo a 4x osobní rekord.
50 prsa v osobním rekordu za 32,67 dohmátla
na 2. místě a zaostala pouhých 0,24 vteřiny
za limitem na MEJ
100 prsa v osobním rekordu za 1:12,83
200 prsa v osobním rekordu za 2:36,84
50 motýlek v osobním rekordu za 31,93

Štafeta českých děvčat na 4x100 polohově
časem 4:27,73 skončila na 5. místě ve složení
Nicole Harmašová (znak) - Natálie Jandíková
(prsa) - Terezie Kinterová (motýlek) - Natálie Tu-
žilová (kraul). 
Celkové umístění:
1 Ukrajina 224 bodů 
2 Turecko 223 bodů 
3 Česká republika 152 bodů 
4 Portugalsko 146 bodů 
5 Rumunsko 126 bodů 
6 Slovensko 71 bodů 
Děkujeme za dobrou reprezentaci ČR na letoš-
ním MU starších juniorů. Karel Jandík

vého mistrovství (Gironni s.r.o.) kvůli koronaviru
posunul první letošní závod (Dalečín) z května
na červen, nyní to vypadá, že ostrý start by
mohl být až v červenci! Vše nyní záleží na vlád-
ním rozhodnutí – rozvolnění, v každém případě
je v kalendáři MMČR sedm podniků, plus druž-
stva. Za Orion Racing Petr Kovář


