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Z XVI. letních paralympijských her v Tokiu česká výprava přivezla hned osm cenných kovů.
Velkou zásluhu na tomto výsledku má i stolní tenista Jiskry Litomyšl Petr Svatoš, který se
se svým spoluhráčem Jiřím Suchánkem umístil na konečném třetím místě v soutěži dvojic. Blíží se volby.

I váš hlas může
rozhodnout
Vážení spoluobčané, 8. a 9. října se odpo-
ledne otevře všech 16 volebních místností
na území města a integrovaných obcí.
Opět nastane „den D“, kdy mohou voliči
využít svého ústavou garantovaného
práva a svobodně se rozhodnout, komu
svěří zákonodárnou moc ve (staro)novém
parlamentu. Prosíme vás, najděte si těch
pár minut a jděte k volbám. Využijte své
právo, které bylo generacím před námi
dlouhá léta upíráno. 
V minulých volbách přesáhla účast stěží
60 %. To znamená, že 40 % voličů bylo
jedno, co s naší republikou bude. Jestli
něco jako Češi umíme, pak je to nadávat,
posmívat se a brblat u piva. Zkusme to
jednou jinak. Aby volby byly skutečně hla-
sem lidu. Padni komu padni.
Žádná volba není špatná, každý hlas ode-
vzdaný kandidujícím subjektům má svou
hodnotu a rozhodně není ztracený. Váš
hlas má cenu a nenechte si namluvit, že
tomu tak není.         Daniel Brýdl, starosta

Radomil Kašpar, místostarosta

Oznámení o konání voleb
do parlamentu

Proč to (neu)děláte?!
Bydlení a práce 1184 Přesun očkovacího

místa v nemocnici

Petr Svatoš vybojoval 
na paralympiádě bronzovou medaili!

Zlomový okamžik kariéry
Úspěch na paralympiádě může pro Petra Sva-
toše být odrazovým můstkem pro ještě úspěš-
nější sportovní kariéru a letošní bronz nemusí
ve sbírce trofejí zůstat osamocený. „Je to obrov-
ská šance, protože na bronz se nám s Jirkou po-
dařilo dosáhnout za určitých podmínek. Ty se
teď díky sponzorské podpoře mohou zlepšit,
takže se budu moci ještě lépe připravovat, čas-
těji trénovat a vyrážet na zahraniční turnaje,
kde se člověk otrká hlavně psychicky. Letošní
paralympiáda se sice konala v roce 2021 kvůli
koronakrizi, ale další už bude standardně v roce
2024. Takže mám tři roky na to tvrdě dřít a po-
kusit se kvalifikovat na další ročník. Udělám pro
to maximum a bronz beru jako velkou šanci se
ve sportu ještě více profesionalizovat,“ říká od-
hodlaně Petr Svatoš, který se doposud živil jako
manažer v logistice. Oboru, jenž vystudoval
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. 
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V semifinále nestačili na pozdější vítěze z Ně-
mecka. „Beru to i přes porážku od nich jako
velký úspěch, obzvlášť po tom, co jsem v singlu
doplatil na nováčkovskou daň a vlastní nervo-
zitou si zkomplikoval vstup do turnaje. Nakonec
jsem si na atmosféru velkého turnaje i izolaci
v olympijské vesnici zvykl a v deblu jsme s Jir-
kou odehráli slušná utkání, ze kterých byl nako-
nec bronz,“ ohlíží se za svým dosavadním
největším sportovním úspěchem Petr Svatoš.
Reprezentant ČR bydlí v nedaleké Budislavi
a stolnímu tenisu se věnuje hned na dvou úrov-
ních. Mezi vozíčkáři hraje nejvyšší ligu za TJ
Sokol Lhůta a účastní se republikových i mezi-

národních utkání. Právě za své výsledky v této
kategorii si vybojoval právo na účast na para-
lympiádě. Kromě toho se ale také aktivně při-
pravuje s členy zdejší TJ Jiskra Litomyšl, jejíž
barvy hájí v krajském přeboru.
„Za Litomyšl hraji rád, léta jsem tady žil a stu-
doval, takže de facto mám dva sportovní ‚do-
movy‘, kam se vracím. Soutěže v krajském
přeboru jsou občas zvláštní tím, že se někdy
zdraví soupeři diví, že je porazil vozíčkář, ale re-
akce okolí jsou hlavně pozitivní. Pro mě je to
trénink a herní praxe navíc, která se vždy hodí,“
popisuje medailista své soutěžení za litomyšl-
ský oddíl.

Litomyšl má nejlepší web v kraji
Ve čtvrtek 16. září vyhlásili organizátoři soutěže
Zlatý erb o nejlepší webové stránky výsledky
kola pro Pardubický kraj. Na prvním místě v ka-
tegorii měst se umístil web litomysl.cz, násle-
dovaný stránkami holice.eu a svitavy.cz. Díky
prvnímu místu v regionálním kole litomyšlský
web postoupil do celostátního klání.
Redesignovaný web litomysl.cz město spustilo
na podzim roku 2020, ostré verzi předcházela
veřejně přístupná testovací varianta. Na náv-
štěvníky oproti starému webu čekala přepraco-

vaná rozhraní určená pro občany, turisty i lidi
hledající nabídky na trávení volného času.
Kromě struktury se změnila i grafika, která ctí
moderní trendy a pro návštěvníky by měla být
přehlednější a uživatelsky přívětivější. Novinkou
je také větší propagace sportu, přehled dět-
ských hřišť a sportovišť či seznam životních si-
tuací i často kladených otázek, na které se
občané ptají úředníků. Samozřejmostí je i pří-
stupnost stránek pro uživatele mobilních tele-
fonů a tabletů. strana 5 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starostova
odpovědna

Usnesení rady
RaM bere na vědomí výsledek kontroly Kraj-

ské hygienické stanice Pardubického kraje ze
dne 3. 9. 2021 ve stravovací části Centra sociální
pomoci města Litomyšl. Závěr – provedená
kontrola mimořádných opatření MZDR, nebyly
zjištěny žádné závady.

RaM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy
mezi městem Litomyšl a Diakonií Broumov. Do-
datkem se rozšiřuje rozsah poskytovaných slu-
žeb o jeden další kontejner na sběr použitého
šatstva.

RaM schvaluje a doporučuje ZaM schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného
členského příspěvku se svazkem obcí Mikrore-

gion Litomyšlsko na částku 254 090 Kč. Částka
bude použita na spolufinancování projektu Péče
o dřeviny obcích Mikroregionu Litomyšlsko. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
na akci „Revitalizace a doplnění sportovního
areálu Černá hora“ do Výzvy č. 11/2021 od Ná-
rodní sportovní agentury. Cílem projektu je re-
toping atletické dráhy, odvodnění fotbal. hřiště
a výstavba nového multifunkčního hřiště. Do-
tace je poskytována max. do výše 70 % z cel-
kových způsobilých výdajů. Žadatel se zároveň
zavazuje, že dofinancuje rozdíl mezi dotací
a celkovými náklady.
     více na litomysl.cz/rada_mesta/ usneseni

Proč se laminátové lavičky znovu vracejí
do zámeckého parku? Vám se líbí?
Děkuji za Váš dotaz, byť myslím, že vše vysvětlil
pan kastelán v článku v minulé Lilii. Autor cel-
kové rekonstrukce zámeckého parku, jehož
součástí byla i výroba a umístění laminátových
laviček, pan architekt Šépka se dohodl s gene-
rální ředitelkou Národního památkového
ústavu, že se lavičky vrátí na své místo, neboť
jejich odstranění bylo porušením autorského
práva. Tato dohoda šla mimo město a my jsme
do toho vstoupili pouze jako vlastníci oněch la-
viček s tím, že z financí, které jsme obdrželi z Li-
berce za „stan", uhradíme očištění a repasi
laviček a jejich lepší ukotvení. Jsme v právním
státě a musíme respektovat zákony i dohody
a smlouvy. Proto jsme také museli souhlasit
s odvozem stanu, který se třeba mně osobně
mnohem více líbil a sloužil svému účelu než la-
vičky. Nelíbí se mi ani laminátové koryto, ale
opět – nejsem v pozici, že bych jako starosta
mohl rozhodnout „odstraňte to, nelíbí se mi to“.
Celý projekt vznikl dávno před mým nástupem
na radnici a musím plně respektovat smlouvy
a zákony, které v tuto chvíli stojí na straně
autora. Celý laminátový program byl povolen
a odsouhlasen památkáři i všemi dotčenými or-
gány a opravdu to není o tom, zda se starostovi
něco líbí, nebo nelíbí. 
Lavičky se tedy na příští sezónu do zámecké za-
hrady vrátí, a co nastane v dalších letech, bude
záležet na další dohodě mezi autorem a NPÚ.
Nicméně asi Vás to překvapí, ale obdržel jsem
i zcela opačné komentáře některých občanů,
když byly laminátové lavičky demontovány – že
se jim velmi líbily a jak je můžeme nechat od-
stranit... každý máme právo na laminátové la-
vičky nahlížet po svém, někomu se líbí, někomu
vůbec, ale důležité je postupovat v souladu
s právem a dohodami.
Děkuji za pochopení a přeji hezký den 

Daniel Brýdl, starosta města

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

Rada města v září odsouhlasila změnu ceníku,
který určuje nájemné ve více než 300 měst-
ských bytech. Plošné zvýšení o 10 korun 
na metr čtvereční bude platné od listopadu, ale
nájemníci ho na vyúčtování pocítí až po dalším
prodloužení nájemních smluv, podmínky stáva-
jících se měnit nebudou. Tato změna přinese do
městského rozpočtu zhruba 1,4 milionu korun
ročně, finance chce radnice začlenit do oprav
bytového fondu. Ve většině městských bytů
bude nájemné ve výši 70 korun za metr čtve-
reční, sazba se však snižuje či zvyšuje podle lo-
kality a typu a kategorie bytu. Maximální výše
nájemného v městském bytě činí nově 95 korun
za metr čtvereční, minimální pak 35 korun v pří-
padě nájemců s omezeným příjmem domác-
nosti nebo u bytů s nízkou kvalitou. -mv-

Zvýšení nájemného
v městských bytech

Z jednání zastupitelstva

Podle původních předpokladů měl být již
na sklonku letošního roku veřejnosti otevřený
modernizovaný sběrný dvůr na Mařákově ulici,
nedaleko toho stávajícího v prostoru bývalé ci-
helny. Aktuální informace o průběhu stavby ale
hovoří o tom, že původní termín stanovený
na podzim letošního roku se kvůli nedostatku
materiálu posune zhruba o tři měsíce. „Stavět
jsme začali v březnu a tehdy to vypadalo, že
vše půjde podle plánu, tedy že na konci září
bude objekt hotový. Bohužel, všichni víme, jak
covid ovlivnil situaci ve stavebním trhu, chybí
materiály i pracovníci a ceny neúměrně rostou,

takže jsme po dohodě s dodavatelskou firmou
přistoupili na pozdější termín kolaudace,
ovšem stále bude platit konečná cena 19 mili-
onů korun, na kterou jsme dostali 16 milionů
dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Podle aktuální dohody s firmou má být areál
hotový do konce listopadu a kolaudace a ote-
vření proběhne hned na začátku roku. Za zdr-
žení se veřejnosti omlouváme, všichni chceme
nový dvůr mít funkční co nejdřív,“ vysvětluje
důvody posunutí termínu kolaudace místosta-
rosta Radomil Kašpar.
Součástí rozšířeného sběrného dvora bude pro-
vozní objekt se sociálním zázemím pro zaměst-
nance, sklad, rampa, jejíž součástí budou
ocelové velkoobjemové kontejnery a automobi-
lová mostní váha. Pro snazší recyklaci odpadů
se při modernizaci počítá s pořízením kontej-
nerů na znečištěné obaly, absorpční činidla, az-
bestový odpad, asfaltovou lepenku, stavební
suť, trávu, větve, kompost, papír, plast, sklo, že-
lezo, pneumatiky, dřevo, chlazení, velké spotře-
biče a televize. Do budoucna bude město
v areálu uvažovat o zřízení RE-USE centra, tedy
místa, kam občané budou moci odložit věci,
které již nepotřebují, ale jiným mohou ještě pos-
loužit. -az-

Otevření sběrného dvora 
se posouvá na zimu 2022

Uplynulé jednání zastupitelstva města se ko-
nalo ve čtvrtek 16. září v zámeckém pivovaru 
a před jeho samotným zahájením přítomní po-
gratulovali stolnímu tenistovi TJ Jiskra Litomyšl
Petru Svatošovi k bronzové medaili z nedávno
ukončené paralympiády (více na str. 1).
Po procedurálních záležitostech se 20 přítom-
ných zastupitelů věnovalo návrhům na prodej
či směnu městských pozemků a odsouhlasili
poskytnutí dotací na opravy budov z městem
vypsaného dotačního programu na obnovu
hlavních průčelí objektů v městské památkové
rezervaci. 
Pak na řadu přišly městské finance, zastupitelé
vzali  na  vědomí  zápis  z  jednání  finančního
výboru  a  odsouhlasili  střednědobý  výhled
rozpočtu města pro roky 2022–2024
a dílčí změny aktuálního rozpočtu. Poté pří-
tomní schválili poskytnutí dotací na sportovní
akce, sportovní činnost dětí a mládeže i pod-
poru provozních výdajů sportovních organizací.
Posledním řádným bodem jednání byly návrhy

na změnu územního plánu, které byly zamít-
nuty. V diskuzi následně vystoupil zastupitel Lu-
bomír Sršeň (ČSSD), který se zeptal na to, proč
v prostoru bývalé cihelny vznikla vysoká
skládka zeminy ze stavby sběrného dvora a do
kdy případně zmizí. 
Podle starosty Danila Brýdla (Generace 89) na
zmíněném městském pozemku, kde je zemina
skladována, do budoucna může vzniknout kop-
covitý terén s parkovou úpravou a město tak
ušetřilo i náklady na převoz zeminy na skládku.
„Pokud je to podle investora a architekta dobrý
nápad, pak s tím nemohu zápasit, i když já bych
to řešil jinak,“ reagoval zastupitel Sršeň na vy-
světlení radnice. Následovala krátká diskuze
o záboru chodníku na Havlíčkově ulici kvůli pro-
bíhající výstavbě, který komplikuje provoz, ale je
v souladu s platnou legislativou. Zastupitelé se
následně vydali na prohlídku městských budov v
centru města, vzhledem k omezenému prostoru
v tomto vydání vám jejich závěry z inspekční
cesty přineseme v listopadové Lilii. -mv-
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V memorandu je přesně popsána trasa  komu-
nikace, její výška v jednotlivých etapách, kde se
vysází náhradní zeleň či umístění protihluko-
vých stěn. ŘSD se zavázalo dálnici podle
kompromisních dohod postavit, okolní obce
a občanské spolky na oplátku přestaly podávat
odvolání, což urychlí a usnadní postavení dál-
nice. Součástí memoranda jsou také pravidelné
vyhodnocovací schůzky, které se konají jednou
za čtvrt roku v Litomyšli. 
Ta zatím poslední se uskutečnila na začátku září
a podle ohlasů účastníků zatím vše probíhá tak,
jak si přítomní slíbili. „ŘSD v podstatě naše pod-
mínky plní, dolaďujeme detaily. Kdyby ŘSD jed-
nalo s dotčenými občany vždy a všude jako
dnes u Litomyšle, tak by se pravděpodobně pří-
pravy dálnic výrazně urychlily. Dodržení termínů
ale mohou ovlivnit další vlivy, například sou-
časné hospodaření státu,“ okomentoval jednání
Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice, po-
dobně hovoří i strakovský starosta Jan Janypka.
I podle vedení města Litomyšle zatím vše jde
podle plánu, byť se na jednání občas objevují

nová témata. „V září jsme ještě oficiálně požádali
o prověření nové protihlukové stěny u Černé hory,
protože nám přijde, že po úpravách projektu tam
končí mnohem dříve, než začíná navazující násyp
a vznikla by tam poměrně významná mezera
směrem k městu. Proto jsme požádali o prověření
našeho návrhu a případně prodloužení stěny tak,
aby navazovala na násyp, a směrem k Litomyšli
se nešířil hluk z dálnice. Ale to jsou menší zá-

ŘSD se sešlo se zástupci obcí na další 
kontrolní schůzce k výstavbě dálnice D35

drhele, o kterých jsme věděli, že mohou nastat.
Opravdu stěžejní témata jako trasa, výška či zá-
bory půdy jsou jasně dané a nikdo se o nich už
ani nebaví. Jednání všech účastníků je velice ko-
rektní a jsem moc rád, že se díky aktivitě všech
zúčastněných podařilo najít společnou řeč. Na-
konec na tom vydělají všichni. Do řízení se k na-
šemu překvapení přihlásil jakýsi spolek ochránců
přírody ze střední Moravy, pevně věřím, že ne-
bude naši lokální dohodu na provedení dálnice
blokovat a odvolávat se. V tomto máme dle mého
názoru příliš benevolentní zákony. Velice oceňuji
i aktivitu generálního ředitele ŘSD Radka Mátla,
který se vyhodnocovacích schůzek osobně
účastní,“ sděluje své závěry z posledního jednání
starosta Daniel Brýdl. Další schůzka se bude
v prostorách litomyšlského městského úřadu
konat na sklonku letošního roku.
Podle aktuálních informací z ŘSD se se zaháje-
ním stavby dálnice D35 v úsecích kolem Lito-
myšle počítá na rok 2023. V roce 2026 by měla
být komunikace v úseku Džbánov-Litomyšl uve-
dena do ostrého provozu, část Litomyšl-Janov
pak o dvanáct měsíců později v roce 2027. Info-
letáky k výstavbě dálnice jsou pravidelně aktu-
alizovány a zveřejňovány na www.rsd.cz. 
     -mv-, ilustrační foto

Na Vodních valech najdete nové herní prvky pro děti
Po čtyřech letech od slavnostního otevření dět-
ského hřiště na Vodních valech má lokalita nová
lákadla pro rodiny s dětmi. Jednání s architekty
i autory hracích prvků byla dlouhá a oproti pů-
vodním představám je na Vodních valech prvků
méně než radnice chtěla, ale nakonec dosa-
vadní nabídku doplnila v září dvě nová houpadla
pro menší děti a dvě zemní trampolíny uzpůso-
bené pro celoroční venkovní provoz. Při té pří-
ležitosti došlo také k vyčištění drenáží a odtoků
z areálu dětského hřiště, protože při přívalových
lijácích se část hřiště zaplavovala. O investici se
podělilo město jako provozovatel hřiště a Na-
dace Proměny Karla Komárka. Obnova nábřeží

řeky Loučné probíhala v letech 2012–2017 
a měla lokalitě vrátit funkce, o něž místo přišlo
kvůli necitlivým úpravám ve druhé polovině 20.
století. Především přiblížit řeku zpátky každo-
dennímu životu města, vytvořit prostor, který
budou lidé moci využívat k trávení volného
času, a lépe propojit historickou část Litomyšle
s okolím řeky a parkem u Smetanova domu. 
Řešení  prostoru  vzešlo  z architektonické
soutěže Cena Nadace Proměny 2013 a pod
novou podobou Vodních valů jsou podepsáni
architekti Martin Rusina a Martin Frei. Iko-
nickou  součástí  projektu  se  stalo  dětské
hřiště s atypickými herními prvky od sochařů

Před zimní pauzou se dokončují
drobné opravy
Před I. základní školou se na konci září pokra-
čovalo s úpravami prostoru před vstupem
do budovy. Přes léto odtud zmizelo staré zá-
bradlí a nahradily ho nové lavičky, v září se za-
čalo s výsadbou trvalek a růží. Rostliny uvidíme
kvést příští rok na jaře.
Na sklonku léta došlo k dalším drobným opra-
vám městského majetku, kterých jste si mohli
při procházkách městem všimnout. Dělníci a za-
městnanci technických služeb opravili například
máchadlo u pošty, snížili obruby u přechodu
pro chodce u bazénu, zrekonstruovali vstup
do městské sportovní haly, opravili lávku poblíž
kina či vyspravili hojně využívanou cestu kolem
staré plovárny. Tyto opravy stály dohromady
přes 700 tisíc korun, největší část, přesně půl
milionu, radnice zaplatila za nový povrch komu-
nikace u staré plovárny, kudy chodí řada ob-
čanů na procházku. „Zde bych chtěl zdůraznit,
že investici do nového povrchu jsme dělali poté,
co ji Pardubický kraj vyrovnal frézinkem, pro-

tože fungovala jako objízdná trasa při rekon-
strukci silnice na Českou Třebovou. Jelikož do ní
již investoval kraj, chtěli jsme cestu kolem Hlu-
bokého rybníka zlepšit a po domluvě jsme fi-
nancovali finální asfaltový povrch, který by měl
vydržet několik let,“ dodává místostarosta Ra-
domil Kašpar. -az-

Loni v březnu podepsali zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Litomyšle, Pardubického
kraje, Strakova, Němčic, Janova, Sedlišť, spolku Živé Kornice a místních zemědělců společné
memorandum, které mělo odblokovat výstavbu dopravní tepny spojující Čechy s Moravou.
Letos se schází na pravidelných schůzkách a kontrolují, zda to, co je psáno, skutečně platí.

Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové.
Za financováním projektu stojí zejména Nadace
Proměny Karla Komárka, jež podpořila proměnu
z grantového programu Parky a po celou dobu
zajišťovala projektu také odbornou podporu. 
Od nadace získala Litomyšl příspěvek přesahu-
jící 23 milionů korun, město na rekonstrukci
parku vynaložilo přes 7 milionů korun. Další fi-
nance města si vyžádala obnova části silnice 
a chodníků na ulici Vodní valy, jejíž novou po-
dobu rovněž navrhli architekti Rusina a Frei.
Tyto práce stály necelých osm milionů korun.
                                                                        -mv- 

Uzávěrka 
listopadové Lilie
Vážení čtenáři, v říjnu zůstává uzávěrka Lilie ne-
změněná. Své příspěvky a inzeráty do listopa-
dového vydání můžete zasílat na e-mail:
lilie@litomysl.cz, poštou, případně nám je mů-
žete zanést osobně do kanceláře redakce Lilie
v úředních hodinách do 21. října (více kontaktů
najdete v tiráži na poslední straně).
Příspěvky dodané po tomto termínu nebudou
otištěny. Děkujeme za pochopení. -red-
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Generace 89

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

Litomyšl není městem jen pro mladé. 
Generaci 89 je již 11 let. Začínali jsme jako mladí,
nezkušení, nadšení. Nadšení nás neopustilo,
mladická nezkušenost ano. Generace 89 je nyní
generací povětšinou čtyřicátníků a padesát-
níků. Vstupujeme do druhé poloviny našeho ži-
vota, vidíme věci jinak, než jsme viděli před
deseti patnácti lety, oceňujeme zkušenosti, vá-
žíme si více trvalých hodnot. 
Lidé o desítky let starší jsou pro nás v mno-
hém inspirací a studnicí moudrosti. Se star-
šími lidmi se setkáváme díky svému profesnímu
zaměření, v sousedství, při gratulacích ke kula-
tým výročím za Sbor pro občanské záležitosti,

na akcích, které pořádáme (třeba na Bleších tr-
zích spolu často rozmlouváme o tom, k čemu
dřív prodávané věci sloužily, jak se žilo…), v uli-
cích města a samozřejmě ve vlastních rodinách. 
Litomyšl je úžasná tím, že umí generace pro-
pojovat. Školáci chodí číst a zpívat seniorům,
v rodinném centru se střídají věkově různorodé
skupiny, knihovna dělá akce pro malé i velké,
výstavy v muzeu i galerii jsou koncipované tak,
aby zaujaly široké věkové spektrum, na slav-
nostech na náměstí se potkáváme a mluvíme
spolu všichni. A mohli bychom takových pří-
kladů dát mnohem, mnohem víc. I nově
vznikající komunitní dílna (vítězný projekt

participativního rozpočtu) bude místem se-
tkávání generací a předávání umu a zkuše-
ností. 
Všechno je o lidech. A o tom, zda chtějí vidět,
naslouchat, být tolerantní. Umět se zastavit
a přemýšlet o tom, proč člověk o desítky let
starší/mladší vidí věci jinak. Umět být jiné ge-
neraci partnerem. Umět se vcítit do jejích po-
třeb. Cítit zodpovědnost za generace předešlé
i budoucí. Chtít pochopit…
Litomyšl není město jen pro mladé. A za to jsme
moc rádi.

Olga Radimecká, Generace 89

Oznámení voličům o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V souladu s ustanovením § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji, že volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční 
v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16
města Litomyšl je volební místnost podle místa
trvalého pobytu voliče.

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova,
Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.

2) Středisko volného času – Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu.

3) III. ZŠ, T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, Luční, T. G. Masaryka,
U Školek, 9. května.

4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční,
Sokolovská, U Sádek, Zahradní.

5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše,
Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová,

P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční,
Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.

6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, K Primá-
torské hrázi, Lidická, Nerudova, P. Bezruče, Pr-
kenná, Rektora Stříteského, T. Novákové,
Tyršova, Zámecká.

7) Naděje - pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám.,
Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny,
Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra
Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moš-
těním.

8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lá-
nech, U Lomu.

9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M.
Švabinského, Polní, Václava Boštíka, Zahájská.

10) Městská knihovna, Smetanovo nám. 50
B. Němcové, Mariánská, Smetanovo náměstí,
Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, Toulov-
covo nám., Vodní valy.

11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí.

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha.

13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá.

14) Hasičská zbrojnice, Nedošín 80
Nedošín.

15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice.

16) Has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občan-
ství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Voliči
budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. 

-red-

Další informace
Vzhledem k tomu, že 15. září 2021 trval stav
pandemické pohotovosti, bude pro voliče v ka-
ranténě nebo izolaci z důvodu onemocnění
covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlaso-
vání.
Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři
možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• Hlasování ze silničního motorového vozidla
u volebního stanoviště. Pro okres Svitavy se jedná
o parkoviště u sportovního stadionu, ul. U Stadi-
onu, Svitavy, souřadnice GPS 49.7512597N,
16.4652786E. Hlasování se uskuteční ve středu
6. října 2021 v době od 8 do 17 hodin

•   Hlasování v pobytovém zařízení sociálních
služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hy-
gienická stanice nahlásí uzavřená zařízení
na svém území krajskému úřadu, ten do nich
vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hla-
sovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního
týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8.
října) do 18 hodin.
•   Hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky - pokud volič v nařízené karanténě či
izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může
do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd spe-
ciální komise pro hlasování s přenosnou volební
schránkou. Toto hlasování bude probíhat
od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin

do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. 
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat
v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací
komise složené ze tří osob jmenovaných ředi-
telem příslušného krajského úřadu; také sčítání
takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčí-
tací komise u krajského úřadu. Pokud budete
muset využít této možnosti, volejte na čísla 702
127 641 a 702 126 717.

Voličské průkazy
Dále připomínáme, že o vydání standardního
voličského průkazu, díky němuž můžete volit
i v jiném okrsku, než máte nahlášené trvalé
bydliště, lze osobně požádat nejpozději do
středy 6. října 2021 do 16 hodin. -red-
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Kam s odpadem ze zahrádek?
Vedení města obdrželo v září několik stížností
občanů bydlících na ulici 17. listopadu na to, že
Městské služby Litomyšl (MSL) přestaly odstra-
ňovat kupičky posekané trávy a dalšího biood-
padu, které místní roky nechávali na travnatých
plochách k odvozu. „Ano, skutečně jsme pře-
stali tyto hromádky z ulice odvážet, protože od-
hazování nepořádku do veřejného prostoru
s vedením města nepovažujeme za systémové
řešení. To by pak každý mohl nechávat rozbitou
lednici na parkovišti či vyhazovat nepotřebné
věci na chodník. Historicky jsme jednou za čas
z těchto lokalit odváželi několik kupek trávy
a větví, ale při posledním svozu jsme jich
po celém městě napočítali přes 50, což bylo
alarmující. Chceme situaci narovnat pro
všechny občany, protože v jiných částech
města lidé normálně odvážejí odpad na kom-

postárnu či do biokontejneru poblíž ní. Tito lidé
se nás oprávněně ptají, proč o ulici výš uklízíme
ilegální skládky, zatímco oni si odpad musí od-
vážet sami. Všichni chceme čisté město a ne-
chávání odpadu na veřejných prostranstvích
podle mého názoru není správné, proto došlo
ke změně,“ vysvětluje ředitel MSL Karel Kalou-
sek.
Podle platné legislativy se zanechaný odpad
ze sekání či úklidu zahrady považuje za skládku,
která na veřejném prostranství nemá co dělat.
„Na tento fakt si stěžovali někteří spoluobčané,
kteří poukazovali na to, že město de facto tole-
ruje černé skládky, a nemusí to skončit u biood-
padu, proto se v místech objevily cedule
s informací, že skládkování není povoleno.
Podle našeho názoru to byla správná připo-
mínka a postup městských služeb je pokusem

Litomyšl má nejlepší web v kraji. Novinky
z něj si můžete nechat posílat e-mailem
strana 1 >
V květnu 2021 došlo na základě při-
pomínek občanů k úpravě elektro-
nické úřední desky, veškeré
zveřejňované dokumenty lze pomocí
jednoduchých filtrů třídit a rychle do-
hledat to, co vás zajímá. Kromě vy-
hledávání podle názvu můžete
veškeré publikované informace filtro-
vat podle názvu uveřejňujícího subjektu, názvu
odboru či oddělení úřadu, který dokument na
elektronickou desku vystavil, či podle přednas-
tavených kategorií. Za technickou úpravu rede-
signovaných stránek zaplatilo město 70 tisíc
korun, dalších zhruba 20 tisíc stály následné
úpravy po konci testovací verze.

Novinky z webu nyní najdete snadno
a rychle
Od 1. října 2021 si můžete nechat za-
sílat přehled novinek zveřejněných na
webu. Ve formuláři zveřejněném na
www.litomysl.cz/odber_novinek
stačí zadat e-mailovou adresu, vy-
brat si, které novinky chcete zasílat,
a následně potvrdit registraci. Poté

budete pravidelně dostávat upozornění na zve-
řejnění nových aktualit, záznamů na úřední
desce, dotazů ze Starostovy odpovědny, usne-
sení rady i zastupitelstva, informace k vypsa-
ným dotačním programům či krizové zprávy.
Výběr novinek lze filtrovat podle vašich zájmů
a odběr je možné kdykoliv zrušit. -mv-

Na náměstí bude
nové ozvučení
Kvůli dosluhujícímu technickému vybavení
a stížnostem občanů na špatnou kvalitu zvuku
z reproduktorů dojde na podzim letošního roku
k výměně amplionů městského rozhlasu
na Smetanově náměstí. Radnice původně zva-
žovala jeho rozšíření i do dalších částí histo-
rického centra, ale vzhledem k technické
náročnosti a finálnímu odhadu ceny na tři mili-
ony korun se zástupci města rozhodli pouze na-
hradit staré vysílače na Smetanově náměstí
novými a zmodernizovat celý systém přenosu
zvuku. Radnice proto nakoupí kvalitnější repro-
duktory, ale nechá zřídit i nová připojovací
místa a možnost vzdáleného připojení obsluhy
on-line. Za tyto úpravy město zaplatí necelých
400 tisíc korun a do budoucna bude možné
do systému připojit i další lokality. -az-

Jak hlásit závady na městském majetku
Našli jste cestou do práce ulomenou dopravní
značku? Trápí vás stav zeleně kolem dětského
hřiště? Všimli jste si nepořádku v ulicích? S po-
dobnými případy se čas od času setká každý Li-
tomyšlan. Lidé však často neví, na koho přesně
se mají při nahlášení problému obrátit. Jak tedy
zjednat nápravu?
Pomocí mobilní aplikace Marushka Photo, která
je zdarma ke stažení na Google Play a App
Store, můžete dát vedení města vědět, kde je

něco v nepořádku. Přehled nahlášených závad
najdete na webu gis.litomysl.cz/zavady
Pro vložení podnětu musíte být připojeni k in-
ternetu (Wi-Fi, mobilní data).
Pokud nechcete využívat mobilní aplikace, své
podněty můžete hlásit na informacích Měst-
ského úřadu Litomyšl na tel. čísle 461 653 333.
Případně můžete napsat na e-mail zavady@li-
tomysl.cz. Úředníci váš podnět přepošlou pově-
řeným osobám k řešení. -az-

Chcete pro své dítě zasadit
Strom života?

o narovnání situace, která historicky vznikla
z dobré vůle lidem vyjít vstříc, ale stávala se ne-
únosnou, protože počet kupek s odpadem se
neustále zvyšoval,“ popisuje postoj městského
úřadu Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního
a silničního hospodářství.

Kam s ním?
To, že MSL přestaly odvážet skládky bioodpadu
neznamená, že se ho není kde zbavit. Zbytky
z jarního či podzimního úklidu ze zahrádek mů-
žete zdarma vyhodit do kontejnerů na biood-
pad, které se v říjnu na základě objednávek
občanů opět objeví v ulicích (více na str. 23). Po-
sekané trávy a dalšího tlejícího bioodpadu se
lze pravidelně zbavovat zdarma v městské
kompostárně či v kontejneru poblíž ní, který je
přístupný 24 hodin denně, a řada občanů si
zvykla do něj odpad vyvážet. „Chtěl bych zde
dodat, že naši pracovníci jezdí dva týdny na jaře
a na podzim po městě a integrovaných obcích
a nabízí lidem odvoz bioodpadu. Vše je zdarma
a stačí se jen přihlásit, že chcete přistavit kon-
tejner. Také bych chtěl poděkovat lidem, kteří
ve svém volném čase sekají či jinak udržují
městské pozemky. Těmto lidem se i nadále bu-
deme samozřejmě snažit vyjít vstříc a po do-
hodě jim odpad vzniklý úklidem veřejného
prostoru odvezeme, jak to bylo doposud. Z naší
strany se nejedná o nějaký truc, chceme nasta-
vit stejná pravidla pro všechny občany Lito-
myšle a pevně věřím, že to místní chápou,“
dodává Karel Kalousek. Pokud s odpadem
ze zahrádek nechcete cestovat, můžete požá-
dat o dotaci na pořízení kompostéru ke svému
rodinnému či bytovému domu. Město tuto eko-
logickou formu likvidace bioodpadu podporuje
řadu let a podpořilo již 450 žádostí. Příští rok
opět budeme v Lilii informovat o možnosti za-
žádat o finanční příspěvek. -mv-

Na podzim se zase vrací sázení
Stromů života pro Litomyšlata.
Pokud se vám v roce 2020 narodilo
dítě a máte trvalý pobyt v Litomyšli
nebo integrované obci, můžete mu
na městském či svém pozemku zasa-
dit strom. Předběžný termín akce je
naplánován na 20. listopadu a proza-
tím jsou pro sázení na městských po-
zemcích vybrány dvě lokality, a to
Sad Litomyšlat a alej u primátorské
hráze. 
V sadu opět mohou rodiče sázet ovocné domácí
dřeviny, jako jsou jabloně, slivoně či třešně,
v této lokalitě je pro podzimní sázení kapacita
zhruba 20 stromů. U primátorské hráze se

budou sázet listnaté neovocné
stromy, jako jsou například  habr,
bříza či vrba. Kapacita je zhruba 30
kusů.
Jak se přihlásíte? 15. října spustíme
na webu litomysl.cz registrační for-
mulář, na který bude odkazovat i ak-
tualita na hlavní straně webu. Pokud
máte zájem se do akce připojit
a svému potomkovi strom vysadit,
případně napište na mail

edita.schramm@litomysl.cz či volejte na číslo
725 575 480, kde se dozvíte další podrobnosti.
Sázení stromů je hrazeno z prostředků partici-
pativního rozpočtu. První stromy rodiče sázeli
letos na jaře. -mv-
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ZAMYŠLENÍ

Požehnání, nebo prokletí?
Izák Ezauovi odpověděl: „Hle, ustanovil jsem Já-
koba, aby nad tebou panoval, a všechny jeho
bratry jsem mu dal za služebníky. Zabezpečil
jsem jej i obilím a moštem. Co bych mohl udělat
pro tebe, můj synu?“ Ezau otci odpověděl: „Což
máš jen to jediné požehnání, otče? Požehnej
mně, také mně, otče!“ A Ezau zaúpěl a rozplakal
se. Jeho otec Izák tedy odpověděl: „Tvé sídliště
bude bez žírnosti země, bez rosy shůry, rosy ne-
beské. Bude tě živit meč, avšak svému bratru
budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez do-
mova, setřeseš jeho jho ze své šíje.“

Genesis 27,37-40

Ezau, i když se dříve zdálo, že o prvorozenecké
požehnání moc nestál a prodal je svému bratru
Jákobovi za misku čočky, nyní úpí a pláče. Na-

léhá na tatínka Izáka, aby požehnal také jemu.
To, co se stalo (ať dobré, nebo zlé), už však
nejde vrátit v čase zpět a tuhle zkušenost jistě
prožíváme ve svém životě i my. Ani náklonnost
Izáka k Ezauovi na tom nemůže nic změnit.
Na Ezauovo naléhání sice vysloví také určité po-
žehnání, ale možná si pomyslíme, zda by nebylo
lepší, kdyby neřekl nic. Není tohle požehnání
Ezauovi vlastně prokletím? A nedopadli jsme
i my někdy hodně podobně, když jsme si pro
sebe chtěli něco vydupat?
Přesto však zkusme na ta slova, kterými se Izák
obrací k Ezauovi, pohlédnout nikoli jako na pro-
kletí, ale právě jako na požehnání, o které Ezau
prosí. Vždyť, jak říká Ježíš Kristus, ani my nedo-
konalí rodiče přece nepřejeme a nechceme dát
svým dětem zlé věci.

Žírná země, jako je třeba Polabí, kde se všemu
strčenému do půdy daří, nám připadá možná
požehnanější než nějaké horské kamenité po-
líčko. Ale jsou vždy požehnanější bohatí polabští
sedláci než chudí horalové? Je větším požehná-
ním nad druhými panovat a nést tak zároveň
větší tíhu odpovědnosti, anebo druhým v ra-
dosti a lásce sloužit? A není svoboda tuláků
něčím, co jim ti na svém majetku usazení
a s ním svázaní alespoň občas nezávidí? A jistě
vás napadnou i další podobné otázky.
My lidé většinou toužíme po tom opačném, než
co máme. A jestliže je něco naším prokletím,
pak to bývá právě naše závist. Pán Ježíš Kristus,
o němž věříme, že v něm dojdou požehnání
všechny národy i všichni lidé, se nebojí hledět
na lidi i na věci jiným úhlem pohledu. U něho
první budou poslední a poslední první, a kdo
chce být v čele, ten ať druhým slouží. Nejen říj-
nové volby, ale celý náš život, slova i skutky,
jsou a budou pro druhé (a pro naše děti zvlášť)
svědectvím o tom, jak sobecky úzce, anebo
i všem ostatním přejícně, požehnání přijímáme
i neseme. Štěpán Klásek

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Zlatá svatba Jiří a Alena Křemenákovi 

Milý ženichu a nevěsto, tatínku a maminko, dě-
dečku a babičko, jistě si vzpomenete, kdy jste si
řekli poprvé Vaše ano, když jste si prstýnky dali,
a už je to pár let. Věčnou lásku jste si slibovali
a ten slib nevzali jste zpět. 
Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci zvony
znějí, a spolu s námi štěstí, lásku k Vašemu vý-
ročí Vám přejí dcery Alena a Ivana s rodinami 

Dne 11. října 2021 oslaví Vladimír Toman
z Kornic své 85. narozeniny. Do dalších let pře-
jeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Manželka Ludmila, dcery Iva a Alena s rodinami

Gratulace mým rodičům k 50. výročí zlaté
svatby. Josef a Milada Pršalovi slaví v letošním
roce zlatou svatbu. Přejeme hodně dalších
krásných, šťastných a společně prožitých dní.
Děkujeme rodičům za láskyplný domov, trpěli-
vou výchovu a velikou pomoct s vnoučaty.

Syn a dcera s rodinami 
Chci velmi poděkovat kolektivu MUDr. Vlacha

ortopedického oddělení litomyšlské nemocnice,
zvláště MUDr. Hebltovi a sestřičkám za krásný
a obětavý přístup při mé hospitalizaci. 

Josef Černý
Ráda bych touto cestou poděkovala pracov-

níkům domácího hospice Bílá Holubice. Paní

Laďka Částková, paní Bára Plíhalová a pan dok-
tor David Špindler mi velmi pomáhali při péči
o mého muže Stanislava Pavlištu. Děkuji jim za
pomoc a podporu, kterou nám s láskou a důs-
tojností poskytovali až do manželových posled-
ních chvil. Vážím si jejich nelehké a obětavé
práce, kterou poskytují nejen velmi profesi-
onálně, ale také s velikou dávkou lidskosti a ote-
vřeným srdcem. Jana Pavlištová

Dne 3. října 2021 uplyne rok
od úmrtí pana Emila Süssera.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
spolu s námi. 

Rodina Süsserova, 
Dosedělova a Poláškova

11. října uplyne 10 let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, syn,
bratr, nyní už i dědeček a kamarád Ladislav
Hanus. Vzpomeňte s námi na dobrosrdečného
nádražáka, který nezkazil žádnou legraci.  
S láskou vzpomínají manželka Jana, dcery Petra,
Anna a Jana s rodinou

3. října uplyne 7 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dědeček pan Vla-
dimír Dostál. Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu s námi tichou vzpomínku. 

Vzpomíná manželka Dana, děti a vnoučata

K PRONÁJMU

RESTAURACI
KARLOV
ve Smetanově domě.

Nájemné min. 20 tisíc/měsíčně,
k dispozici od 1. 11. 2021.

Kompletní znění nabídky najdete na 
www.litomysl.cz/ prostory_k_pronajmuti

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Chadima,
pavel.chadima@litomysl.cz, 775 653 307

Město Litomyšl nabízí 

Prázdninové
pátky opět
pomáhají dětem 
Již od roku 1998 se v Litomyšli každý pátek
o prázdninách bavíme a od roku 2001 tím záro-
veň pomáháme znevýhodněným či postiženým
dětem. To je hlavním motem známé celostátní
sbírky Pomozte dětem, kterou spravuje Nadace
rozvoje občanské společnosti – bavte se a po-
máhejte dětem!    

Také v rámci letošního třiaadvacátého ročníku
Toulovcových prázdninových pátků jste házeli
do kasičky kuřátka Pomocníčka drobné i větší
peníze. Letos bylo během devíti prázdninových
pátků vybráno úctyhodných 47 388 Kč. Celkem
máme za sebou již neuvěřitelných 202 Pátků,
během kterých bylo vybráno bezmála 850 tisíc
Kč! 
Děkujeme vám, že jste ochotni pomáhat těm,
kteří se nemají tak dobře jako my!  
Nadace rozvoje občanské společnosti rozděluje
každoročně výtěžek sbírky v rámci veřejného
výběrového řízení. Peníze jsou určeny pro nezi-
skové organizace poskytující různé druhy slu-
žeb a pomocí dětem do 18 let, žijícím v České
republice. 
Pravidla a podmínky přidělování dotací nale-
znete na www.pomoztedetem.cz.
Děkujeme vám, že jste i toto zvláštní léto
na Špitálek chodili, a věříme, že jste si užili po-
hádky i kapely. Již teď se těšíme na viděnou
první pátek o prázdninách 2022. 

Za organizátory Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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215 let - 15. 10. 1806 zemřel Václav Hendrych,
sochař a řezbář, působil v Litomyšli a okolí.
Z jeho dílny pochází barokní oltář v kostele
v Dolním Újezdě, socha Panny Marie Sněžné
v Trstěnické ulici. Je autorem soch Marta a Mi-
nerva na jihovýchodní zdi panské zahrady před
zámkem a také sochy sv. Floriána, která zdobila
kašnu na náměstí až do roku 1894, nyní je umís-
těna pod proboštstvím. 
160 let - 25. 10. 1861 zemřel v Litomyšli děkan
František P. Paul. Litomyšlský rodák působil
ve městě od roku 1828 až do své smrti v roce
1861. Předtím kaplanoval v Mladočově a v Cere-
kvici n. Loučnou. Svým nákladem nechal vztyčit
velký misionářský kříž na hřbitově, z jeho pod-
nětu bylo v roce 1860 zbudované barokní scho-
diště ke kapitulnímu chrámu Povýšení sv. Kříže. 

125 let – 16. 10. 1896 zemřel poslední prefekt pi-
aristického gymnázia, prof. P. Cyrin Václav
Bernat, který byl v řádu v Litomyšli od roku
1859 a vyučoval do r. 1886. 
90 let - 9. 10. 1931 zemřel Emanuel Veselík, ří-
dící učitel a hudební pedagog. Vychoval v Lito-
myšli mnoho klavíristů, rozsáhlá je i jeho
skladatelská činnost. 
50 let - 5. 10. 1971 zemřel Jaroslav Brychta,
český sochař a sklářský výtvarník. Navštěvoval
litomyšlskou řemeslnickou školu a chodil k pro-
fesoru Karlu Šťastnému do nedělní veřejné
kreslírny. Studoval v Praze na umělecko-prů-
myslové škole, po absolutoriu se v roce 1920
stal profesorem sklářské školy v Železném
Brodě, prováděl experimenty s taveným sklem.
Vytvořil pamětní desku s reliéfní podobou A. Ji-
ráska na hostinci Na Buřvalce, kde spisovatel
bydlel, a bustu na náhrobku Františka Háši, ma-
jitele a provozovatele městské elektrárny. 

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

říjen 2021

HISTORICKÉ POHLEDY

Lidový dům
Byl postaven v letech 1921–1922 podle vlast-
ního návrhu stavitelem Václavem Šilhavým
v novorenesančním slohu, uměleckou výzdobu
průčelí a sálů provedl sochař Ludvík Vocelka.
Slavnostní otevření a vysvěcení Lidového
domu proběhlo 23. a 24. září 1922 za účasti pa-
pežského nuncia v ČSR kardinála Marmaggiho.
Krátce po otevření se v Lidovém domě roz-
proudil čilý spolkový život. V budově byly 2
sály, dolní sloužil jako tělocvična Orla, horní sál
byl určen pro konání divadel, plesů, schůzí
a konferencí, v přízemí byla restaurace s ku-
chyní. V roce 1923 bylo v sále zřízeno kino („Bio
Trevi“), přestože se s ním v projektu nepočí-
talo. Hlavní vstupní průčelí bylo původně ori-
entováno směrem k Masarykově čtvrti. Kvůli
zbudování silničního průtahu v těsné blízkosti
Lidového domu bylo znehodnoceno, mimo jiné
1,5 m vysokými navážkami. Přístup do budovy
je tedy orientován směrem k řece. Roku 1987
byl Lidový dům zapsán do státního seznamu
nemovitých kulturních památek ČR. 

Lenka Backová

40 let - 15. 10. 1981 zemřel Čestmír Jeřábek,
spisovatel, prozaik, dramatik a literární kritik,
syn V. K. Jeřábka. Ve svém literárním díle se vy-
znává ze vztahu k rodnému městu, autor novel
o Boženě Němcové a Bedřichu Smetanovi. 
10 let – 3. října 2011 vyhlásila Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství výsledky prestižní
soutěže Stavba roku 2011. Tento titul získal
krytý plavecký bazén v Litomyšli. Titul Stavba
roku byl udělen za vytvoření přátelské sportovní
stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zele-
ných střech.
25 let – 26. října 1996 proběhlo slavnostní ote-
vření Smetanova domu po nákladné rekon-
strukci. Před slavnostním koncertem byla
odhalena pamětní deska na památku obětí ko-
munistické totality. Autorem díla, připomínají-
cího zasedání Státního soudu v roce 1950, je
sochař Jiří Věneček.
45 let – v říjnu roku 1976 byla před osmipatrový
dům umístěna kašna s fontánou a plastikou
Dívka s delfínem od sochaře Oldřicha Urbana.  
45 let – v roce 1976 začalo v plném rozsahu
bourání Havlíčkovy ulice a celého prostoru až
k řece Loučné. Stará zástavba ustoupila pláno-
vané výstavbě panelových domů na dnešním
Komenského náměstí. 
280 let – v roce 1741 byl postaven letohrádek
Karlov, který býval společenským střediskem
města, taneční a divadelní sál sloužil měšťan-
ským a studentským bálům. Později zde půso-
bili divadelní ochotníci. V roce 1903 byl Karlov
zbořen a na jeho místě postaven Smetanův
dům. Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Irena Jůzová,  

Ludmila Věnečková
85 let  – Božena Bartošová,  

Marie Břečková, 
Zdena Kopecká, 
Ludmila Krejsová, 
Zdeněk Marek,
Marie Stříteská, 
Antonín Veselský

91 let   – Miloš Krátký, 
Božena Kuběnová, 
Karel Šlegl

92 let  – Pavel Miška, 
Bohumil Švanda

93 let  – Marie Zindulková (Pohodlí)
94 let  – Anna Ningerová
95 let  – Vlasta Žáková
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Lukáš Peřina, Svitavy – Eva Sedliská, Svi-
tavy • Jan Krejza, Choceň – Simona Karlí-
ková, Sloupnice • Marek Švec, Litomyšl –
Eliška Knettigová, Polička • Jakub Musiol,
Ostrava – Magdaléna Pečinková, Litomyšl
• Dominik Dostál, Příluka – Sabina Flídrová,
Litomyšl • Josef Jelínek, Litomyšl – Aneta
Záleská,Litomyšl • Michal Vitha, České Bu-
dějovice – Zdena Jelínková, Vidlatá Seč •
Michal Novák, Litomyšl – Petra Andršová,
Albrechtice nad Orlicí • Jakub Gruber, Ven-
dolí – Kristina Pelzová, Svitavy • Jaroslav
Havran, Litomyšl – Hana Briolová, Litomyšl
• Jan Novotný, Nová Paka – Aneta Požá-
rová, Běstovice • Jan Gregar, Rybník – Jana
Majksnerová, Rybník • Pavel Urban, Lito-
myšl – Simona Chloupková, Svitavy • Milan
Behro, Brno – Marie Síčová, Praha • Robin
Bačovský, Pomezí – Darina Stýblová, Po-
lička • Ondřej Kristek, Borohrádek – Kate-
řina Horáková, Borohrádek • Tomáš Roško,
Polička – Eliška Nováková, Litomyšl • Petr
Kaupa, Čistá – Barbara Fejfarová, Brno •
Radim Pavlíček, Březová nad Svitavou –

Jitka Zatočilová, Březová nad Svitavou •
Tomáš Maloch, Litomyšl – Andrea Kladi-
vová, Desná • Lukáš Uhlíř, Svitavy – Dani-
ela Doležalová, Radiměř • Zdeněk Šípek,
Litomyšl – Jana Plšková, Litomyšl • Jiří Štar-
man, Němčice – Kateřina Kopecká, Něm-
čice • Lubomír Vašina, Sopotnice – Romana
Nemšáková, Sopotnice • Tomáš Ondrouch,
Brno – Petra Hurychová, Brno • Martin
Stráník, Trstěnice – Jana Češková, Morav-
ská Třebová • Tomáš Machálek, Praha – Ve-
ronika Lipková, Praha.

Novomanželům přejeme hodně zdravía spo-
kojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Janem Tašnerem (71 let) – Pohodlí
Stanislavem Pavlištou (71 let)
Františkem Hárychem (75 let) – Trstěnice
Pavlem Moravcem (76 let) (Kornice)
Hertou Královou (79 let)
Hanou Vyskočilovou (84 let)
Ing. Ludmilou Zoubkovou (87 let)
Růženou Daníčkovou (88 let)
Zdeňkem Nováčkem (88 let)
Karlem Škeříkem (65 let)
Jiřím Králem (54 let) – Zhoř
Vzpomínáme.

Dana Kmošková, předseda KPOZ

V měsíci září byli přivítáni noví občánci:
Kryštof Andrle, Amálie Řiháková, Martina
Baarová, Anastasia Žydyková, Elen Barto-
šová, Vít Nešpor, Maya Militká, Viktorie Štol-
bová, Damián Janata, Jonáš Jan Vaněk, Adéla
Kopecká, Mikuláš Bednář, Alfréd Culek, Mar-
tin Hrbáček, Eliška Exlerová, Eliška Šplícha-
lová.

Ve společenské kronice jsou uvedeni pouze
spoluobčané, kteří ke zveřejnění svého
jména dali písemný souhlas, nebo ti, k je-
jichž zveřejnění dali písemný souhlas zá-
konní zástupci nebo příbuzní.



8

Proč to (neu)děláte?!
Otázky a odpovědi k bydlení a práci
Říjnový díl infokampaně, kde radnice odpovídá na nejčastější dotazy občanů zaslané skrze anonymní dotazníkové šetření, pojednává o výstavbě
bydlení, jeho cenách a nabídce práce. Na dotazy jsme získali odpovědi vedení města, úředníků z Odboru rozvoje a investic MěÚ Litomyšl i jednoho
soukromého developera. Níže najdete jejich stanoviska a rádi k nim zveřejníme i vaše reakce a postřehy, které zasílejte na e-mail lilie@litomysl.cz vždy
do 21. dne v měsíci.

Podklady, z nichž vycházíme, najdete na webu
města v aktualitě Proč to (neu)děláte?! - info-
kampaň o dění ve městě, prezentaci případně
zájemcům rádi poskytneme na kontaktech uve-
dených v tiráži na poslední straně vydání.

Dostupnost nájemního bydlení
Pouze 14 % zapojených obyvatel města pova-
žuje nájemní bydlení v Litomyšli za dostupné,
60 % ho naopak považuje za nedostupné, čas-
těji lidé v zaměstnaneckém poměru. Nabídka je
malá, byty k dispozici jsou příliš drahé, město
nedostatečně řeší tento problém. Chybí starto-
vací bydlení pro mladé.

Dostupnost bydlení ke koupi
Téměř 80 % zapojených obyvatel města pova-
žuje bydlení ke koupi za nedostupné, častěji lidé
v zaměstnaneckém poměru a produktivním
věku. Nabídka je malá, byty a pozemky ke koupi
pak za pro většinu nedostupné ceny.

Další růst města, nová výstavba
68 % zapojených obyvatel města souhlasí s dal-
ším růstem města, respektive záborem půdy
na okrajích města pro novou výstavbu. Proti
jsou častěji pouze důchodci (57 % proti) a ženy
obecně (41 % proti). Dle komentářů obyvatel by
se město mělo soustředit hlavně na výstavbu
bytů a nezapomínat na doplňující infrastrukturu.
Pozemky pro rozšířenou výstavbu by však ne-
měly být na úkor kvalitní orné půdy

Dostupnost pracovních míst
Zapojení obyvatelé jsou z hlediska vnímání do-
statečnosti nabídky pracovních míst poměrně
rozděleni (pro 40 % dostatečná vs. 39 % nedo-
statečná). Na nedostatečné uplatnění si stěžují
častěji lidé nad 40 let a ženy obecně. I dle ko-
mentářů pak v Litomyšli chybí hlavně uplatnění
v administrativě a pro zájemce s kvalifikací. Si-
tuaci však obyvatelé spíše nepovažují za prob-
lém města.

A jaké vzkazy a otázky poslali účastníci prů-
zkumu vedení města?

Situace je tristní, většina nájemního bydlení
je obsazena studenty pedagogické školy
a univerzity. Zájemců je hodně a ceny jsou
pak přemrštěné. Měla by se vybudovat nová
levná ubytovna pro studenty, případně roz-
šířit internát.
Tento názor v dotazníku vyslovilo více respon-
dentů, vedení města již na jaře letošního roku
oslovilo Pardubický kraj jako zřizovatele zdej-
ších středních škol s tím, že podle odhadů stu-
denti středních škol v Litomyšli nad rámec
kapacit internátu bydlí ve zhruba 185 nájemních
bytech, což negativně ovlivňuje trh pro místní
občany. Situaci by pomohlo vyřešit navýšení
kapacity lůžek na internátech a výstavba uby-
tovny pro studenty.  Zástupci kraje přislíbili, že
se budou situací s ubytováním studentů střed-
ních škol zabývat a hledat řešení, jak kapacity
ve svých zařízeních navýšit.

Je málo dostupných pozemků, pokud nějaké
jsou, stojí astronomické ceny, nájmy jsou
také vysoké. Nedostatečná nabídka ovlivňuje
ceny, místní si pak nemohou dovolit v Lito-
myšli žít a stěhují se pryč, zejména mladé ro-
diny.
Nedostatek bydlení a příliš vysoké ceny jsou
v současnosti se zvýšenou dopravou kvůli ab-
senci dálnice D35 podle vedení města největší
problémy Litomyšle. Město může tento problém
řešit několika způsoby:
a) nabídnout pozemky pro výstavbu bytových
domů, což se stalo již v roce 2020, kdy radnice
vyhlásila výběrové řízení na výstavbu nových
bytů v lokalitě Z. Kopala (naproti nemocnici).
Město pozemky neprodalo za nejvyšší možnou
cenu, ale hlavním kritériem byl počet, kvalita
a dispozice nových bytů. Více o tomto záměru
se dozvíte níže.
b) nabídnout pozemky a připravit zainvestování
parcel pro výstavbu rodinných domů. To už
město také udělalo, v současné době se řeší vý-

stavba v lokalitě Lány-Babka, kde má město
zájem prodat 20 vlastních pozemků pro stavbu
rodinných domů a soukromí majitelé okolních
pozemků mohou prodat 8–10 parcel. Město zde
již má stavební povolení a vybraného zhotovi-
tele na vybudování infrastruktury a připravují
se podmínky na prodej pozemků. Budoucí ma-
jitelé pozemků budou vybíráni losováním, sou-
částí prodejní smlouvy bude i povinnost
zkolaudovat novou nemovitost na pozemku
do určité doby a v případě nedodržení této po-
vinnosti odkup městem zpět. V této lokalitě
budou také určitá omezení vzhledu budoucích
domů (rovné střechy, nízké ploty, hraniční čáry
pro výstavbu), čímž se město pokusí více sjed-
notit budoucí výstavbu. V současné době vy-
chází odhadovaná cena na 2900 Kč za metr
čtvereční a radnice hledá cesty, jak ji pro občany
snížit. Do finální částky jsou započítány náklady
na zasíťování parcel inženýrskými sítěmi a vy-
budování protipovodňového poldru, město
z prodejní ceny bude chtít zpět pouze náklady
na vybudování infrastruktury a nehodlá na pro-
deji parcel profitovat.
Město také čeká na vydání stavebního povolení
pro položení inženýrských sítí na pozemky
v Husově čtvrti, kde by v příštích letech mělo
vzniknout 20 nových rodinných domů. Pokud
dojde k vydání povolení, radnice vypíše výbě-
rové řízení, po němž by měly být známy ceny
pozemků i možné termíny prodeje.
Rovněž je již vybraný developer na výstavbu ro-
dinných a řadových domů v lokalitě Na Prokopu,
kde by mělo vyrůst 27 nových budov v jednot-
ném stylu. Více o tomto záměru se dozvíte níže.
Protože se očekává velký zájem veřejnosti o po-
zemky na výstavbu na Lánech, předběžně se
plánuje losování za účasti veřejnosti – město
nechce pozemky prodávat za nejvyšší cenu, ale
za nejnižší možnou (tedy přímé náklady na vy-
budování potřebné infrastruktury – bez za-
hrnutí ceny pozemků, které město získalo
výměnou s církví). Bude zde i podmínka k po-
stavení v řádu několika let tak, aby pozemky ne-
kupovali spekulanti.
Přípravu projektů na výstavbu nového bydlení
městu i soukromým developerům komplikuje
náročná administrativa spojená s vydáním
všech potřebných povolení. 
c) spolupracovat s developery a v územním
plánu mít připravené plochy pro výstavbu no-
vého bydlení. Za poslední roky na radnici pro-
běhla jednání se sedmi soukromými investory,
kteří mají zájem v příštích letech v Litomyšli vy-
budovat až 400 nových bytů. Radnice všechny
projekty, které jsou v souladu s územním plá-
nem, podporuje a snaží se investorům vyjít
vstříc s případnými návrhy na dílčí změny
územního plánu, o nichž vždy rozhoduje zastu-
pitelstvo.

Připravované projekty soukromých inves-
torů:
Jelikož radnice nemá oprávnění soukromé akti-
vity regionálních investorů zveřejňovat, oslovili
jsme všechny s nabídkou prezentace jejich zá-
měrů, níže najdete všechny odpovědi, které nám
došly do stanoveného termínu.
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CZ stavební holding, a.s.
V současné době v Litomyšli připravujeme dva
developerské projekty výstavby bytů a rodin-
ných domů. Oba jsou ve spolupráci s městem
Litomyšl. V letech 2015 až 2017 naše společ-
nost již realizovala výstavbu třech bytových
domů v Litomyšli v lokalitě u nemocnice. Zá-
roveň za 22 let existence naší firmy jsme již
realizovali stavby více než 6,5 tis. bytů a rodin-
ných domů v 60 městech ČR. Tím chci říct, že
se již po těch letech zkušeností považujeme za
zkušeného bytového developera.
První projekt v Litomyšli je připravovaná vý-
stavba celkem třech bytových domů v lokalitě
u nemocnice – Z. Kopala, kde vznikne celkem
74 bytových jednotek o dispozicích 1+kk (13x),
2+kk (31x), 3+kk (25x) a 4+kk (5x). Součástí
každé bytové jednotky bude zároveň terasa,
případně balkón. Všechny tři bytové domy
budou spojeny podzemním krytým parkova-
cím prostorem, který obsahuje 72 parkovacích
stání. Nad tímto parkovacím prostorem bude
velmi kvalitně řešen veřejný prostor, který
bude obsahovat dětské hřiště, odpočinkovou
zónu a komunitní prostor ve formě nějaké ka-
várny, kde bude možné uskutečňovat napří-
klad dětské oslavy, nebo různorodá
společenská setkávání vlastníků bytů a jejich
přátel na příjemné neutrální půdě. Architekto-
nický návrh včetně kompletní projektové do-
kumentace pro naši společnost provádí
v Litomyšli známá renomovaná brněnská ar-
chitektonická kancelář Burian – Křivinka.
V současné době máme pro celou stavbu vy-
dané územní rozhodnutí, máme dokončen
projekt pro stavební povolení, kdy jeho vydání
předpokládáme do konce letošního roku a pra-
cujeme již na prováděcí projektové dokumen-
taci. Po dokončení prováděcí projektové
dokumentace dojde k výběru dodavatele
stavby, uzavření smlouvy o dílo a k vlastní vý-
stavbě, kde zahájení plánujeme na jaro příš-
tího roku. Na jaře roku 2022 bude zároveň
postupně zahájen prodej jednotlivých bytů.
Cenu jednotlivých bytů zatím neznám, vznikne
po dokončení prováděcího projektu a po uza-
vření dodavatelských smluv začátkem příštího
roku. Nicméně na velmi dobrém místě v Lito-
myšli vznikne architektonicky velmi zdařilá
stavba třech bytových domů, kde kromě bytů
ideálních dispozic a velikostí jsme ve spolu-
práci se zástupci města Litomyšl a architektů
projektu pamatovali i na okolní veřejný prostor
a na to, že jeho kvalitní řešení bude mít vý-
znamný vliv na kvalitu bydlení budoucích
vlastníků a uživatelů bytů.
Druhým naším připravovaným bytovým pro-
jektem v Litomyšli je výstavba rodinných domů
v lokalitě Na Prokopu. Zde se jedná o ucelenou
lokalitu 27 převážně řadových rodinných
domů, dvojdomů i samostatně stojících rodin-
ných domů, dispozice 4+kk nebo 5+kk s vlastní
garáží o celkové podlahové ploše od 120 m2

do 150 m2 a souvisejících pozemků o velikosti
od 330 do 800 m2. V současné době jednáme
s městem o konečné podobě naší smlouvy,
máme schválený ze strany městské archi-
tektky konečný návrh řešení celé lokality a bu-
deme zahajovat projekční práce. Stavbu
přepokládáme realizovat v průběhu let 2023–
2025, po vydání stavebního povolení. Zároveň
začátkem roku 2023 by měl být zahájen prodej
jednotlivých domečků. Projekt je v současné
době na úplném počátku přípravy a vlastní pří-
prava bude fakticky zahájena po uzavření
smlouvy mezi naší společností a městem Lito-
myšl.

Zdeněk Quarda, předseda představenstva 
CZ stavební holding, a.s.

Město by mělo zvážit další úpravy územního
plánu, aby se umožnila nová výstavba.
V současné době se projednává hned několik
návrhů na změnu tohoto dokumentu, který ur-
čuje, kde a za jakých podmínek se smí stavět.
Nicméně radnice v minulosti obdržela i dů-
razná doporučení zdejších zemědělců a spolu-
občanů, kteří varují před masivní novou
výstavbou, jež by negativně ovlivnila hospo-
daření na kvalitní půdě obklopující Litomyšl.
Kvalitní zemědělskou půdu v okolí města (Li-
tomyšl je obklopena půdou nejvyšší bonity)
chrání také Pardubický kraj, jehož odbor život-
ního prostředí se vyjadřuje k navrhovaným
změnám územního plánu města a nepovolil
například další zábor půdy v lokalitě na Osík.
O nemalou část z ní navíc přijdeme kvůli
stavbě dálnice D35. Veškeré návrhy na změny
územního plánu tak zastupitelstvo musí
schvalovat i s ohledem na tato fakta.

Město by mělo stavět startovací byty pro
mladé, a tím je podpořit.
Vedení radnice je toho názoru, že úlohou
města v zajištění dostupného bydlení je nabí-
zet pozemky pro stavbu nového bydlení,
umožňovat rozvoj města skrze kvalitní územní
plán, pronajímat byty v majetku města a po-
skytovat v souladu s platnými zákony sociální
bydlení potřebným. Město by nemělo zastupo-
vat roli developera a stavět nájemní či starto-
vací bydlení na své náklady, případně
organizovat vznik bytových družstev, protože
město šetří finance na obecně prospěšné
stavby, například na stavbu nového domova
seniorů, opravu domu U Rytířů, knihovny
a zkapacitnění kanalizace. Tedy projekty, které
přispějí k vyššímu životnímu standardu většiny
obyvatel.

Byty zde skupují rentiéři, mají jich několik
a ceny nájmů i bytů samotných rostou mimo
dosah běžných lidí.
To je bohužel problém v celém západním světě
a není v moci radnice jakkoliv ovlivňovat tržní
prostředí s bydlením, ani jí to nepřísluší. Vlast-
nit majetek a možnost nakládat s ním je zá-
kladním právem v demokratických státech,
případná plošná regulace nájmů je záležitostí
vlády ČR. Město může ceny ovlivnit nabízením
pozemků pro novou výstavbu a stanovením
nájemného v městských bytech.
Výjimku tvoří pouze plánovaná nová výstavba,
kde město figuruje jako prodejce pozemků,
a má tak možnost ovlivnit, komu se má co pro-
dat. Podobně jako v minulosti bude radnice
motivovat občany k tomu, aby co nejrychleji
kolaudovali nové bydlení. Jeden žadatel bude
moci také odkoupit pouze jednu parcelu.

Je možné zažádat o městské bydlení?
Ano, město má v majetku přes 300 bytů, které
pronajímá (více na str. 2). Jelikož je dlouhodobě
více žadatelů než prázdných bytů, vede město
evidenci žadatelů, více informací o tom jak se
do ní přihlásit najdete na litomysl.cz/bydleni.
Každého nájemce před uzavřením smlouvy
schvaluje bytová komise a nájmy jsou na dobu
určitou.

Město by mělo nabízet možnost bydlení pro
vybrané profese (lékaři, učitelé).
Ano a také to dlouhodobě dělá. Vzhledem
k personální tísni v místní nemocnici vedení
města opakovaně nabídlo nově příchozím lé-
kařům možnost ubytování v městském bytě
jako benefit. V minulosti několik lékařů
ze zdejší nemocnice této nabídky využilo a ta
stále platí.

Proč se projekty na výstavbu nového bydlení
slibují několik let a stále zde nejsou nové
parcely a domy?
Za zpoždění u projektů města může náročná
administrativa spjatá s vydáním stavebního
povolení, případně opakovaná výběrová řízení
na dodavatele, aby se snížila výsledná cena,
kterou budou muset místní zaplatit. Na Lá-
nech se objevil problém se zadržováním vody
z přívalových dešťů, který se má vyřešit vybu-
dováním poldru. Jeho cena ale byla navržena
místními dodavateli tak vysoká, že město vý-
běrové řízení opakovalo. Za komplikacemi stojí
také události let 2020 a 2021, kdy byla prak-
ticky veškerá výstavba ochromena korona-
krizí, a současné enormní nárůsty v cenách
práce i materiálů. Tyto problémy dopadají sa-
mozřejmě i na soukromé investory a jejich fi-
nanční možnosti.

Jaké budou ceny nového bydlení?
Město u vlastních parcel, které nabídne k pro-
deji, nebude chtít nejvyšší možnou (tržní)
cenu, ale z finální částky za metr čtvereční
bude chtít pouze pokrýt náklady na pokládku
sítí a další infrastrukturu. Záměrem radnice
není na pozemcích vydělat, ale dát místním
možnost bydlet. U soukromých projektů nemá
zastupitelstvo žádné pravomoci zasahovat
do výsledných cen.

Město by mělo podpořit rozvoj průmyslové
zóny a vstup dalších silných investorů, kteří
zvýší množství pracovních nabídek
Ano, a jednání již nějakou dobu probíhají. Jak
jsme informovali již na začátku prázdnin, díky
hospodářskému růstu a příznivým ekonomic-
kým podmínkám se v minulých letech dostala
kapacita průmyslové zóny u výjezdu na Svi-
tavy na hranu možností. Počet volných po-
zemků je omezený a řada zdejších
podnikatelů by se ráda ze současných areálů
rozrostla, případně přesunula svou výrobu
do této lokality.
Město se snaží vykupovat nebo vyměňovat
navazující pozemky na stávající průmyslovou
zónu tak, aby mohlo v budoucnu nabízet tuto
lokalitu dalším firmám k jejich rozvoji a pod-
nikáni v Litomyšli. Zároveň ale vedení města
deklaruje, že do průmyslové zóny Svitavská
bude preferovat umístění výrobních firem,
ideálně s vlastním vývojem.
S dalším rozvojem se do budoucna počítá
i v průmyslové zóně Pohodlí v areálu bývalého
vysílače, kde v současné době vzniká
na popud majitele areálu studie na možný
rozvoj.

Málo práce pro VŠ absolventy s netechnic-
kým vzděláním. Pracovní trh je orientovaný
na výrobu a nabízí profese spíše pro muže.
Nezaměstnanost v Litomyšli je v rámci Pardu-
bického kraje dlouhodobě na nízké úrovni, na-
bídku práce může město ovlivnit pouze
nepřímo tím, že umožní např. rozvoj průmys-
lové zóny. Z hlediska zaměstnanosti bude klí-
čovou událostí výstavba dálnice D35, díky níž
bude snazší za prací dojíždět a zároveň místní
firmy budou mít jednodušší dodávky nejen
do ČR, ale i do zahraničí, což může přinést více
práce do regionu. Radnice má od zdejších za-
městnavatelů informace o nedostatku za-
městnanců, a to nejen ve výrobě, ale
i ve službách a administrativě.
V Litomyšli má určitý segment průmyslu his-
torickou tradici, takže je logické, že zde sídlí
firmy s tímto zaměřením, podobně jako napří-
klad ve Svitavách či Poličce.

-mv-
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Proč to
(neu)děláte?!
otázky 
a odpovědi na 
www.litomysl.cz

Proč to (neu)děláte?!
Odpověď starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto dílu našeho infoseriálu jsme se dostali
k dalšímu tématu, kterému se důsledně věnuji
od svého nástupu na radnici a jež je mezi za-
stupiteli jednou z naprostých priorit. Výstavba
bydlení je naší Achillovou patou dlouhodobě
a závěry občanů z anonymního dotazníku to
jen potvrdily.
Výše jste si přečetli aktuální informace a já si
zase dovolím zdůraznit některé věci spojené
s touto problematikou.

Proč všechno tak trvá? 
Pokud mě z něčeho občas přepadává deprese,
jsou to věčné časové posuny u prakticky
všeho, co chcete jako veřejná správa v ČR za-
řídit. Neustálá úřední kolečka, posuny termínů
kvůli dodavatelským firmám, dodávání pod-
kladů… to vše komplikuje i tak jednoduché věci,
jako je například oprava již stávajícího chod-
níku, natož budování něčeho na zelené louce.
Bylo by snadné všechny komplikace spojené
s výstavbou svést jen na byrokracii, ale aktu-
álně zde máme další překážky, které výstavbu
nového bydlení odsouvají. Nám i soukromým
developerům, nutno dodat. Prvním je po-
stupný restart ekonomiky po lockdownech
spojených s covidem. Prakticky na rok ustala
či se výrazně utlumila činnost úřadů i staveb-
ních firem. To by samo o sobě nejspíš bylo ře-
šitelné, kdyby nenastalo naprosto drastické
zvýšení cen spojené s tím, že firmy si mohou
nabídky vybírat kvůli tomu, že po roce půstu
všichni chtějí stavět. Náklady navíc negativně
ovlivňuje výpadek v dodávkách či ceny dřeva
a dalších materiálů a také nedostatek lidí

ve firmách. Výsledkem je, že když už máte
všechny potřebné papíry, ve výběrových říze-
ních pak dodavatelé „napálí“ cenu o desítky
procent oproti částkám dva roky zpět, pokud
se vůbec do výběrového řízení přihlásí. Stává
se nám, že se i přes oslovení více než pěti
firem neozve s nabídkou žádná. Není to jejich
nenasytnost, trh už teď zkrátka takový je.
A když jsou ceny tak vysoké, tak na to město
či občané nebudou mít. Proto se vypíše nové
výběrové řízení a hledají se možnosti, jak uše-
třit…

Bydlení je naší prioritou.
Od začátku funkčního období pravidelně
a transparentně informujeme veřejnost
o všech projektech města na stavbu nového
bydlení. V Lilii jste si mohli opakovaně přečíst
redakční články i mé odpovědi ve Starostově
odpovědně. Není to tak, že nechceme stavět,
rozhodli jsme se z města udělat skanzen či je
nám příjemné poslouchat to, že lidé musí z Li-
tomyšle odcházet kvůli cenám bydlení. Pevně
doufám, že už se na nás neřítí žádný další
lockdown a omezení ekonomiky, aby se léta
připravované projekty konečně dokončily, a vy
či vaše děti jste si mohli v Litomyšli pořídit
parcelu na stavbu rodinného domu či nový
byt. Vím, že to trvá. Nelíbí se mi to, a kdyby zá-
leželo jen na zastupitelstvu, prodáváme po-
zemky hned za co nejnižší ceny. S cenou realit
jinak nemáme šanci pohnout. Pozitivní je, že
řada soukromých investorů zde chystá
opravdu masivní výstavbu nových bytů. Sešel
jsem se s nimi osobně a diskutoval o jejich
plánech. Pokud se nám podaří vyřešit i rozší-

ření ubytovacích kapacit pro studenty, vylé-
číme konečně jednu z velkých bolístek Lito-
myšle. A když se k tomu podaří ŘSD včas
dokončit slibovanou dálnici, zlepší se i mož-
nost dojíždění za prací.

Peníze nejsou prioritou.
Chceme, aby se v Litomyšli rozšířila nabídka
bydlení, co vše pro to děláme, jste si už pře-
četli. Zda je to málo, či není, nechám na vás
a vašem úsudku. Za vedení města zde mohu
k tomuto tématu dodat snad jen poslední –
sice nemůžeme soukromníkům diktovat ceny
nového bydlení, ale městské parcely určené
k prodeji budou opravdu prodávané pouze za
cenu, aby se nám vrátila investice do infra-
struktury. Nebudeme šponovat ceny. Ke
všemu se snažíme přistupovat s péčí řádného
hospodáře a městu v dlouhodobém horizontu
více prospěje několik rodin, které zde budou
spokojeně žít, než pár set tisíc navíc od boha-
tých investorů, skupujících nemovitosti
do svého portfolia. Stejně tak prodáváme par-
cely na stavbu nových bytových domů.
Doufám, že jsme s kolegy zodpověděli nejčas-
tější dotazy občanů, a opět se budu těšit
na vaše postřehy a připomínky, které mi mů-
žete napsat sem do Lilie či Starostovy odpo-
vědny na webu www.litomysl.cz

Daniel Brýdl, starosta

Před III. ZŠ je další kontejner na oblečení a textil
V září se na dobře známém místě pod ško-
lami objevila druhá nádoba na nepotřebné
věci, které mohou posloužit jako materiální
pomoc pro sociálně slabé občany. I tento
kontejner spravuje Diakonie Broumov, která
tento materiál dokáže přetřídit, využít nebo
zpracovat.
Do kontejnerů můžete pytle s oblečením vha-
zovat i ze zadní strany. Pokud chcete darovat
použité oblečení, veškeré věci by měly být vy-
prané, suché a rozhodně ne špinavé. Zabalené
do igelitových tašek nebo menších pytlů (ne
do velkých pytlů), neboť poté by mohlo dojít
k ucpání vhozu kontejneru. 

Co můžete darovat:
Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské – ne-
poškozené, s fungujícími zipy. Obuv – nepo-
škozená (zavázaná v igelitové tašce). Kabelky,
batohy – pouze nepoškozené a s funkčním
zipem. Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
– čisté i mírně poškozené. Přikrývky, polštáře
a deky – pouze péřové. Záclony, závěsy – ne-
poškozené. Látky – minimálně 1 m čtvereční,
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek
Menší elektrospotřebiče – mohou být i ne-
funkční. Knihy – ideálně dětské, ale i pro do-
spělé čtenáře

Co diakonie nemůže přijmout:
Znečistěný a vlhký textil – nelze poskytnout
potřebným. Leničky, televize, počítače – z eko-

logických důvodů. Nábytek – nemáme sklado-
vací prostory. Jízdní kola, kočárky, nádobí, skle-
ničky, porcelán – transportem se znehodnotí.
Matrace, koberce – z hygienických důvodů

Diakonie Broumov
Diakonie Broumov, sociální družstvo, již
od svého založení v roce 1993 organizuje
sbírky šatstva od občanů a současně uskuteč-
ňuje řadu sociálních projektů – materiální
pomoc sociálně slabým rodinám, jednotlivcům
i organizacím, pomoc při živelních pohromách,
pomoc zasílanou do zahraničí, azylovou uby-

tovnu, pracovní místa pro osoby těžce umísti-
telné na trhu práce apod.
Veškerý sběr textilního materiálu, včetně
sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie Broumov
přetřídit, využít nebo zpracovat. Vybudovala
vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz na zpra-
cování textilu již nevhodného k nošení či nějak
poškozeného na čistící plachetky. Z materiálu,
který by jinak skončil na skládkách, smysluplně
využije zhruba 70 %. Tento cíl podpořilo i Mi-
nisterstvo životního prostředí ČR podporou
našeho programu „Systém separace a svozu
textil“. Lucie Březinová

U věže najdete nabíječku
na elektrokola i nářadí na opravy

Věděli jste, že si v turistickém zázemí na Sme-
tanově náměstí můžete svépomocí opravit kolo
při svých cyklotoulkách krajinou? Nenajdete
tam všechny nástroje, které máte doma, ale pro
základní opravu poslouží. Stejně tak si tam mů-
žete dobít svá elektrokola na nabíječce firmy
Hevn a využít dalších benefitů tohoto zázemí -
najdete tam toalety, sprchu, přebalovací pult,
úschovu zavazadel či kol. Nechybí ani infor-
mační kiosek s mapou města a tipy na prohlídku
Litomyšle a okolí. -az-
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A jak v Centru sociální pomoci
města Litomyšle? 
Už jen drobnosti jako respirátor, všudy pří-
tomná dezinfekce, občasné antigenní testo-
vání a zvláštní režim návštěv nám v létě
i časném podzimu připomínají nepříjemné si-
tuace s COVID. 
Každý pracovní den probíhají různé aktivity
pro naše klienty. Mezi nejvíc oblíbené patří
párování ponožek a vaření nějaké dobroty.
Během srpna klienti Domova pod Školou při-
pravovali překvapení. To bylo určené mně,
protože jsem slavila kulaté výročí. Nejenže
nacvičili „taneční“ vystoupení na skladbu mé

oblíbené skupiny ABBA, a to konkrétně Dan-
cing Queen, ale podařilo se jim to i perfektně
ututlat. Mnoho z klientů zavzpomínalo, jak
takové výročí slavili oni, a nostalgie udělala
své. Takže ještě jednou poděkování za obrov-
ské úsilí udělat mi radost a krásné přání či
dárečky od klientů, kolegyň a kolegů.  
Babí léto si klienti užívají posezením venku,
na terasách či dvorku. K vyjížďce lákají Kláš-
terní zahrady, naše krásné náměstí. Velmi
oblíbený je výlet k soše svaté Anežky nad
Černou horou.  Podobná vyjížďka byla dříve
sportovním výkonem pro doprovázející pečo-
vatelku. V současnosti, kdy můžeme využít
přídavný el. pohon k vozíku, si výlet užije i do-
provod. 
Během léta jsme zkvalitnili péči o naše kli-
enty navýšením počtu zdravotního personálu
o víkendech a svátcích. To ocenili klienti,
zdravotní sestry i další pečovatelský tým. 
Podzim roku 2021 nezůstane beze změn.
Od 1. 10. 2021 dojde k výměně vedoucích
v jednotlivých službách. Obě kolegyně patří
k profesionálům ve svém oboru a věřím, že
změna přinese další energii do obou služeb.
V lednu 2022 pak bude následovat výměna
aktivizačních pracovnic a případné ladění
jednotlivých týmů. V naší profesi velmi rychle
může dojít k syndromu vyhoření. Tomu
chceme předejít právě možností rotace pra-
covníků ve službách. Po zhodnocení a dola-
dění tyto postupy zakomponujeme do tzv.
personálních standardů služby. 
Samozřejmě, že počítáme se zhoršením epi-
demické situace a připravujeme se na ni.
I zde se jasně ukazuje, že i když prevence
zvýší náklady na poskytnutí služby, je stále
podstatně levnější než situace, kdy se „hasí
požár“. 80% proočkování zaměstnanců
a velmi vstřícné chování při testování očko-
vaných i neočkovaných ukazují na velmi vy-
sokou odpovědnost našich pracovníků. 

Za všechny přeji klidný podzim roku 2021.
Alena Fiedlerová 

Očkovací místo
v nových 
prostorách
Od čtvrtka 16. září 2021 je očkovací místo v Li-
tomyšlské nemocnici přemístěno do jiné bu-
dovy. Registrovaní i neregistrovaní zájemci
o očkování nyní najdou očkovací místo v 1. patře
budovy P, která je hned za původním očkovacím
místem v budově N. Pro bezbariérový přístup je
možnost využití výtahu. Pro vjezd do areálu vy-
užijte hlavní vrátnice. Parkování v areálu ne-
mocnice je po dobu provozu očkovacího centra
na hodinu zdarma. -red-

Nemocnice nabízí možnost celoročního
parkování v hlídaném areálu
V areálu Litomyšlské nemocnice od loňského
roku funguje zbrusu nové parkoviště pro 77
vozů. Toto místo je hlídané a od veřejného pro-
storu oddělené závorou u hlavního vjezdu
do areálu. Litomyšlská nemocnice nyní zájem-
cům nabízí možnost zakoupit si celoroční par-
kovací kupon za 1500 Kč, který je platný 12
měsíců ode dne pořízení. Zakoupit jej můžete

v pokladně nacházející se v budově B u vjezdu
do nemocnice, počet kuponů je omezený.
Nové parkoviště uzpůsobené nejenom pro od-
stavení aut, ale také pro lepší vsakování srážek
do země, stálo 7 milionů Kč, o náklady na vy-
budování se rovným dílem podělilo město Li-
tomyšl a Pardubický kraj. 
Město po dohodě s vedením nemocnice také

nechalo opravit zadní
vstup do areálu ve směru
od světelné křižovatky
z ulice Partyzánská, který
je otevřený nonstop
ve všední dny i víkendy.
Takže do nemocnice se do-
stanete snáze a z nového
parkoviště se pěšky mů-
žete přemístit do centra
města za pět minut. V bez-
prostřední blízkosti centra
tak vzniklo další záchytné
parkoviště, využitelné ve-
řejností celoročně. -mv-

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 9. 10. MUDr. Přichystalová
Ne 10. 10. MUDr. Novotná
So 16. 10. MUDr. Skalická
Ne 17. 10. MUDr. Jílek
So 23. 10. MUDr. Kašparová
Ne 24. 10. MUDr. Kašparová
Čt 28. 10. MUDr. Jindrová
So 30. 10. neuvedeno
Ne 31. 10. MUDr. Jindrová
So 6. 11. MUDr. Sláma
Ne 7. 11. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 9. 10. MUDr. Šíchová
Ne 10. 10. MUDr. Švábová
So 16. 10. MUDr. Filová
Ne 17. 10. MUDr. Cacková
So 23. 10. MUDr. Kopecká
Ne 24. 10. MUDr. Hájková
Čt 28. 10. MUDr. Filová
So 30. 10. MUDr. Mareš
Ne 31. 10. MUDr. Papoušková
So 6. 11. MUDr. Kopecká
Ne 7. 11. MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 9. 10. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 10. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 10. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 17. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 10. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 24. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
Čt 28. 10. U Nemocnice tel. 461 615 617
So 30. 10. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 31. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 6. 11. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 7. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
9. – 10. 10. MUDr.Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
16. – 17. 10. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, 461 100 497
23. – 24. 10. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, 461 619 670
28. 10. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, 461 724 635
30. – 31. 10. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
6. – 7. 11. MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
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Adaptační kurz na Zámajdě
Školní rok na ZŠ Zámecká zahajuje již několik let
tradiční akce – adaptační kurz. Žáci šestých roč-
níků se během pobytu v přírodě mají možnost
seznámit se svými novými třídními učitelkami,
novými spolužáky, ale také prohloubit a zlepšit
vztahy se současnými spolužáky.
Tento rok se jelo tradičně do blízké Budislavi,
odjížděli jsme 13. září. Celý program se konal
v pirátském a námořnickém duchu. I počasí
nám přálo, slunce svítilo po celou dobu adap-

tačního kurzu. Já jako žák jsem se velice těšil.
A všechna moje přání byla naplněna… 
Hráli jsme různé hry v rámci naší třídy, ale
i s ostatními třídami – žlábkovanou, na piráty
a námořníky, učitelé si pro nás připravili lanové
centrum, hráli jsme fotbal, tančili, hledali pirát-
ský poklad, a dokonce jsme zažili i noční hru.
Nakonec nás čekala i talentová show u tábo-
ráku, kterou jsme si všichni užili. 
S krásnými vzpomínkami ze všech těchto aktivit

Jaká byla turistická sezóna v informačním centru?
Se začátkem podzimu nadešel čas pro zhod-
nocení uplynulé turistické sezóny, na které se
podepsala opatření proti koronaviru, ale do Li-
tomyšle i tak přijížděli návštěvníci z celé repu-
bliky i ze zahraničí. Nejenom pro ně jsme
v infocentru společně s týmem našich prů-
vodců připravili komentované prohlídky
po krásách města. Konaly se každý pátek a so-
botu a této služby nakonec využilo 36 skupin
a celkem 654 osob, z čehož máme velkou ra-
dost, protože letošní čísla jsou z tohoto po-
hledu výrazně lepší než ta loňská. Těšit se
na ně můžete opět příští rok na jaře.
V infocentru vám pouze neradíme a nepomá-
háme zařizovat vaše záležitosti, ale mohli jste
s námi i hrát. Společně se Střediskem volného
času (SVČ) a Českou televizí Déčko jsme se
v Litomyšli stali organizátory rodinné hry Za-
stav nečas. Zájemcům jsme poskytovali heslo,
samolepky i hrací list, díky kterým pak soutě-

mohly vyřádit na herních prvcích. Celkem si
pro kešku a v ní ukryté informace došlo podle
dat z ČT 653 soutěžících, kteří tak mimoděk
objevili krásu zahrady u SVČ i vyžití, které na-
bízí.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří naše
infocentrum podpořili v soutěži o nejoblíbe-
nější infocentrum regionu pro rok 2021. Letos
jsme neměli příliš času na propagaci soutěže
i našeho „íčka“, ale díky vám, našim věrným
zákazníkům, se nám podařilo v Pardubickém
kraji zvítězit. Děkujeme za důvěru i vaše hlasy.
Více informací a foto z předávání cen se poku-
síme zveřejnit v příští Lilii. Zároveň vás rádi při-
vítáme 27. října v rámci akce Den infocenter
přímo v naší provozovně na náměstí, netra-
dičně s hádankami, kvízy a překvapením. 
Těšíme se na vás.

Blanka Brýdlová, vedoucí IC Litomyšl

DOPISY ČTENÁŘŮ

Florbal v Litomyšli je kroužek snů
Když jsme vybírali kroužky pro syny, žena trvala
na hudební škole, no a já jsem k tomu chtěl při-
dat sport. Jenže který? Kluci by chtěli hrát
všechno, nejvíc znají fotbal, hokej a basket.
Všechny tyhle sportovní kroužky mají v Lito-
myšli skvělou reputaci a jsou výborně vedené,
jak vím od kamarádů.
Společně jsme se nemohli rozhodnout, než
jsme s kluky náhodou zašli na turnaj ve florbale,
kde hrál jejich kumpán ze školky. Pak bylo jasno
– a od té doby se kluci na trénink těší dvakrát
týdně. Osobně mi přijde (a hádám, že klukům
taky, snad se fotbalisté neurazí) florbal trochu
akčnější než fotbal, ale zároveň méně náročný
než hokej.

Společně jsme nadšení z přístupu trenérů,
u kterých je vidět, že je práce s dětmi vážně
baví, že to nedělají pro peníze (to ani trénování
dětí nejde), že dělají mnohem víc, než co je
vlastně nutné. Nejmladší děti má na starosti
hlavně Tomáš Doubek, kterému bych tímto způ-
sobem rád poděkoval. S florbalem je spokojená
i manželka, protože tam klukům nehrozí, aspoň
z našeho laického pohledu, takové riziko zra-
nění jako u řady jiných sportů.
Sám jsem jako kluk na sportovní kroužky v Li-
tomyšli chodil taky, ač s přehnanou radostí
na to nevzpomínám. Takže mám radost z toho,
o kolik je to teď lepší, a zase je to hlavně o pří-
stupu trenérů. Mimochodem podobně gigan-

Tak podle informace ze zářiového čísla Lito-
myšlské Lilie pohasla naděje, že se „anglická
zahrada“ konečně zbaví alespoň částečně lami-
nátového hnusu v podobě „laviček“ a že budou
nahrazeny estetičtějšími. Člověk se nestačí
divit, když o tom jenom čte, natož to přímo vidí.
Státní památkový ústav, UNESCO, městský
úřad, správa zámku atd. atd. – žádná z těchto
institucí, které byly určitě při schvalování „pro-
jektu“ nebyly natolik soudné, odborné a ro-
zumné, aby dokázaly říct, že se laminát

k renesanční památce a do anglické zahrady
u zámku pod záštitou UNESCO! absolutně ne-
hodí a že tam prostě nebude, v žádné podobě
a formě. Jsou na výše uvedených institucích
opravdu lidé na svých místech? Teď, když ko-
nečně možná někoho napadlo, že se „šláplo
vedle“, se vše odbude pouze konstatováním, že
jde o autorská práva ... a že se tam lavičky musí
(?!) vrátit. Opravdu musí? Nebo, jak se lidově
říká: „svatba stála prachy …“ Na to přišli
opravdu až nyní? O odbornosti a zdravém sel-

Tak pohasla naděje

tický posun k lepšímu vidím z vlastní zkušenosti
s MŠ v Líbánkách a ZŠ Zámecká jak u mateř-
ských, tak základních škol v Litomyšli – teď je
prostě mnohem lepší být dítětem než před 30
lety.
Z praktického hlediska je prima, že s florbalem
jde začít kdykoli během roku, není nutné čekat
na nějaký nábor. Prostě stačí přijít si vyzkoušet
trénink do městské sportovní haly v úterý od 15
do 16.30 nebo v pátek od 13.30 do 15 hodin. Tre-
néři poradí a půjčí florbalku, no a vůbec není
nutné chodit potom na úplně každý trénink,
když to dětem nevychází.
Naší mladší dceři jsou zrovna 4 roky, brášky
zatím sleduje z tribuny, ale už se taky těší, jak
příští rok bude hrát s nimi. Ať žije florbal v Lito-
myšli!

Tomáš Havránek

ském rozumu lidí, kteří o takovýchto věcech
rozhodují, lze, myslím, vážně pochybovat. Ono
to není poprvé, co byly doslova vyhozeny mili-
ony korun: nedávno šlo (a stále jde) o opravu
zámecké zdi, miliony korun za betonové a re-
zaté monstrum na hřbitově či vydlážděnou
„hroudu“ bez sebemenšího náznaku jakékoli
zeleně před muzeem apod. Nejsem zdaleka
sám, který má tento kritický pohled. I když
každý jiný názor, než ten „schválený“, je špatný
a je s oblibou interpretován tak, že tomu „oby-
čejný člověk“ nerozumí a tudíž nemá pravdu. To
tady už před několika desítkami let přece bylo...
    Jaroslav Šauer

žící mohli najít schránku neboli kešku v za-
hradě SVČ. Zde patří velké poděkování řediteli
SVČ Josefu Šteflovi a zaměstnancům středi-
ska, kteří se o kešky i hráče starali. Při hledání
schránky poskytli rodinám místo k odpočinku
na volně přístupné zahradě, kde se pak děti

a z času stráveného se svými kamarády jsme
se 15. září vraceli domů. Adapťák se chýlil ke
konci. Zpět do Litomyšle jsme ovšem nedojeli
s prázdnou. Poklad jsme sice snědli a vypili
na místě, ale vyrobili jsme si fajn trička s růz-
nými motivy. Díky nim budeme na kurz dlouho
vzpomínat. 
Ještě ke konci musím vyzdvihnout paní učitelky,
protože byly super a moc nám to tam zpříjem-
nily. A nemůžu zapomenout ani na paní ku-
chařku, která vždy vše skvěle připravila. Už se
všichni těšíme na další třídní akce.

Jakub Novotný, VI. A
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Podzimní zlatá sklizeň na 2. ZŠ
Už jste asi někdy četli nebo slyšeli, že se na naší
škole snažíme hledat u žáků jejich nadání a po-
tenciál a co nejvíce je podporovat v jejich roz-
voji. V tom, že se to mnohdy dobře daří, nás
utvrzují dva úspěchy z poloviny září.
Ve čtvrtek 9. 9. dovezl tým TWEE ve složení Sára
Chmelíková a Liwen Barrera hned dvě ceny
z brněnského celostátního kola Prezentiády –
jeden pohár za první místo a druhý jako cenu
publika. Obě dívky se věnovaly přípravě na pre-
zentování i v době letních prázdnin, neváhaly
pracovat i do večerních hodin ve svém volném
čase a udělaly samy na sobě veliký pokrok. 
Druhé ocenění dovezli Monika Velehradská, An-
tonín Doležel a Marian Hošek v sobotu 11. září
z Prahy. V době pandemie využili svůj čas ke
zpracování projektu na téma „Výhody a nevý-
hody mobilních telefonů“, s nímž se zapojili
do soutěže Svět očima dětí, kterou vyhlásilo Mi-
nisterstvo vnitra ČR. Získali též úžasné první
místo v republice.
Jaký je pohled samotných vítězů? Položili jsme
jim několik otázek. 
- Sári, jaké máš pocity z Prezentiády, co Ti dala? 
Na počátku byly moje pocity hodně smíšené.
Měla jsem strach a trému, zároveň ale radost,
že se můžu zapojit. Určitě mě účast hodně po-
sunula dál co se týče komunikace s lidmi, vystu-
pování před publikem. A taky mi zvýšila
sebevědomí.
- Liwen, Prezentiáda Tě stála spoustu času, šla
bys znovu do takové soutěže? 
Ano, určitě šla, i přesto, že to stálo spoustu času
a dalo kupu práce, tak ano. Získala bych ještě
další zkušenosti a posunula se zase o kousek
dál nejen ve svých komunikačních schopnos-
tech.
- Moni, bála ses při natáčení ankety oslovit cizí
lidi na náměstí?

Ze začátku jsem měla trému, ale pak jsem si
řekla, že ono je to vlastně normální se ptát lidí,
co si myslí atd. Jsem ráda, že jsem tomu věno-
vala čas, dělala jsem to s radostí.
- Mari, co Tě na projektu nejvíc bavilo?
Nejvíc mě bavilo být před kamerou, připadal
jsem si jako ve zprávách.
- Toníku, doporučil bys ostatním, aby se také
zapojili do podobné soutěže? Co Ti to přineslo?
Já bych určitě doporučil všem, co mají chuť, ať
přijdou na náš televizní kroužek. Účinkování
před kamerou mne naučilo nebát se tolik mluvit
před lidmi.
V obou případech žáci zúročili svoje zkušenosti
s využíváním digitálních technologií, prezento-
vali své komunikační dovednosti, ukázali, že do-
káží skvěle pracovat v týmu a že jsou
kreativními a tvůrčími osobnostmi. Velmi si vá-
žíme toho, s jakým nasazením děti na svých
projektech pracovaly. Oběma týmům srdečně
gratulujeme a přejeme všem účastníkům, aby
neusnuli na vavřínech a dál pracovali na rozví-
jení svého potenciálu. Pro nás, pedagogy, jsou
jejich úspěchy velkou motivací do další práce.

Martina Míková

Krabice od bot
2021
Charitativní sbírka Krabice od bot proběhne
tento rok opět v Osíku.
Sběrné místo v č. p. 70 (žlutá nízká budova na-
proti obecnímu úřadu) bude otevřené v době tr-
vání sbírky 25. 11. a 2. 12. 2021, v obou termínech
od 16 do 19 hodin.
Akce má za cíl potěšit co nejvíce dětí žijících
v tíživé sociální situaci. Dárky putují do organi-
zací z našeho regionu, které se o děti starají.
Letos pro ně budeme sbírat celkem 330 krabic.
Rezervační systém bude spuštěn 15. listopadu.
Více informací o celé sbírce naleznete
na www.krabiceodbot.cz
Za Dámský spolek Maceška, který zajišťuje chod
sběrného místa

Marie Šauerová a Helena Vomáčková

Neolitické sídliště v Nedošíně
Během srpna letošního roku realizovalo Regi-
onální muzeum v Litomyšli a Ústav archeologie
FPF Slezské univerzity v Opavě archeologický
výzkum v Litomyšli – Nedošíně, který přinesl
nečekané výsledky. Výzkum sloužil také jako
praxe pro opavské studenty archeologie. Reali-
zovány byly dvě sondy. Umístění sond na loka-
litě bylo vytipováno na základě výsledků
magnetometrického měření, které proběhlo již
v roce 2020. Zkoumanou část lokality datujeme
do mladší doby kamenné (neolitu, polovina  6.
– 5. tisíciletí př.n.l.). V první sondě byla zachy-
cena část sloupové budovy, k ní přiléhající jáma
tzv. hliník a pozůstatek ohniště či pece, které
mělo dno vyložené kameny. Druhá sonda pře-
ťala část kruhovitého příkopu, který měl průměr
40 – 45 m a čtyři vstupy orientované přibližně
podle světových stran. Jedná se o tzv. rondel –

kruhovitý příkopový útvar, typický pro druhou
čtvrtinu 5. tisíciletí ve východní části střední Ev-
ropy. Rondely měly řadu společenských, hospo-
dářských i náboženských funkcí (mluvíme
o „polyfunkční sociokultovní architektuře“) a je-
jich nezastavěná vnitřní plocha sloužila potře-
bám obyvatel okolních vsí k výkonu těchto
funkcí i jako shromaždiště. Rondely mizí kolem
poloviny 5. tisíciletí. Ze zkoumané části příkopu
rondelu byl získán velký počet nálezů. Kromě
množství keramiky, často zdobené typickými
vypíchanými vzory, bylo nalezeno zejména
množství kamenné industrie. Nedošínský ron-
del je neobvyklý svým izolovaným umístěním
v severní části moravsko-českého pomezí. Je
vzdálený desítky kilometrů od dalších soudo-
bých rondelů (východočeských i jihomorav-
ských). Jeho existenci pravděpodobně můžeme
spojovat s trasou dálkové komunikace, která
vedla severní části pomezí  a propojovala osíd-
lení nejstarších zemědělců v horním Povislí, Po-
odří, Pomoraví a Polabí.  V současnosti probíhá
zpracování výzkumu, rozbor keramického ma-
teriálu, určování suroviny na výrobu nalezených
kamenných předmětů. Odebrané vzorky jsou
připravovány na analýzy. Dochází k digitalizaci
terénní dokumentace. Vzhledem k mimořád-
nosti tohoto objevu proběhne 12. října v Regi-
onálním muzeu v Litomyšli workshop předních
odborníků na problematiku daného období. 

Jana Němcová, 
Regionální muzeum v Litomyšli

Rodiče a techno-
logie na 2. ZŠ
Když jsem nedávno navštívila supermarket a vi-
děla nové samoobslužné pokladny, padla na mě
nostalgie. Vybavila jsem si, jak jsem jako dítě
chodívala do obchodu, kde stála za pultem paní
prodavačka, zboží mi podala, vše mi pomohla
narovnat do tašky a na lístečku sama sečetla
cenu. S tím už se dnes nesetkáte. Pokrok prostě
nezastavíš…
Přemýšleli jste někdy, jak bude vypadat život za
dalších 20 let? Jaká budou asi existovat povo-
lání, až současné děti dospějí? Podle prognos-
tiků minimálně 50 % současných povolání
zanikne a vzniknou zcela nová.
Úkolem současné školy je připravit děti do ži-
vota, vychovat lidi uplatnitelné na trhu práce.
O tom, jak to nejlépe udělat, jsme u nás ve škole
dlouho diskutovali. Shodli jsme se na tom, že se
v budoucnu rozhodně neobejdeme bez digitál-
ních technologií, ty jsou už nyní téměř na kaž-
dém kroku. Proto jsme u nás na 2. ZŠ již před
několika lety posílili jejich výuku. Nyní jsme
od září ještě zavedli výuku nové informatiky už
od čtvrtého ročníku, žáci se jí budou průběžně
věnovat až do konce studia na ZŠ. Naučí se
techniku nejen efektivně využívat, ale také být
jejími tvůrci, sami ji programovat. 
Možná vás napadá, že dnes děti už tak dost vy-
sedávají u počítačů a jsou závislé na sociálních
sítích, tak proč je v tom ještě podporovat! Nám
jde ale o to, aby žáci uměli digitální techniku
a moderní technologie maximálně využít
ve svůj prospěch, uměli s nimi pracovat, ale aby
nad nimi zároveň zůstali pány a nestali se jejich
otroky, aby odolali všem jejich nástrahám.
V tom mohou být zpočátku dětem nápomocni
rodiče. Proto jsme se rozhodli uspořádat be-
sedu na téma Rodiče a technologie. Cílem je
pomoci rodičům orientovat se v oblasti kyberp-
rostoru tak, aby byli schopni reagovat na sou-
časné trendy související s trávením volného
času svých dětí na sociálních sítích. Rodiče by
si měli prostřednictvím této besedy osvojit způ-
sob spoluvytváření pravidel pro užívání sociál-
ních sítí dětmi, ale i např. způsoby, jak efektivně
nastavit trávení času na chytrém zařízení jako
takovém. Máte-li tedy chuť dozvědět se něco
k tomuto tématu přímo od odborníka a být
svým dětem nápomocni, neváhejte a přijďte 26.
října 2021 v 17 hodin do interaktivního sálu 2.
ZŠ, kde se na vás bude těšit pan Jan Kršňák
ze společnosti Digiděti.cz.

Miroslava Jirečková
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Malý badatel 
Je vaše dítě zvídavé? Rádo objevuje nové věci?
Chrlí jednu otázku za druhou a hledá odpovědi?
Pro malé průzkumníky, které zajímá fungování
světa okolo nás, jsme připravili Malého bada-
tele. Klub probíhá každé úterý od 17 do 19 hodin
v Rodinném centru Litomyšl na Toulovcově ná-
městí 1163. Klub vedou společně dva lektoři,
důraz je kladen zejména na interaktivitu a sa-
mostatné objevování vědy a techniky prostřed-
nictvím osobní zkušenosti. Děti si budou hrou
a bádáním rozšiřovat vědomosti a dovednosti
v technických, přírodovědných a enviromentál-
ních oblastech. Na vás záleží, jestli se dítě
zúčastní samo, nebo s ním zůstanete v centru.
Malý badatel je realizovaný v rámci projektu

„Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformál-
nímu vzdělávání na území Litomyšlska“, regis-
trační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577, je
realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělá-
vání a státního rozpočtu, a tudíž je pro děti
zdarma. Z důvodu dodržení covidových pravidel
se klubu může zúčastnit max. 20 osob, není po-
třeba dokládat testování, očkování či prodělání
nemoci. Nevíte, jestli vaše dítě klub zvládne?
Přijďte a vyzkoušejte! Pro více informací volejte
na tel.: 607 605 720 nebo se doptejte v centru.
Těšíme se v Rodinném centru Litomyšl. 

Petra Benešová

Touha pomoci Barunce nás dojala
Tímto článkem chceme opravdu s obrovskou
vděčností poděkovat všem, kteří společně
s námi v posledních měsících pomáhali Ba-
runce. Pětiletá holčička z Litomyšle onemoc-
něla akutní leukémii. Nemoc rodině převrátila
život vzhůru nohama a léčba je velmi náročná
finančně i časově. 
V červnu jsme proto uspořádali bazárek a pro-
dej citronády, kde se podařilo vybrat krásných
66 228 Kč. Na konci srpna jsme ve spolupráci
s Městskou galerii Litomyšl zorganizovali akci
s názvem „Umění na arkádách“. Pointou bylo
připravit večer, který si každý užije. Troufáme
si říct, že předčil mnoha očekávání nejen část-

kou, která se pro Barunku vybrala. Arkády
svým kouzlem umí ohromit, ale nás ohromil
hudbou Petr Jiříček s Lucii Vavřínovou a Lucii
Kratochvílovou. Klasická i moderní hudba v je-
jích podání vytvořila pozitivní náboj celého ve-
čera. V ceně benefiční vstupenky si hosté užili
i komentovanou prohlídku obrazů a drobné
občerstvení. Částka 165 392 Kč, která se za
večer vybrala, byla opravdu šokující. Velkou
částí k ní přispěl i Dominik Jiříček, který do pro-
deje věnoval 5 svých plastik s tématem „Věř
a víra tvá tě uzdraví“. Věříme, že na cestě
k uzdravení malé Barunky vaše obrovská so-
lidarita pomůže. Další poděkování patří i man-
želům Fišerovým, kteří věnovali 1. září tržbu za
polední menu restaurace Bohém a výtěžek
z Formanského dne, což dohromady vytvořilo
částku 44 688 Kč. Přidal se i bazárek Najdi
(na) sebe s částkou 5 273 Kč. Akce dej si NA-
CHUŤ s pokorou svými pochoutkami a dobrým
srdcem místních podnikatelů vybrala 39 450 Kč.
Dojetí a radost ze setkání s vámi nám dává
energii pomáhat dále. Děkujeme. 
Více informací najdete na FB Nadační fond
manželů Pokorných.

Za tým Nadačního fondu manželů Pokorných,
Hana Kopecká

Sklizeno pro Barunku!
Dne 11. 9. 2021 proběhl již pátý ročník Běhu no-
voveskou přírodou pod patronací Dobrovolnic-
kého centra při Farní charitě Litomyšl letos
na téma „Na farmě“.
Velkou bojovnici Barunku Bouškovou z Lubné
podpořilo 369 sportovců, z toho 131 dětí, které
nadšeně plnily úkoly na dětském farmářském
okruhu.
Díky všem dobrovolníkům a organizátorům byla
sobotní akce krásně připravena a všichni
zúčastnění si ji užili. Děti se mohly pobavit u bá-
ječného představení kouzelníka Aleše Krejčího
a o večerní zábavu se postarala skvělá hudební
skupina Septima. Velké poděkování patří ště-
drým dárcům, sponzorům, sportovcům a i těm,
kteří přišli jen tak posedět. Díky nim se výtěžek
vyšplhal na neuvěřitelných 129 802 Kč, které
rodiče Barunky použijí na náklady spojené s ná-
slednou onkologickou léčbou, následnou reha-

bilitací a dále také na zakoupení potravinových
doplňků pro posílení imunity.
Děkujeme, že jste přišli Barunku podpořit, a tě-
šíme se zase za rok!                                                                                                                    

Petra Glänznerová, Farní charita Litomyšl ZUŠ oslavila
75. narozeniny
Ve čtvrtek 2. září 2021 uplynulo 75 let od zalo-
žení Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
v Litomyšli. Pokud nám epidemiologická situace
dovolí, rádi bychom si toto půlkulaté výročí kon-
cem října připomenuli. V pátek 22. 10. 2021
od 18 hodin zveme do sálu ZUŠ (nejen) příznivce
Bigbandu, který ruku v ruce s výročím školy
oslaví koncertem i 25 let své existence. V so-
botu 23. 10. 2021 připravujeme s našimi žáčky
celodenní umělecký program do atria školy. Vše
budeme upřesňovat. Srdečně zveme.
Za kolektiv ZUŠ B. Smetany Markéta Hegrová

Spolek pro
krajinu povodí
Loučné
Velkým bohatstvím je krásná krajina s příro-
dou, jež je ale velmi poškozena. Výrazným
a důležitým přírodním a krajinným prvkem je
voda, která je nezbytná i pro život. O krajinu se
nestaráme, o půdu a vodu také ne. Voda z kra-
jiny mizí rychleji a bere s sebou i cennou půdu,
která odtéká do moře, a často strhává i další
hodnoty.
Dnes je již nepochybný negativní vliv člověka
na krajinu a mizení vody z ní. Proto vznikl
i Spolek proti suchu (www.spolecneprotisu-
chu.cz), jehož model Živá krajina má v součas-
nosti podporu různých institucí, protože je
velmi účinným nástrojem pro zádrž vody v kra-
jině a její celkovou nápravu.
Ze Spolku proti suchu vychází i nedávno
vzniklý Spolek pro krajinu povodí Loučné, jehož
hlavním cílem je také obnovení původních
funkcí krajiny, jimiž mimo jiné je i zádrž vody.
Sice druhým rokem prší relativně dost, nic-
méně hrozbou není jen sucho, nýbrž i nedo-
statečná zádrž vody při jejím větším množství.
Pokud někomu loňské podzimní deště neuká-
zaly, že naše krajina neumí zadržovat vodu, tak
přišlo i letos upozornění, kdy se i našim povo-
dím prohnala zvýšená hladina hnědé vody
s častými rozlivy.
A co můžeme udělat s krajinou povodí Loučné?
Mnohé je uvedeno na zmíněných stránkách
Spolku proti suchu, což je i snahou Spolku pro
krajinu povodí Loučné. Proces nápravy krajiny
vyžaduje zmeandrování jednotlivých toků (v
našem případě hlavně menších přítoků, jelikož
Loučná je poměrně málo dotčená napřimová-
ním a betonováním), vracení mokřadů, tůněk
a rybníků, ale také vytváření biopásů a vracení
cest do krajiny. Významně se na negativním
přetváření krajiny k nepřirozené krajině, která
nezadržuje vodu a podporuje její vysušování
a erozi a ničí biodiversitu, podílí současné vel-
kozemědělství, kterému „pomáhá“ i přehnané
používání chemie a také těžká technika. Che-
mické procesy a těžká technika způsobují vznik
ztuženého povrchu, do něhož se voda těžko
vsakuje a samozřejmě odtéká pryč. K tomu je
potřeba zjistit v krajině negativa, vymýšlet ná-
pravu, získávat prostředky k nápravě a odbor-
níky, jednat s úřady, firmami a majiteli
pozemků atd.
Koho nenechává neutěšený stav krajiny a pří-
rody klidným, přidejte se k nám. Případní zá-
jemci o činnost nás můžete kontaktovat
na facebookovém profilu stejnojmenného
názvu (případně @spolek.povodi.Loucne).

Karel Kouřil
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v Litomyšli v říjnu 2021
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 10. Pá 16.00 Procházka (s) městem: Litomyšl - veřejné prostory - prohlídka s průvodcem, zdarma • sraz na mostě před Smetanovým domem
17.00 Inspirace Bohuslavem Reynkem - grafická technika tzv. suché jehly, 400 Kč, přihlášky předem • Portmoneum tel. 734 541 323
18.00 Na procházce Klárou - mimořádná prohlídka vily se zajímavou historií s historikem S. Vosykou • ulice Zámecká tel. 461 653 488
19.00 Madame Rubinstein - abonentní divadelní představení, Divadelní agentura ADF, zbylé vstupné 320-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Metropolia - projekce animace na kopuli chrámu • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže s kolejí tel. 727 878 444
22.00 Dance párty - dj Magdida, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

2. 10. So 10.00 - 12.00 Výtvarná dílna: Navrhni si své město - workshop pro rodiny s dětmi • dům U Rytířů tel. 461 653 488
10.00 - 21.30 Film o revitalizaci zámeckého návrší - promítání • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
13.00 Po stavbách moderní architektury v Litomyšli - komentovaná projížďka, provází Zdeňka Vydrová, 80 Kč • sraz u sochy B. Smetany
14.00 a 15.00 Přezůvky s sebou! - prohlídky běžně nepřístupných interiérů • dům s laboratoří (ul. Šmilovského) a dům Bartošových (B. Němcové čp. 159)
16.00 Prohlídka piaristické koleje na zámeckém návrší - včetně prohlídky jinak běžně nepřístupných ateliérů • piaristická kolej
15.00 III. Litomyšlské vinobraní - k tanci a poslechu hraje Cimbal Hell Band • FotbalPark tel. 777 822 183
20.30 Noční komentovaná prohlídka chrámu - v noční atmosféře se světelnými instalacemi • piaristický chrám tel. 727 878 444
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

3. 10. Ne 14.00 Ladislav Horáček: Prezidentské projevy Václava Havla - setkání s editorkou prvních vydání A. Freimanovou • zámecký pivovar
15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou: Cestujeme za zvířátky - pro děti od 2 let, 180 Kč  • Smetanův dům tel. 461 613 239
15.00 Jan Boštík: Mladočovské Jericho - uvedení knižního vydání kroniky kolektivizace jedné vesnice na Litomyšlsku • zámecký pivovar
16.30 Ondřej Němec: Václav Havel 1976-2011 - vernisáž výstavy fotografií Ondřeje Němce • výstavní sál zámeckého pivovaru
17.30 Václav Havel - architektura a urbanismus - debata M. Žantovského a jeho hostů o obyvatelném světě (V. Havla) • zámecká jízdárna
19.30 Václav Havel: Protest - inscenace jednoaktovky Václava Havla v podání legendárního Divadlo na tahu • zámecká jízdárna
21.30 Jáchym Topol: Až po desátý - autorské čtení z dosud nevydaných textů • dvorek zámeckého pivovaru

4. 10. Po 8.30 - 16.00 Prodej vyřazených knih • v podloubí před městskou knihovnou tel. 461 612 068
10.00 Havel není pruda! - workshop o lidských právech, občanské společnosti a Václavu Havlovi • výstavní sál zámeckého pivovaru
13.00 Václav Havel tady a teď - debata s Michaelem Žantovským, ředitelem Knihovny Václava Havla • zámecká jízdárna

5. 10. Út 17.00 Malý badatel • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
6. 10. St 16.00 - 17.00 Hrajeme si na školu - vzdělávací kurz pro předškolní děti, zdarma • Základní škola U Školek tel. 461 613 056

19.00 Ceny města 2021 - slavnostní předávání cen města, účinkují V. K. Housková (zpěv), J. Hrubý (klavír), zdarma • Smetanův dům tel. 461 653 333
19.00 Chytrý kvíz - týmová soutěž, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

7. 10. Čt 17.00 Kočka a její cesta dějinami - přednáška Marie Mackové • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068 
17.30 Jihoafrická republika - cestopisné vyprávění o cestě učitelů SZaT po JAR, 40 Kč • Střední škola zahradnická a technická - vchod od nadchodu
19.00 578. LHV: Ve znamení opery - koncert Matyáše Nováka, 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

8. 10. Pá 17.15 - 22.00 Tajemná knihovna - dobrodružná hra pro týmy, přihlášení nutné • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
20.00 Dunaj - koncert, afterpárty s dj Wolfem, 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

9. 10. So 9.00 - 11.00 Vycvič svého draka - semifinále čtenářské soutěže pro děti • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
10.00 VIII. výročí založení minipivovaru - pivní putování, živá hudba, pivní gastronomie, vstup zdarma • Restaurace a Minipivovar Veselka
21.00 Párty time! - dj Saurus, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

12. 10. Út 15.00 - 17.00 Deskové hry pro malé i velké - na téma „Domácí zvířátka“ • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
17.00 Malý badatel • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

13. 10. St 16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
17.00 Křest mandalového kalendáře na rok 2022 - Emílie Didi Bertová • Smetanovo náměstí tel. 461 612 667
17.00 Neolitické sídliště s rondelem v Nedošíně - přednáška, doc. PhDr. Vratislava Janáka, CSc., 40 Kč • Regionální muzeum v Litomyšli

14. 10. Čt 9.00 - 17.00 Výklady karet - Emílie Didi Bertová • Smetanovo náměstí tel. 461 612 667
18.00 O čem se mluví - debata s Tomášem Hajzlerem, pořádá Skautský institut v Litomyšli • Nový kostel 
19.00 Underground Comedy - stand-up show, předprodej 220 Kč / 280 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

15. 10. Pá 20.00 Basement Artists - rap night, 150 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
16. 10. So 18.00 Vandráci Vagamundos - cestovatelská beseda s Pavlem Liškou a Janem Révaiem, 290 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

19.00 Helena Vondráčková: Vzhůru k výškám Tour - koncert, 690 - 990 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 The Night´s Joy – koncert k ještě neoslaveným rok starým 50. narozeninám kapely, vstupné dobrovolné • Hospoda Na Žabárně v Nedošíně
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

19. 10. Út 17.00 Malý badatel • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
20. 10. St 17.00 Zahrada k sežrání - seminář pro dospělé nutná rezervace místa na tel. 607 605 720 • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

19.00 576. LHV: S houslemi a kytarou napříč staletími - koncert, L. Čepický a P. Saidl, 200 Kč  • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz - týmová soutěž, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

21. 10. Čt 19.00 Písně Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého - v podání Jiřího Plháka • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Partička - vysoká škola improvizace, 550 Kč  • Smetanův dům tel.  461 613 239

22. 10. Pá 14.00 - 17.00 Podzimní bazárek pro zdravější školu - bazárek • Vinotéka - vinárna U Mydláře tel. 461 616 746
18.00 Výroční koncert Bigbandu ZUŠ Litomyšl - v sále školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
20.00 Mother´s Angels & hosté - koncert, afterpárty s dj Jerry Jezz, předprodej 150 Kč / 200 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

23. 10. So 9.00 - 12.00 Podzimní bazárek pro zdravější školu - bazárek • Vinotéka - vinárna U Mydláře tel. 461 616 746
10.00 - 17.00 ZUŠ slaví 75 let - program v atriu školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
10.00 Dialog vědy a víry na téma „Uživí nás Země?“ - přednáška s Josefem Špakem • Husův sbor tel. 724 704 977
21.00 World Music Párty - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

26. 10. Út 17.00 Děti a technologie - seminář Jana Kršňáka pro rodiče, zdarma • Základní škola U Školek tel. 461 613 056
17.00 Malý badatel • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

27. 10. St 9.00 - 16.00 Den informačních center - netradičně s hádankami, kvízy a překvapením • infocentrum na náměstí tel. 461 612 161
18.00 Není kostel jako kostel: Kaple a kapličky - beseda s hosty Ing. arch. Kamilem Měrkou a farářem P. Jiřím Hebltem • Nový kostel 
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KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá, So, Ne  1., 2., 3. 10.  Není čas zemřít - film USA/VB, akční/krimi/drama/thriller, 160 min, 140 Kč 
Út, St  5., 6. 10.  Atlas ptáků - film ČR/SR/Slovinsko, drama, 95 min, 120 Kč
Čt  7. 10. od 17.00  Kino pro seniory: Matky - film ČR, komedie/romantický, 95 min, 70 Kč
Čt  7. 10.  Marťanské lodě - film ČR/Norsko, drama/romantický, 80 min, 110 Kč
Pá  8. 10. od 17.00 a 19.30 Karel - film ČR, dokumentární, 130 min, 130 Kč
So, Ne  9., 10. 10. Karel - film ČR, dokumentární, 130 min, 130 Kč 
Út, St 12., 13. 10.  Zátopek -film ČR, drama/životopisný, 130 min, 100 Kč
Čt 14.10.  Filmový klub: Malířka a zloděj - film Norsko, dokumentární, 105 min, 80 Kč
Pá, So, Ne 15. - 17. 10.  Venom 2: Carnage přichází - film USA, akční/sci-fi/thriller, 90 min, titulky (Pá, So), dabing (Ne), 130 Kč
Út, St 19., 20. 10.  Večer pro dámy: Láska na špičkách - film ČR, komedie/romantický, 95 min, 130 Kč
Čt, Pá, Ne 21., 22., 24. 10. Duna - film USA, dobrodružný/drama/sci-fi, 160 min, titulky (Čt, Pá), dabing (Ne), 130 Kč 
So 23. 10.  Duna ve 3D - film USA, dobrodružný/drama/sci-fi, 160 min, titulky, 150 Kč 
Út, St 26., 27. 10.  Poslední souboj - film USA, drama/historický, 150 min, titulky, 130 Kč
Čt, Pá 28., 29. 10.  Kurz manželské touhy - film ČR, komedie/drama, 90 min, 140 Kč
So 30. 10.  Halloween zabíjí - film USA/VB, horor/thriller, 110 min, titulky, 130 Kč
So 30.10. od 22.00 Paroží - film USA, horor/mysteriózní, 100 min, titulky, 120 Kč
Ne 31.10.  Zpráva - film SR/Německo/ČR, drama/historický/válečný, 95 min, 120 Kč
Út, St  2., 3. 11.  Prvok, Šampón, Tečka a Karel - film ČR, komedie, 120 min

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  2., 3. 10.  100% Vlk - film Austrálie, animovaný/komedie, 100 min, 120 Kč
So, Ne  9., 10. 10.  Myši patří do nebe - film ČR/Francie/SR, fantasy/dobrodružný, 90 min, 130 Kč
So, Ne 16., 17. 10.  Vlk a lev: Nečekané přátelství - film Francie, dobrodružný/rodinný, 100 min, 120 Kč
So, Ne 23., 24. 10.  Rozbitý robot Ron - film USA, animovaný/rodinný/dobrodružný, 110 min, 120 Kč
So, Ne 30., 31. 10.  Addamsova rodina 2 - film USA/Kanada, animovaný/komedie/rodinný/fantasy, 95 min, 120 Kč

27. 10. St 19.00 Poletíme? - koncert, předprodej 280 Kč / na místě 350 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
29. 10. Pá 20.00 Post-hudba - koncert, afterpárty dj Magdida, 200 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
30. 10. So 13.00, 14.30, 16.00 Interaktivní prohlídky pro děti s detektivní hrou - hra plná šifer a hlavolamů, 50-70 Kč • Portmoneum tel. 734 541 323

18.00 a 19.30 Strašidelné prohlídky pro dospělé - dospělí objeví skryté záhady magie a hranice vlastního strachu, 120 Kč • Portmoneum
19.00 Jelen - koncert, dj Saurus, předprodej 490 Kč / 550 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

31. 10. Ne 11.00 Brunch - neomezená konzumace z rautového stolu, nutná rezervace předem • Hotel Aplaus - restaurace Bohém tel. 461 614 900
3. 11. St 15.00 Ubytujte ježka s žábou - odpoledne pro děti • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720 

19.00 Chytrý kvíz - týmová soutěž, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
4. 11. Čt 19.00 Odhalená pravda - divadelní hru uvádí StageArtCZ, 350 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
5. 11. Pá 17.00 Štístko a Poupěnka: Ať žijí pohádky! - společně s broučky do pohádkového lesa, 195 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 

18.00 Krváčky na dušičky - přednáška a beseda se znalcem hororu Martinem Jirouškem, 40 Kč • Portmoneum tel. 734 541 323
18.00 UDG - koncert, afterpárty dj Jerry Jezz, předprodej 370 Kč / 400 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

6. 11. So 9.00 - 18.00 Astrovíkend - Dny tajemna a zdraví - esoterický festival • Zámecké návrší tel. 739 018 692
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 80 Kč• Music club Kotelna tel. 776 278 519 

7. 11. Ne 10.00 - 17.00 Astrovíkend - Dny tajemna a zdraví - esoterický festival • Zámecké návrší tel. 739 018 692
14.00 Na kole přes Afriku - přednáška Tadeáše Šímy, následuje beseda, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519  
19.00 Kouzelná vyhlídka - abonentní divadelní představení, uvádí Divadlo Frída, zbylé vstupné 320-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

Vysvětlivky: LHV - Litomyšlský hudební večer

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

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

do 31. 10. Litomyšl jinak - venkovní hra pro každého, hrací mapu si můžete stáhnout z www.rml.cz a podle ní návštívíte různá místa a splníte tam úkol
2. 10. - 3. 10. Houby na talíři - pochoutky z hub • restaurace a minipivovar Veselka • 11.00 - 21.00
3. 10. - 4. 10. Knihkupecký krámek knihovny Václava Havla • náměstí Václava Havla • Ne 10.00 - 18.00, Po 10.00 - 14.00
6. 11. - 7. 11. Astrovíkend: Dny tajemna a zdraví - esoterický festival, www.astrovikend.cz • zámecké návrší •  So 9.00 - 18.00, Ne 10.00 - 17.00
7. 11. - 9. 11. XIX. Mezinárodní festival outdoorových filmů - dobrodružství, příběhy, napětí •  Music Club Kotelna • denně vždy od 16.00 do 22.00 

VÍCEDENNÍ AKCE

VÝSTAVY
do 3. 10.                               Kampa a stálá expozice Městské obrazárny - české umění 19. a 20. století a dva obrazy z Musea Kampa • městská obrazárna • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 3. 10.                              Augustova tiskárna - její historie i budoucnost - výstava  • zahrada Augustovy tiskárny (vstup z Klášterních zahrad) • denně 8.00 - 20.00
do 10. 10.                             Časy mezi Časy - výstava Veroniky Šrek Bromové • dům U Rytířů • Út - Ne 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
do 15. 10. Listiny litomyšlského biskupství a kapituly - výstava archivní kulturní památky • Státní okresní archiv • Po, St 8-17 a Út, Čt, Pá 8-13
do 2. 1. ´22                           Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská historie - výstava k 170. výročí narození Aloise Jiráska • regionální muzeum • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17
do 17. 1. ´22                          Jindřich Pevný: 60 - výstava • Galerie v Antik Hotelu Sofia • denně
do 6. 2. ´22                 Lidový nábytek na Litomyšlsku - výstava, nábytek užívaný od 18. do poloviny 19. století  • regionální muzeum • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17
do 29. 5. ´22                       Oldřich Hamera: Recyklace - pocta Josefu Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění, výstava • Portmoneum • So – Ne 9–12 a 13–17
2. 10. - 4. 10. Sochy Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla - prohlídka • zámecké sklepení • So, Ne, Po 10.00 - 16.00
2. 10. - 3. 10. Výstava hub - a věcí spojených s jejich určováním, zavářením, sbíráním a mnoho dalšího • sál resturace a minipivovaru Veselka • So 10 - 17, Ne 10 - 14
15. 10. - 26. 11. Stále sa to deje / It´s still happening - výstava prací 12 umělců spjatých s Levočou (SK) • dům U Rytířů • Út - Ne 10 - 12 a 13 - 17
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Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30 - 17.00 So 9.00 - 12.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       So-Ne 9.00 - 16.00

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na kulturní i sportovní akce v síti Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, TicketLive a Colosseum.
Internet, kopírování, skenování, laminování a kroužková vazba.

Nově v nabídce: kalendáře a diáře Litomyšl 2022

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

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

 Městský bazén, tel.: 461 315 011 
Otevírací doba na webu.
www.bazen-litomysl.cz

 Krytý zimní stadion, tel.: 774 432 169
Veřejné bruslení: So - Ne 13.30 - 15.30
www.hclitomysl.cz

Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.

www.sportcentrum-litomysl.cz
Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586

Adventure golf, volejbal, nohejbal, plážový volejbal, pétanque.
Od 24. 9. je v provozu sauna.
www.areal-sokolovna.cz

Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra Fila a ve Sportovní
hale Jiskra (obojí u zimního stadionu):

• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping
• Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping
Teens, Hýbánky, Sportík) • Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 až 120 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Rozvrh lekcí: www.stratilek.cz/spinning

SPORT, CVIČENÍ

2. 10.               So              10.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Městečko Trnávka - mistrovské utkání okresního přeboru mladších žáků • stadion Černá hora
3. 10.               Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. TJ Lanškroun - Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů • zimní stadion
9. 10.               So              9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SKB Tišnov - NRL kadetek U17 • Sportovní hala Jiskra
                                             9.30                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Sokol Bystré - mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             10.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SKB Tišnov - NRL kadetek U17 • Sportovní hala Jiskra
                                             12.15                   Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. SKP Slovan Moravská Třebová - utkání krajského přeboru dorostu • městský stadion
                                             13.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Basket Poděbrady - Liga kadetů U17 • městská sportovní hala
                                             15.00                 Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Basketball Nymburk - 2. liga žen • městská sportovní hala
                                             15.00                 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Luže - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Chrudim - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala
                                             19.30                  Florbal: Florbal Litomyšl vs. Snipers Třebíč B - divize, skupina D • městská sportovní hala
10. 10.            Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Brandýs nad Labem - Liga kadetů U17 • městská sportovní hala
                                             10.00                 Fotbal: Mistrovský turnaj okresní soutěže mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
                                             11.15                    Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Basket Poděbrady - 2. liga žen • městská sportovní hala
                                             13.30                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jiskra Havlíčkův Brod - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala
                                             15.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BVK Holice - VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra
                                             16.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BVK Holice - VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň - Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů • Zimní stadion
16. 10.            So              9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Vysoká nad Labem - NRL juniorů U19 • městská sportovní hala
                                             10.00                 Fotbal: Mistrovský turnaj okresní soutěže mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
                                             10.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Vysoká nad Labem - NRL juniorů U19 • městská sportovní hala
                                             14.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Mladá Boleslav - NRL žáků U15 • Sportovní hala Jiskra
                                             15.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Mladá Boleslav - NRL žáků U15 • Sportovní hala Jiskra
17. 10.             Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Studánka Pardubice - VP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra
                                             9.00                   Fotbal: Mistrovský turnaj okresní soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
                                             10.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Studánka Pardubice - VP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra
20. 10.           St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová - KL Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů • Zimní stadion
23. 10.            So              9.30                   Běh Černou horou - 49. ročník • Příměstský les Černá hora - lesopark
                                             9.30                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Sokol Janov - mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             11.15                    Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Radiměř/Hradec nad Svitavou - okresní přebor mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             14.30                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FK Horní Ředice - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
                                             19.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. Andone SK Jihlava - divize, skupina D • městská sportovní hala
28. 10.           Čt              11.45                   Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. Moravany/Dašice - mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             14.30                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Svitavy - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
                                             18.00                 Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Vlčice Žďár nad Sázavou - Český pohár žen • městská sportovní hala
30. 10.           So              10.00                 Fotbal: Litomyšl vs. TJ Jaroměřice - mistrovské utkání okresního přeboru mladších žáků • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM
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Máte rádi šifry? Zapojte se 
do kampaně Time to move!
Letos na jaře se naše Dobrovolnické centrum
stalo regionálním partnerem Eurodesku a to
znamená, že bychom chtěli přinášet více infor-
mací o výměnných pobytech, studiu nebo dob-
rovolnictví v zahraničí a dalších zajímavých
aktivitách. Pokud máte rádi šifry, chcete se tro-
chu pobavit a získat odměnu v podobě parádní
karetní hry a zápisníku, tak se zapojte do naší
Šifrovací hry po Litomyšli. Vše proběhne v rámci
kampaně Time to move a čeká vás nejen pohyb,

ale také namáhání mozkových závitů. Více in-
formací najdete na https://litomysl.charita.cz/
eurodesk/. Výchozím bodem bude Lidový dům,
konkrétně charitní vývěska, kde se bude nachá-
zet první stanoviště z deseti. Postupně projdete
všech deset stanovišť, která vás zavedou k cíli
a odměně. Šifrovací hra je vhodná pro středo-
školáky nebo aktivní dospěláky a pozor – star-
tuje od 14. října do 5. listopadu! Přidáte se? 

Veronika Peterková

Kočka a jej
cesta dějinami
Srdečně zveme všechny milovníky koček a his-
torie ve čtvrtek 7. 10. v 17 hodin do městské kni-
hovny na přednášku Marie Mackové Kočka a její
cesta dějinami. 
Sama autorka o těchto zvířatech říká: „Kočka
provází člověka od té doby, co se alespoň čás-
tečně usadil na jednom místě. Člověk svůj názor
na kočku v průběhu dějin mnohokrát změnil.
Kočka si o člověku myslí pořád totéž. Snad.“

Iva Pekníková

Chovatelská
přehlídka trofejí
Městské úřady Litomyšl, Svitavy, Polička a Mo-
ravská Třebová ve spolupráci s Okresním mys-
liveckým spolkem ve Svitavách pořádají
Chovatelskou přehlídku trofejí ulovené zvěře
v honitbách okresu Svitavy za rok 2020/2021.
Přehlídka se koná v pátek 15. října od 12.00
do 18.00 hodin a v sobotu 
16. října od 9.00 do 18.00 hodin v kulturním
domě v Boršově u Moravské Třebové. Po oba
dva dny je zajištěno zvěřinové občerstvení.  

Lenka Havranová

Lidový nábytek na Litomyšlsku
26. září 2021 – únor 2022 v regionálním muzeu
Jako lidový nábytek lze obecně označit mobiliář
vyráběný a určený pro venkovské a maloměst-
ské uživatele, který vyhovoval jejich vkusu a po-
třebám. Dominantní výzdobnou technikou se
stala malba. V českých zemích se vyvinula řada
regionálních typů malovaného nábytku, které
byly rozšířeny na různě velkých územích. Jako
litomyšlský je označován nábytek vyráběný
v Litomyšli a širokém okolí čítajícím zhruba pa-
desát vesnic. Zdejší malovaný nábytek svým

estetickým zpracováním náleží k vrcholům če-
ského lidového artefaktu. Výstava představuje
lidový nábytek užívaný na Litomyšlsku od 18.
do poloviny 19. století, jeho vývoj i specifika jeho
malířské výzdoby, která jej odlišuje od produkce
v jiných regionech. K unikátním exemplářům
v celorepublikovém kontextu náleží například
malované moučné truhly či malované paravány.
Veškeré vystavené předměty pocházejí z boha-
tých sbírek Regionálního muzea v Litomyšli. 
    René Klimeš

Výstava na stromech na Olivetské hoře
Výstava na stromech je celorepublikový výsta-
vový happening na podporu důstojné práce.
Akce se koná každý rok v říjnu, v Litomyšli bude
k vidění od 1. do 8. října na Olivetské hoře v okolí
sochy Aloise Jiráska. V letošním roce se zaměří
na pěstování bavlny. Proč právě té?
Bavlna patří mezi nejdůležitější textilní suro-
viny. Pěstuje se v subtropickém pásmu v 80 ze-
mích světa, nejvýznamnějšími producenty jsou
Indie, Čína a Spojené státy americké. Většina
bavlny pochází od drobných pěstitelů. Způsob
jejího pěstování i celý svět oblékání a módy
však potřebuje změnu. Stojí totiž na drancování
přírody a zneužívání pěstitelů bavlny i zaměst-
nanců textilních továren. 

Prostřednictvím výstavy Život v bavlně můžete
nahlédnout do života pěstitelů bavlny a spo-
lečně s námi se zamyslet nad možnostmi udr-
žitelnější produkce. Bez plýtvání vodou, bez
genetické modifikace bavlníků, s minimem pes-
ticidů, bez dětské práce, s lepšími výkupními ce-
nami a šetrnějším přístupem k životnímu
prostředí.
Na akci spolupracují dvě nevládní neziskové or-
ganizace: Fairtrade Česko a Slovensko a Na-
Zemi. Litomyšlským organizátorem je ZŠ
Zámecká. Přijďte se podívat, těšíme se!

Stanislav Švejcar, 
učitel výchovy k občanství ZŠ Zámecká

POZVÁNKY 

Měsíc říjen v Kině Sokol odstartujeme ve velkém
stylu. Agent 007 s povolením zabíjet, James
Bond (Daniel Craig), se v novém pokračování
s názvem Není čas zemřít utká se záporákem
Safinem (Rami Malek), který disponuje novou
nebezpečnou technologií na zničení světa.
Úctyhodná stopáž 160 minut vám naservíruje
tradiční koktejl akce, zajímavých lokací, chariz-
matických postav a technických vychytávek.
Stejně dlouhý jako nová bondovka je i jeden
z nejočekávanějších filmů letošního roku,
epická fantasy Duna. Po uvedení na Benátském
filmovém festivalu se o této adaptaci mluví
v superlativech. Kritici oceňují obzvlášť vý-
pravu, kameru a speciální efekty. 
Producent Marvel Studios se po znovuote-
vření kin drží hesla: co měsíc, to jeden film –
v říjnu se na plátna kin podívá mimozemský
Venom. Ve druhém pokračování se dostane
do střetu s ještě zákeřnějším predátorem
Carnagem. Poslední zahraniční novinka je
z dílny režiséra Ridleyho Scotta. V jeho histo-
rickém dramatu Poslední souboj zasazeném
do Francie 14. století se proti sobě postaví
dva rivalové (Matt Damon a Adam Driver)

bojující o svou čest a ctnost jedné ženy.
Pro fanoušky Karla Gotta je dobrou zprávou, že
se do kin po ročním odkladu dostane dokument
Olgy Malířové Špátové, která mapovala nejen
mistrova poslední léta života. V rámci „Večera
pro dámy“ promítneme novou českou roman-
tickou komedii Láska na špičkách s Vicou Kere-
kes v hlavní roli. Další česká novinka komedie
Kurz manželské touhy nás zavede do rezortu,
kde se manželské páry budou snažit navrátit
touhu a vášeň do svých životů. Ve filmu se ob-
jeví známí čeští herci např: Jiří Bartoška, Vojta
Kotek, Lenka Vlasáková nebo Radek Holub. 
Na poslední říjnový víkend připadá Halloween,
který jsme se ho rozhodli připomenout speciální
akcí – pro děti připravujeme „strašidelné kino“:
tematickou výzdobu, soutěže a novou animo-
vanou pohádku Addamsova rodina 2. Pro do-
spělé pak v tento víkend uvedeme premiérově
horor Halloween zabíjí a následně mysteriózní
horor Paroží. 
Kompletní programovou nabídku Kina Sokol na-
jdete na stránkách www.kinolitomysl.cz, kde si
můžete rezervovat/zakoupit lístky online z po-
hodlí domova. Dita Konečná

Na co do kina v říjnu

Skautský
institut zve
Přijměte pozvání na říjnové akce Skautského
institutu v Litomyšli do Nového kostela.
Těšit se můžete na debatu s názvem „O čem
se nemluví“ s Tomášem Hajzlerem (14. 10.
od 18 h) i na povídání „Medik bez zábran“
o dobrovolnické cestě Jaroslava Střasáka
na Papuu Novou Guineu (10. 10. od 17 h).

O čem se nemluví
Až bude probíhat debata s Tomášem Hajzle-
rem, už bude po volbách. Zatím jsme svědky
předvolebního boje a marketingu. V knize
Dobrý život ve stínu konzumní společnosti
Hajzler pojmenovává příčiny zhoršujícího
stavu demokracie, narůstajících nerovností,
pocitů nespravedlnosti, populismu, extre-
mismu a ekologické krize. Ukazuje je v různých
kontextech a snaží se nabízet řešení. Zajímavé
ale je, že tato palčivá témata nejsou na pořadu
dne v blížících se parlamentních volbách.
O čem se nemluví a proč? A jak to, že jsou tato
témata ještě mimo zájem většinové společ-
nosti? Přijďte to probrat ve čtvrtek 14. 10. v 18
h do Nového kostela.

Medik bez zábran
Od návratu z dobrovolnické cesty na Papuu
Novou Guineu uplynul rok. Vzpomínky však
zůstávají stále živé. Jaké to bylo strávit sedm
měsíců na ošetřovně mezi Papuánci daleko
od civilizace? Jaký život tamní obyvatelé žijí?
Co je to Adopce nablízko a kam dobrovolníky
vysílá? O své cestě plné radostí i strastí rád po-
hovoří Jaroslav Střasák. Přijďte si to poslech-
nout v neděli 10. 10. od 17 h do Nového kostela.

Jaroslav Střasák
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Kurz trénování
paměti 
Zveme vás na Kurz trénování paměti pro za-
čátečníky do Městské knihovny Litomyšl. Pět
lekcí proběhne v termínech 26. 10., 9. 11., 23. 11.,
7. 12. a 21. 12.  – vždy v úterý od 13.00 do 14.30
hodin.
Zaměříme se na osvojení používání paměťo-
vých technik, zlepšení soustředění, procvičo-
vání pravé a levé hemisféry a mnoho dalších
dovedností, jak si zapamatovat informace pro
praktické využití.
Cílem kurzu není testování nebo zkoušení, ale
odnést si pozitivní zážitky. 
Cena za celý kurz je 250 Kč, přihlásit se mů-
žete buď osobně v Městské knihovně, nebo
přes e-mail dospivova@knihovna.litomysl.cz.

Tereza Dospivová

Přijďte se seznámit
s životem 
dobrovolníků!
Zajímá vás dobrovolnictví? Chtěli byste trochu
nakouknout pod jeho pokličku? Přijďte od 14.
do 21. října k Lidovému domu a navštivte naši
mini venkovní výstavu Ze života dobrovolníků.
Najdete tu fotky dobrovolníků během jejich
dobro aktivit - a že jsou pestré! Mini výstava
bude k vidění od 8.00 do 16.30 hod. Přijďte se
seznámit s těmi, kteří mění svět.

Veronika Peterková

Osmé výročí litomyšlského piva
Je tomu již osm let, co vyšla na svět první
várka světlé Bedřichovy jedenáctky. Úspěš-
ných osm let, ověnčených úspěchy na pivních
festivalech a soutěžích, se pivovarníci rozhodli
oslavit a zvou k tomu i všechny ostatní, co
mají rádi dobrou muziku a zábavu.
Na co se můžete 9. října těšit? V deset hodin
zahájíme oslavu založení pivovaru dalším roč-
níkem Pivního putování po litomyšlských hos-
půdkách. Jsou připraveny pivní pasy a odměny
pro naše „pivní turisty“. Zakončení putování
proběhne v 16.00 hod., kdy budou vyhodno-
ceni ti nej, nej, nej – nejrychlejší, nejpivnější
a nejhezčí.
Kdo nechce šlapat po hospůdkách, tak může
pobejt u nás a poslechnout si pohodovou mu-
ziku, zazpívat si či zatancovat. Od 11 hodin
nám zahrají naši milí a šikovní harmonikáři

ze Svitav, následovat bude litomyšlská ka-
pelka Countrymeni a vše završí Rotoped a ta-
neční zábava na velkém sále. Vše je zdarma,
bez vstupného. 
Budeme nabízet skvělou tmavou třináctku
s meduňkou a citrónovou kůrou, která bude
letos poprvé na čepu v tento pro nás vý-
znamný  a slavnostní den. V průběhu celé
akce si bude možné zdarma prohlédnout náš
pivovárek s komentovanou prohlídkou o vý-
robě piva.
Rezervace míst můžete provádět buď přímo
v restauraci u obsluhy nebo na telefonu 464
601 710.
Kolektiv Restaurace a Minipivovaru Veselka Li-
tomyšl se těší na Vaši návštěvu. 

Seklová Lenka

Není kostel jako kostel 
Městská galerie Litomyšl společně se Sborem
Církve bratrské v Litomyšli připravily sérii tří se-
tkání na téma současná sakrální architektura.
Zatímco první část cyklu představí novodobé
stavby kaplí, další dvě setkání budou věnována
rekonstrukcím kostelů a klášterů. Pozvání do Li-
tomyšle přijali jak architekti, tak zástupci z řad
církve, kteří se na projektování a stavbě přímo
či nepřímo podíleli.

27. 10. 2021 v 18.00 v Novém kostele v Litomyšli
Kaple a kapličky
V roce 2020 vyrostla na polní cestě ze Sobě-
tuch do Rabštejnské Lhoty (okres Chrudim) mi-
nimalistická kaplička Čtyř svatých. Návrh vyšel
z iniciativy zprvu zmíněné obce. Architekt Kamil
Měrka navrhl kapličku jako jednoduchou stélu
spočívající na půdorysu kříže s přiléhající lavič-
kou. Jednoduché pojetí architektury kapličky
ozvláštňuje použitý materiál, jimž je cortenový
plech. Kaplička u Sobětuch není ojedinělým pří-
kladem nového přístupu k tzv. drobným památ-
kám. V průběhu večera proto představíme další
zajímavé realizace na našem území. 
Hosté: Ing. arch. Kamil Měrka (Ti2 architekti), P.
Jiří Heblt, původně chrudimský děkan, dnes už
farář z Hradce Králové - Pouchova

18. 11. 2021 v 18.00 v Novém kostele v Litomyšli
Rekonstrukce kostela
Proměna života církve se do architektury měst
a obcí vtiskuje nejen nově vznikajícími kostely,

ale rovněž pomocí rekonstrukcí, které prostory
kostela citlivě modernizují a adaptují na nové
potřeby farního sboru. Příkladem zdařilé rekon-
strukce je evangelický kostel v Hodslavicích.
Úprava interiéru kostela, která citlivě propojuje
staré s novým, byla dokončena v roce 2019 a zí-
skala Českou cenu za architekturu 2019 v kate-
gorii interiér. 
Hosté: Ing. arch. Václav Šuba, Ing. arch. Jakub
Červenka (Objektor architekti) a evangelický
farář Lubomír Červenka

2. 12. 2021 v 18.00 v Novém kostele v Litomyšli
Klášterní kostel
Hostem posledního setkání série Není kostel
jako kostel bude Ing. arch. Jan Soukup z plzeň-
ského ateliéru Ateliér Soukup Opl Švehla, mezi
jehož úspěšné realizace se řadí několik projektů
se sakrální tematikou (Dálniční kaple, kaple
Smíření, revitalizace katedrály sv. Bartoloměje
a Staré synagogy v Plzni). V čase předvánočním
představí v Litomyšli mnohokrát oceňovaný
projekt kláštera trapistů v Novém Dvoře, na
němž spolupracoval s architektem Johnem
Pawsonem. 
Hosté: Ing. arch. Jan Soukup, hosta z řad du-
chovních nebo bratří trapistů ještě domlou-
váme
Aktuální informace o konání akcí na www.gale-
rie.litomysl.cz a www.novykostel.cz
    Daniel Kvasnička

Hrajeme si na školu
Máte doma nedočkavého předškoláčka a rádi
byste mu co nejvíce usnadnili nástup do první
třídy? Zveme vás spolu s vašimi dětmi na spo-
lečná setkání, při kterých se děti seznámí se
školním prostředím. Společně se zkušenými pa-
ními učitelkami si vyzkouší hravou formou plnit
nejrůznější úkoly s cílem procvičit všechny do-
vednosti, které by děti před nástupem do školy
měly zvládat. 
Pokud máte zájem, aby se vaše dítě tohoto
přípravného „minikurzu“ zúčastnilo, napište
na e-mailovou adresu  reditel@skoluskol.cz,
případně volejte na tel. číslo 737 560 432.  
Uveďte prosím vždy jméno dítěte, kontakt
na vás a z jaké školky dítě přijde. Vzhledem

k hygienickým nařízením vytvoříme menší sku-
piny podle jednotlivých MŠ.
Setkání jsou určena pro všechny děti, které se
chystají od září 2022 do školy. Těšíme se na vás
v učebnách 1. stupně ZŠ U Školek Litomyšl.  
Termíny setkání: 6. 10. 2021, 10. 11. 2021, 8. 12.
2021, 12. 1. 2022, 9. 2. 2022, 9. 3. 2022
Vzhledem k současné epidemiologické situaci
vás prosíme, abyste dodržovali námi stanovená
pravidla, tedy doprovod dítěte maximálně jed-
nou osobou v respirátoru a včasný příchod.
Sledujte prosím webové stránky školy www.li-
tomysl.cz/2zs pro případ, že by musela být
lekce zrušena. 

Za pedagogy ZŠ U Školek M. Šplíchalová

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

Nová zelená úsporám vstupuje do nové etapy 
a přináší významné novinky
Více na: www.consultvk.cz/realitní novinky

Vysoké Mýto – Rašínova, prodej dvougenerační vily
se 2 garážemi a zahradou 661 m2. Dispozice 3+kk
v I. NP, 4+kk ve II. NP. K využití pro bydlení s podniká-
ním nebo pro generační soužití. Napojeno na elek-
třinu, veř. vodovod a kanalizaci. ÚT na tuhá paliva
(možnost instalace krbových kamen). ENB G
Č. 1622                                                   Cena: Informace v RK
Choceň – pronájem  prostoru pro obchod na hlavním
náměstí. Prodejna cca 60 m2 (6 x 10 m2), zázemí cca
10 m2, bezbariérový přístup. Energie na nájemce (po-
družná měřidla). Volné od 1. 1. 2022 (po domluvě
i dříve). ENB G
Č. 1639                                     Cena: 15 000 Kč + energie
Litomyšl – pronájem  prostoru pro obchod nebo
služby v centru města. Prodejní prostor 45 m2 + soc.
zázemí včetně kuchyňky, přístup z ulice. Výhodou je
zadní přístup s možností užívat zahradu i k parkování.
Energie na nájemce (vlastní měřidla). Volné od 1. 11.
2021 (po domluvě i dříve). ENB E/165
Č. 1641                                       Cena: 8 000 Kč + energie
Janov – prodej pozemku 998 m2 pro bydlení v údolí
obce, jehož součástí je stavba garáže a kolny. Napo-
jení na sítě (plyn, elektřina a veř. vodovod) ze stávající
zástavby, odpady bude třeba svést do domácí ČOV.
Přístup po obecní asfalt. komunikaci. 
Č. 1631                                                         Cena: 1 490 000 Kč
Dolní Újezd – prodej RD 3+1 s garáží a zahradou
(133 m2) v centru obce. Napojeno na elektro, veř. vo-
dovod a obec. kanalizaci. ÚT na tuhá paliva (HUP před
domem), krbová kamna. Pozemky celkem: 257 m2.
ENB G. Č. 1624                                       Cena: 2 650 000 Kč
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Zahrada k sežrání
Plánujete založení nebo obnovu zahrady a cí-
títe, že sterilní travní koberec obehnaný hrad-
bou z tújí není to pravé? Chcete zahradu, která
je soběstačná, méně náročná na údržbu, při-
nese vám plody na zobání, obejde se bez po-
střiků a chemických hnojiv?
Vytvořte pro sebe i své děti bezpečné místo,
ve kterém se budete cítit dobře. Prostor k od-
počinku a načerpání nové energie, bezednou
studnici her a inspiraci pro vaše děti.
Seminář „Zahrada k sežrání“ se uskuteční
ve středu 20. října 2021 od 17 do 19 hodin v Ro-
dinném centru Litomyšl na Toulovcově náměstí

1163. Dozvíte se zákonitosti přírodních zahrad,
tipy na jedlé ploty, plody a květy. Naučíte se, jak
vytvořit BIO jedlou zahradu. Seminářem nás
provede Kateřina Jindrová, vystudovaná za-
hradní architektka. 
Z důvodu dodržení covidových pravidel se se-
mináře může zúčastnit max. 20 osob, proto si
rezervujte místo přímo v Rodinném centru Li-
tomyšl nebo u Petry Benešové, tel. 607 605
720. Není potřeba dokládat testování, očkování
či prodělání nemoci.
Za Rodinné centrum Litomyšl, Petra Benešová

Mother's Angels jsou zpět!
Litomyšlsko-sloupnická skupina Mother's Angels
v roce 2021 obnovila po šesti letech spánku svoji
činnost a vrací se 22. října opět i do litomyšlské
Kotelny. Do sestavy, ve které zůstali z původní
formace zakládající členové Jakub Dryml a Petr
Lenoch, nově přibyli bubeník Vojta Sedláček
a kytarista Jakub Telecký. 
Od začátku roku se scházeli, jamovali a věnovali
se nové tvorbě. „Jednou jsme se tak sešli ve zku-
šebně, zkusili zahrát starý ‚mothersácký‘ pecky
a nějak se nám to zalíbilo,“ směje se frontman
skupiny Jakub Dryml a přibližuje, jak se skupina
začátkem roku dala zpátky dohromady. V zimě
ale převážně pracovali na nové tvorbě. „Bylo
v nás plno inspirace a to je vidět na množství no-
vých nápadů, které najednou začaly přicházet
a hlavně stále přicházejí,“ doplňuje Jakub.  
Následně se vydali část této práce nahrát
do zlínského Studia V. „Toto studio byla jasná
volba. Nahrávali jsme zde téměř přesně před de-
seti lety CD Můj dům. A jelikož se vracíme k roc-
kovým kořenům, měli jsme v tomto jasno.“
Objasňuje Petr Lenoch, baskytarista a druhý
z původní sestavy skupiny, a dodává: „A hlavně
tam za mixážním pultem sedí baskytarista, což
je mi z nějakého důvodu tak trochu blízké,“ směje
se.
Následovalo léto a rozsáhlé koncertní turné.
Kromě těch vlastních odjeli i 15 koncertů coby

hosté na turné Divokýho Billa. „V kultuře se sice
v létě „rozvolnilo“, ale to nebyl rozhodně náš pří-
pad. Museli jsme koncerty kloubit s prací, osob-
ními životy a taky jsme museli spolu vydržet ty
kilometry v jednom malém autě,“ popisuje svoje
čerstvé dojmy se zjevnou nadsázkou a úsměvem
Vojta Sedláček, jeden z nových členů.
Na podzim až do konce roku plánují kromě ně-
kolika klubových koncertů hlavně pracovat
ve zkušebně a pokračovat na tvorbě nového ma-
teriálu. „Za léto máme v hlavách zase spoustu
nápadů, popěvků a melodií. Ty utřídíme a poje-
deme je opět nahrát, abychom mohli co nejdříve
něco již poslat ven,“ osvětluje plány Jakub Te-
lecký, nový kytarista skupiny.
Jedním z oněch klubových koncertů bude i ná-
vratový koncert 22. října v litomyšlské Kotelně,
kam zavítají po 6 letech a pomyslně tak navážou
na domácí koncerty, které zde hrávali každý rok.
„Zahrajeme kromě starších pecek z minulých CD
i spoustu čerstvých novinek,“ slibuje Jakub Dryml
s tím, že se rozhodně máte na co těšit. Jako hosty
si k tomu přizvali mladou litomyšlskou skupinu
Zrcadla. 
To vše k vidění 22. října v MC Kotelna v Litomyšli
od 20.30. 
Předprodej přes smsticket.cz, v knihkupectví Pa-
seka a litomyšlském infocentru: 150,-/200,-
na místě. Petr Lenoch

Přehlídka
středních škol
Svitavy 2021
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Svitavy po-
řádá za účasti středních škol okresu Svitavy
a vybraných středních škol z jiných regionů Pře-
hlídku středních škol 2021.
Akce se koná ve čtvrtek 21. října 2021, pro ve-
řejnost v době od 9.00 do 17.00 hod. v přízemí
Střediska kulturních služeb města Svitavy (Mul-
tifunkční centrum Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pra-
covníky, výchovné poradce a všechny, kteří
chtějí získat přehled o nabídce vzdělávání
v našem regionu. Barbora Kabátová, 

ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy

Uživí nás Země?
Tato otázka bude hlavním tématem podzimního
setkání dialogu vědy a víry, které se uskuteční
v sobotu 23. října od 10.00 hod. na faře Církve
československé husitské na Toulovcově ná-
městí v Litomyšli. Po biblickém úvodu
RNDr. Ivany Macháčkové, CSc., nás bude čekat
přednáška prof. Ing. Josefa Špaka, DrSc., ředi-
tele Ústavu molekulární biologie rostlin Biolo-
gického centra Akademie věd ČR, které dal
trochu provokativní podtitulek „O zlých země-
dělcích, co práškují naše pole“. Jeho oborem je
totiž zemědělská a lesnická fytopatologie
a ochrana rostlin. Po přednášce bude následo-
vat diskuse na dané téma, lehký oběd a odpo-
ledne rozhovor o dalších tématech, která sami
přinesete. Všichni zájemci o dialog jsou srdečně
vítáni. Štěpán Klásek

Písně Bulata 
Okudžavy a Vladimíra
Vysockého
Ve čtvrtek 21. října v 19.00 hod. zveme každého,
kdo má rád písně Bulata Okudžavy a Vladimíra
Vysockého, do Husova sboru v Litomyšli
na Toulovcově náměstí. Písně zazní v podání Ji-
řího Plháka z Vysokého Mýta. Toho jsme zde již
mohli vidět jako divadelníka a nyní se můžeme
těšit na to, že ho více poznáme i jako muzi-
kanta, v případě písní B. Okudžavy a V. Vysoc-
kého jako interpreta, ale v několika přidaných
zhudebněných textech českých básníků i jako
autora hudby. Na setkání s těmi, kteří mají rádi
písně zmíněných autorů i poetické texty spo-
jené se zajímavou hudbou, se těší

Štěpán Klásek

Výstava obrazů
Evy Motyčkové
Říjen až prosinec 2021 v BOBO CAFE Vodní valy
162 Litomyšl
Vystavené obrazy jsou originály, ze kterých byly
vytvořeny karty Energetického Tarotu. Přijďte si
vychutnat šálek dobré kávy a načerpat pozitivní
energie. Můžete vyzkoušet i nápovědu Tarotu
do různých životních situací. Jste srdečně zváni.  
    Eva Dosedělová

POZVÁNKY 

Neolitické sídliště s rondelem
v Litomyšli – Nedošíně
Středa 13. října, 17.00 v regionálním muzeu
Na začátku srpna letošního roku proběhl v Li-
tomyšli – Nedošíně archeologický výzkum
Regionálního muzea v Litomyšli a Ústavu ar-
cheologie FPF Slezské univerzity v Opavě, který
přinesl mimořádná zjištění. Vlastnímu výzkumu
v terénu předcházela magnetometrická měření
i povrchová prospekce. Byla zkoumána část síd-
liště z období neolitu a mimo jiné byl zachycený

tzv. rondel – kruhový areál vymezený příkopem.
Vedoucí katedry archeologie na Slezské univer-
zitě v Opavě V. Janák veřejnost seznámí s vý-
sledky výzkumu, pohovoří o funkci rondelu
i významu této lokality v rámci širších souvi-
slostí např. s dálkovou trasou.
Hlavní budova Regionálního muzea v Litomyšli,
přednáškový sál v přízemí, vstupné 40 Kč.

Jana Němcová

Ubytujte ježka s žábou
Víte, jak, kdy a čím správně krmit ptáčky?
Jak ustlat ježkovi na zimu nebo jak nakrmit
veverky? Rádi byste děti vedli k úctě k pří-
rodě, ale nemáte dostatečnou inspiraci
a nápady?
V zahradách a parcích žije množství drobných
živočichů. Na středu 3. listopadu 2021 od 15.00
hod. jsme pro děti připravili odpoledne, kde jim
představíme ozkoušené praktické tipy na akti-
vity, při kterých mohou jednotlivé druhy pozo-

rovat. Děti si také vytvoří příbytek pro drobné
živočichy.  
Z důvodu dodržení covidových pravidel se
klubu může zúčastnit max. 20 osob, proto si re-
zervujte místo přímo v Rodinném centru Lito-
myšl nebo u Petry Benešové, tel. 607 605 720.
Není potřeba dokládat testování, očkování či
prodělání nemoci. Více informací najdete
na www.rc.litomysl.cz. Těšíme se v Rodinném
centru Litomyšl.                       Petra Benešová



Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pondělí 11. 10. 2021  od 8.00 do 16.00
Cena:  45,- Kč /kg vč. DPH
Cena je uvedena v živém stavu.
Prosíme Vás o dodržení bezpečnostních 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

MĚŘENÍ STAVEB
TERMOKAMEROU

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

STAVEBNÍ DOZOR
NA DŘEVOSTAVBÁCH

• Kontrola stavebních prací
• Konzultace stavebních řešení 
• Konzultace projektu 

ING. MIROSLAV ČERMÁK
Tel. 736 722 299

www.udrzitelne-projekty.cz

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision: Zelené stře-
chy dělají vrásky budoucím majitelům bytů
i městu • Nový Disc Golf Park v Litomyšli •  Den
bez aut v Evropském týdnu mobility • Litomyšl-
ské dvorky 2021 • Ladislav Horáček má pamětní
desku na Portmoneu • Sociální konference
o lidském štěstí i násilí na dětech • 4. Litomyšl-
ská spacák party 2021 • 2. Litomyšlská veselice
• Festival DOKU Zahrady Litomyšl 2021

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Městská galerie představí
aktuální tvorbu umělců z Levoče
Ve dnech 16. října až 26. listopadu bude v domě
U Rytířů k vidění výstava prací dvanácti umělců
spjatých s Levočou, od roku 2003 partnerským
městem Litomyšle, nazvaná STÁLE SA TO DEJE
/ IT´S STILL HAPPENING. Autor její koncepce
Adam Macko říká: „Kolektívna výstava je hy-
bridnou formou prezentácie súčasného umenia
a umelecko-výskumným formátom s muzeál-
nymi prvkami. Výstava nadväzuje na obdobný
projekt ČO SA TAM STALO? z roku 2018, kde
autorov spájalo štúdium na Základnej umelec-
kej škole v Levoči s následným profesionálnym
vzdelaním vyšších stupňov umeleckých škôl.
Túto výstavu doplňuje širšie spektrum autorov
mileniálnej vekovo blízkej skupiny, absolventi-
pedagógovia i generačne starší etablovaný
absolvent-solitér. Zámerom tohto výberu je

prieskum vertikálních a horizontálních väzieb
vzájomných vzťahov pedagogických a kolegiál-
ních, ako aj konfrontácia etablovanosti, lokál-
nosti či profesionálnej povahy individuálnej
tvorby. Projekt vznikol z iniciatívy galérie EQO
v Spišskom Hrhove a s podporou města Levoča.
Podporil Fond na podporu umenia.“ 
Na výstavě, jejíž vernisáž proběhne v domě
U Rytířů v pátek 15. října od 17 hodin, jsou za-
stoupeni tito umělci: Emília Blašková (*1989),
Marek Gaj (*1988), Alexander Gerbery (*1991),
Stanislava Hollóvá (*1985), Kristína Lapšanská
(*1989), Adam Macko (*1989), Marek Mertinko
(*1988), Ľubomír Repaský (*1971), Ján Salanci
(*1989), Jaroslav Švestka (*1972), Matúš Vacula
(*1988) a Peter Župník (*1961).

Stanislav Vosyka
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K I P spol. s r. o.
- již 30 let jsme tu pro Vás
V listopadu to bude 30. let,
kdy byla založena pracovníky
bývalého Potravinoprojektu
projekční kancelář K I P spol.
s r.o.  Firma má ve svém port-
foliu stovky realizací – od ma-
lých rodinných domů po
obsáhlé projekty infrastruk-
tury, rekonstrukce historic-
kých staveb a občanské
stavby. 
Naše výročí je příležitost za-
vzpomínat na jednoho z vý-
znamných zakladatelů firmy
Ing. Jana Gabrhela, který by se
zároveň letos v říjnu dožil 70
let. Stavby realizované dle jeho projektů jsou
přítomny nejen po celé Litomyšli, ale často
i daleko za hranicemi našeho regionu.  Souhra
okolností tomu chtěla, že až tento podzim,

6 let po jeho skonu, byla do-
končena stavba, kterou vypro-
jektoval – bytový dům na ulici
Zahájská. 
Společně s kolegy chceme i na-
dále pokračovat v návrzích sta-
veb, které nás přežijí a které
budou dobře sloužit i dalším
generacím.
Přejeme vše dobré do dalších
30 let nejen našim bývalým
i současným spolupracovní-
kům, ale zejména všem našim
klientům, mezi které patří
i město Litomyšl. Bez Vaší dů-
věry a věrnosti by naše návrhy

zůstaly jen na papíře. 
Za K I P spol. s.r.o – Ing. Pavla Vacková,

jednatelka firmy K I P spol. s r. o., 
dcera Jana Gabrhela.

PR ČLÁNEK

Nucené větrání v Novém kostele
Od konce května zdobí Nový kostel v Litomyšli
drátěný plot a v letních měsících přibyly hory vy-
bagrované zeminy a tajemné roury podobné
kremrolím. Když chcete takové, do země zano-
řené stavbě, jakou je Nový kostel v Litomyšli,
dodat vzduchotechniku, nemáte jiné volby. Spolu
s autorem, ateliérem Fránek Architects, jsme
našli řešení ve strojovně za kostelem a propojení
s budovou pod zemí. Spolu s projektanty jsme
řešili základní podmínky stavby. A naživo vše re-
alizuje osvědčená firma Stavitelství Boštík se
svými dodavateli technologií. Taková stavba
měla a má mnoho výzev, ale stavební činnost
bude ukončena k poslednímu říjnu. 

V létě měli věřící možnost scházet se v několika
skupinkách v Nové městské síni a po jednom
měsíci už zase, sice provizorně, probíhají se-
tkání v Novém kostele. Postupně se vrací i klu-
bová a přednášková činnost. Pro pohřby se
užívá Nový kostel jen výjimečně, protože nemá
zatím odpovídající podmínky pro důstojný
obřad. Děkujeme litomyšlské veřejnosti za trpě-
livost a městu Litomyšl za všestrannou pod-
poru. Financování celé stavby je z dotace
Operačního programu životní prostředí a z pro-
středků Sboru Církve bratrské v Litomyšli.
Všechny informace, včetně stavebního deníku,
najdete na www.novykostel.cz.

Systém nuceného větrání s rekuperací od-
padního tepla v Novém kostele v Litomyšli
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
- Fondem soudržnosti v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí. 
Oficiální zdůvodnění: Projekt řeší systém nuce-
ného větrání s rekuperací odpadního tepla pro
architektonicky cenný objekt Nového kostela
v Litomyšli. Kostel stojí blízko rušné komunikace
a spontánní větrání v běžném provozu bohos-
lužeb a městských pohřbů nezvládne objekt vy-
větrat a uchladit. Cílem projektu je úspora
energií a zlepšení kvality vnitřního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 5 029 253 Kč
Dotace EU: 3 520 477 Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory: 1 508 776 Kč (30%)
Datum zahájení realizace projektu: 15.6.2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 
31. 10. 2021
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: 
Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: 
Sbor Církve bratrské v Litomyšli

Daniel Kvasnička

Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu  
Místo: město Litomyšl + integrované obce
Termín: 14. 10. – 15. 10. 2021
Druhy odebíraných odpadů
Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla,
ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřa-
zené léky, znečištěné textílie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami, led-
ničky, mrazničky, televizory, rádia, zářivky,
pneumatiky.

Harmonogram svozu
Čtvrtek 14.10.
15.00 – 15.15 Nedošín
15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště

Pátek 15.10. 
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

J. Gestinger

Podzimní svozové
akce biologického
odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 11. do 22. října 2021 na základě
osobní a písemné objednávky občanů města
pouze odvoz nebo likvidaci biologického od-
padu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud
objednatel (může to být i zástupce skupiny ob-
čanů) potom osobně předá vytříděný biologický
odpad do přistaveného kontejneru v předem
stanovenou dobu pracovníkům Městských slu-
žeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvi-
dace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí,
aby se na uvedeném místě přistavení kontej-
neru nenacházely jiné druhy komunálního od-
padu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz
zpoplatněn dle platného ceníku Městských slu-
žeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními pracovníky pro
objednávky odvozu biologického odpadu jsou
Josef Beránek, Milan Hlous, Michal Kopecký,
Jana Vybíralová (všichni tel. 461 613 491).
    Lenka Hladíková

JUDr. Petra Andršová, LL.M.

advokátka

Litomyšl
Tyršova 231

Advokátka se zaměřením 
na právo rodinné, 
občanské, trestní.

+ 420 732 104 006
www.advokatvhk.cz

Otevírací doba muzea o podzimních prázdninách
28. – 31. říjen 2021
Vážení návštěvníci, vzhledem k celostátním
podzimním prázdninám Vám chceme umožnit
návštěvu našich objektů. Proto jejich otevírací
doba bude v termínu 28. – 31. 10. následující: 
Hlavní budova Regionálního muzea v Litomyšli:
9–17 hodin
Rodný byt B. Smetany: 9–12 a 13–17 hodin
Portmoneum – Museum Josefa Váchala: 9–12
a 13–17 hodin (V souvislosti s přípravou odpo-

ledního programu bude Portmoneum v sobotu
30. 10. 2021 otevřeno pouze v čase 9–11 hodin.
Odpolední interaktivní prohlídky je potřeba re-
zervovat dopředu – viz výše. Děkujeme za po-
chopení.) V měsíci říjnu jsou jinak Portmoneum
a Rodný byt Bedřicha Smetany otevřené již jen
o víkendech (So–Ne: 9–12 a 13–17 hodin). Oteví-
rací doba hlavní budovy Regionálního muzea
v Litomyšli je Út–Pá 9–12, 13–17 a So–Ne 9–17
hodin. Hana Klimešová
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kosmetický salón
Valentýnka

přibírá nové klientky.
Nabízím nové a účinnější 
ošetření pleti. Na adrese

Smetanovo nám. 77 
(v průchodu vedle drogerie DM).
Přijďte vyzkoušet něco nového.

Dle objednávek 
na tel. 739 699 609.

ŘIDIČ při výstavbě plynovodů
Požadujeme: Řidičské oprávnění
skupiny C a E, profesní průkaz
Zákl. mzda 180 Kč/hodinu  

STROJNÍK na JCB 3CX
Požadujeme: strojní průkaz
Zákl. mzda 200 Kč/hodinu

SVÁŘEČ plynovodů
Požadujeme: svářečské oprávnění PE, ocel
Zákl. mzda 200 Kč/hodinu

Nabízíme:
• Cestovní náhrady 
• Výkonové odměny a roční odměny
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Možnost rozšíření kvalifikace
• Zázemí prosperující společnosti

LBtech a. s. Litomyšl 
Výstavba inženýrských sítí

přijme zaměstnance na pozici:

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

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

•
•
•
•
•

Řádková inzerce
Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani
dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za
nabídky na tel. 724229292 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz. • Prodám 2 vzrostlé cit-

róny, 40 let staré a každoročně rodící, Tel:
724634450. • Prodám levně (15,- Kč za 1 kg)
kvalitní odrůdy jablek bez chemického ošetření
z mé zahrady v Litomyšli.. Tel. 607744568. •
Prodám krabici knih různého žánru z let 1930 –
1990 cena dohodou. T-739307646. • Prodám
2 klece 1 velkou + 1 malou levně jako nové. T-
739307646.
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H.R.G. tiskárna přijme

 údržbáře elektromechanika 
 
Na plný úvazek, dvousměnný provoz Po – Pá 
Co vás čeká: opravy strojů a zařízení, diagnostika poruch, údržbářské a dílenské 
práce všeho druhu, výroba náhradních dílů ve vybavené dílně 
Co očekáváme: manuální zručnost, samostatnost a vstřícnost. Výhodou zkušenost 
s elektro a elektronikou, znalost sváření. Požadujeme řidičský průkaz B.  
 

tiskaře 
 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po – Pá 
Koho hledáme: uchazeče buď se znalostí tisku, nebo technického zaměření,  
může být i absolvent, vyučení v oboru není podmínkou. Vhodné uchazeče zaučíme 
Co Vás čeká: tisk na vícebarvových strojích Heidelberg a Komori 
Co očekáváme: pečlivost a manuální zručnost 
 

 strojníka*obsluhu řezacího centra 
 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po – Pá, postup na další pozici možný 
Co Vás čeká: řezání papíru na automat. řezacím centru, skládání papíru... 
Co očekáváme: pečlivost, manuální zručnost, fyzickou zdatnost 
 

pracovnice knihárny* 
 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po – Pá, postup na další pozici možný 
Co Vás čeká: ruční práce na dokončujícím zpracování,  
např. skládání, výroba kalendářů, polepování bloků, vlepování, balení 
Co očekáváme: pečlivost a manuální zručnost 
 
Kontakt: Ondřej Lukáš, tel. 602 648 780, e-mail: ondrej.lukas@hrg.cz 

Nabízíme práci v moderní rodinné tiskárně, čisté a pěkné pracovní prostředí, 
firemní benefity, individuální přístup ke každému zaměstnanci.

Příklady z firemních benefitů:  příspěvek 
na stravování, příplatky za odpolední a noční 
směnu nad rámec zákona (odpolední + 10 Kč 
/ hod., noční +20 % / hod.), výkonostní prémie, 
prémie za splnění plánu firmy, možnost 
domácí práce, různé firemní akce atd.

vhodné pro  

absolventy  

škol

*

Plavecká soutěž měst 2021
Městský bazén Litomyšl je opět přihlášen
do plavecké akce pro širokou veřejnost „Pla-
vecká soutěž měst“. Jedná se o jubilejní 30. roč-
ník, který proběhne ve všech přihlášených
bazénech v ČR ve středu 6. října. Od roku 2012
jsme jediný rok nevynechali a soutěž jsme spo-
lečně s vámi přivedli až k vítězným pozicím,
v roce 2018 a 2019 byla Litomyšl v kategorii
měst do 25 tis. obyvatel první. Vzhledem k ne-
jisté době podrobnosti upřesníme krátce před
akcí na našich www.bazen-litomysl.cz. Podmín-
kou účasti zůstane pravděpodobně doložení
testování nebo očkování při vstupu na bazén.
Přesto věříme, že tento den v litomyšlském ba-

zénu zasvětíme osvětě kondičního plavání,
a na akci vás tímto srdečně zveme. Zúčastnit se
mohou školy i jednotlivci, zkrátka každý, kdo má
chuť akci podpořit, uplave 100 m volným způ-
sobem na čas a dle svého výkonu přispěje cen-
nými body do celkového součtu městu
Litomyšl. Senioři nad 60 let získávají uplaváním
100 m bez ohledu na čas plný počet bodů! Tré-
nujte, přijďte zdarma 6. 10. zaplavat a porovnat
své časy z předchozích let. Všichni účastníci ob-
drží diplom. A hlavně, plavejte pravidelně, pro
radost a svou dobrou fyzickou i psychickou kon-
dici. Těšíme se na vás.
    Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Ohlédnutí 
za 4. litomyšlskou
Spacák párty  
Dne 4. 9. 2021 proběhl již 4. ročník litomyšlské
Spacák párty. Sobota pro nás byla úžasná
a plná vrcholných zážitků. Od prvního ročníku
má Spacák párty vzrůstající tendenci v kvalitě
jak vystupujících umělců, volnočasových aktivit,
tak workshopů aj. Letos jsme změnili místo ko-
nání a v parku u Smetanova domu jsme si to
neskutečně užili a moc věříme, že vy také. Za to
vše můžeme jen děkovat a jsme velice rádi. Na-
dále si však snažíme zachovat ten poklidný, od-
počinkový a přátelsky nenucený ráz, na který
jsme od začátku plánování této akce dbali. To
vše je podtrhnuto a umocněno tématickým mo-
tivem - spacákem. Rádi bychom lidem ukázali,
že v této uspěchané a složité době je potřeba
"zvolnit" A právě pro tuto chvíli tu byla naše
Spacák párty, kde lidé prožili příjemné odpo-
ledne a večer dle svého gusta. Děkujeme "spa-
cákovým duším" za to, že nás podporují a jsou
nedílnou součástí naší akce, a hlavně děkujeme
rodinám, přátelům, sponzorům a "spacákové
rodině" za podporu při realizaci tohoto projektu
a za to, že do toho jdou s námi každý rok. Mějte
se spacákově a za rok na již pátém ročníku
3. září se budeme moc těšit.

Za SP Jirka, Martin, Magdaléna

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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Soustředění
litomyšlských
karatistů Budislav 
Po loňské pauze zaviněné covidem jsme se
v půlce srpna opět setkali s našimi kamarády
ze spřáteleného oddílu SK Slavia Liberec, který
vede špičkový trenér, bývalý úspěšný reprezen-
tant Československa a nositel 6. danu Boďa
Koloc. A kde jinde než jako už po 30 let na stej-
ném místě – v Budislavi. Intenzivně jsme tréno-
vali 3x denně, přičemž vedle klasického karate
nechybělo tradiční otužování úderových ploch
na stromech, ve volných chvílích jsme při hrách
zapojovali mozkové závity při hledání pokladu
„pevnosti Budislav“ a celým týdnem se nesl
skvělý týmový duch   když takřka 50 lidí (a lidi-
ček) zacvičí katu jako jeden, je to úžasný pocit.
Soustředění uteklo jako voda, a nežli jsme se
nadáli, nastalo loučení. Ale pouta kamarádství
a sounáležitosti, která vznikla nebo posílila,
nám zaručují, že se opět rádi setkáme ať už
na některých soutěžích, nebo za rok opět v Bu-
dislavi. Pokud byste i vy rádi zažili podobnou
atmosféru, můžete se k nám přidat. Více se do-
zvíte na www.karate-litomysl.cz.

Jan Rameš, Jiří Smékal

Dnes létáme pro vás
Předposlední srpnová sobota 21. 8. 2021 patřila
jako každoročně leteckým modelářům, kteří
představili své modely na Vlkovském letišti. Akci
pořádal Spolek leteckých modelářů Litomyšl.
Na tento den byla optimistická meteorologická
předpověď, která se také po celý den potvrdila.
A tak nám počasí vyšlo jako již několik let do-
zadu, to pravé modelářské. Polojasno až jasno,
teplota 20-24 stupňů a slabý západní vítr smě-
rem po vzletové dráze od Litomyšle. 
Přivítali jsme 29 pilotů z různých částí naší re-
publiky s téměř 60 modely letadel. Ve většině
případů to byly makety skutečných letadel.
Každý pilot musel potvrdit svým podpisem, že
má uzavřené pojištění o odpovědnosti a že se
seznámil s provozním řádem vlkovského letiště.
Robert Gogol jako správce letiště připravil
krásně posekanou rozjezdovou dráhu v celé své
délce. O ozvučení celé akce se postaral Honza
Pavliš, který také komentoval celý odpolední
program, který začal v 13,30 hod. Létali jsem ale
již od deseti hodin, stále bylo něco ve vzduchu
a bylo se na co dívat celý den. Potěšila nás letos

i hojná účast diváků z Litomyšle i širokého okolí,
kteří si tak zpestřili rodinný výlet. Zřejmě tomu
také napomohlo i to, že na koupání to úplně ne-
bylo na rozdíl od jiných ročníků našich mode-
lářských dnů. Komentovaný program zahájil
talentovaný nejmladší účastník leteckého dne,
12letý Kryštof Koch z Vlčí Habřiny se svým ak-
robatem MXS 64 poháněný elektromotorem.
Přijel se svým otcem, také modelářem. Předvá-
děli spolu aerovleky s modelem Čmelák a LF-
109 Pionýr. Kryštof ale také předvedl, že umí
výborně létat i s maketou stíhacího letounu P-
51 Mustang, s motorem 20 ccm. Ing. Milan Hýbl
představil svého Storcha o rozpětí 3800 mm.
Model poháněný motorem ZDZ 50 ccm v letu
předvedl Olda Češka. Ten také zalétal tradičně
se svým dvojplošníkem Smith poháněným mo-
torem 160 ccm a létal akrobacii s kouřovými
efekty. Sláva Štorek představil své historické
modely. Letové ukázky zpestřily aerovleky vět-
roňů. Václav Vojtíšek udivoval svojí akrobacií
s maketou švýcarského větroně Swift S-1. Ne-
chyběly ani makety proudových letounů.  A tak
jsme mohli vidět na obloze v realistickém letu
Jas 39 Gripen, L-159 Alca, Galet G-4 nebo Turbi-
nátora. Dále bylo předvedeno mnoho dalších
krásných modelů, které zde ale nemohu
všechny popisovat. Nejlépe bude, když nás za
rok navštívíte a uděláte si obrázek sami, a uvi-
díte naše výtvory naživo. Pro celkovou pohodu
na letišti sloužilo i zajištění dobrého jídla a ob-
čerstvení. Nekonala se žádná havárie a všichni
účastníci odjížděli domů spokojeni se slovy, že
za rok přijedou opět.

Za Spolek leteckých modelářů Litomyšl
Petr Janoušek

Mistrovství republiky ve Stiga hokeji
Stiga hokej se po vynucené pauze vrátil hned
mistrovstvím republiky, které se konalo
ve dnech 4. - 5. září 2021 v Pelhřimově. Náš klub
Stiga HC Benátky u toho samozřejmě nemohl
chybět stejně jako předchozích 16 let.
V turnaji družstev proti sobě hrají 5členné týmy.
Nemačkají se však u jednoho stolu, aby každý
z nich ovládal jednoho hráče, nýbrž se hraje sy-
stémem zápasů každý s každým – tedy 5 kol
po 5 zápasech. Za každé vítězství má daný tým
1 bod a o výsledku série rozhoduje součet
těchto bodů. Turnaje se účastnilo 14 družstev
rozdělených do 2 základních skupin a náš tým
ve složení Michal Boštík, Tomáš Bucek, Robert
Jež, Zdeněk Lopaur a Josef Sedláček v průběhu
turnaje sehrál celkem 9 sérií, z toho 4 byly ve-
lice vyrovnané, takže rozhodoval každý gól. Nej-
důležitější byl ve skupině nejspíš souboj
s týmem SHC Cheb "A" – neudrželi jsme vedení
10:8 po 4 kolech a Cheb srovnal stav na koneč-

ných 11:11, což pro nás bylo v ten moment zkla-
máním. Díky lepšímu skóre jsme však obsadili
ve skupině 2. místo a ve čtvrtfinále nás tak
čekal přijatelnější soupeř THC Třinec. Tento klí-
čový souboj o postup do semifinále byl pro nás
vyvrcholením celého turnaje. Nestačilo se spo-
léhat na zápasy 3 našich nejlepších hráčů -
musel bodovat každý z nás. To se povedlo, když
jsme vyhráli těsně 11:9. V ten okamžik jsme vě-
děli, že máme splněno - 4. místo bylo víc, než
v co se odvážil kdokoliv z nás před turnajem
doufat, a radost mohla naplno propuknout.
Souboj o 3. místo s týmem Big Band "A" jsme
prohráli těsně 8:9. S vědomím, že štěstí nás
dnes podrželo v jiných sériích, jsme mohli od-
cházet naprosto spokojení jak s předvedenou
hrou, tak hlavně s nezapomenutelným zážit-
kem. Turnaj vyhrál tým THC Stiga-Game Pří-
bram následovaný klubem Žabka Praha.
Nejlepší hráč našeho klubu Michal Boštík pak

Veřejné bruslení
Každý říjnový víkend si můžete sobotní či ne-
dělní odpoledne zpestřit na veřejném bruslení,
Městské služby Litomyšl tuto službu spustí
hned 2. října. Bruslit můžete vždy v uvedené
dny od 13.30 do 15.30 hod. Kompletní rozpis
na nadcházející týdny najdete v kalendáři akcí
uprostřed tohoto vydání Lilie a také na webu
mslit.cz.
Veřejné bruslení musí být provozováno v sou-
ladu s platnými protiepidemickými pravidly. Pro
vstup je nutné předložit některý z následujících

dokladů: potvrzení o očkování, od jehož ukon-
čení uplynuly dva týdny; potvrzení o prodělání
covidu v posledních 180 dnech; PCR test starý
max. 7 dní s negativním výsledkem; antigenní
test starý max. 3 dny s negativním výsledkem;
samotest provedený na místě, který je určen
pro samotestování a je povolený MZ ČR (test lze
také zakoupit na pokladně zimního stadionu za
50 Kč). Všechna potvrzení lze předložit v elekt-
ronické podobě. -mv-

v neděli ovládl svoji základní skupinu turnaje
jednotlivců. Psychický tlak v prodloužení
sedmého zápasu čtvrtfinále proti Jiřímu Váchovi
zvládl lépe a zahrál si tak semifinále s pozděj-
ším vítězem turnaje Jiřím Chylíkem ml. Ani ne-
úspěšný souboj o 3. místo s Leošem Hvížděm
však Michala mrzet nemusí, neboť 4. místo je
jistě obrovským úspěchem. Gratulujeme! Zapo-
menout však nesmíme ani na naše další 3 zá-
stupce v turnaji jednotlivců - Zdeněk Lopaur,
Robert Jež a Tomáš Bucek si skvělou hrou vy-
sloužili příčky 17 - 19 - 21, což jim jistě zaručí
zlepšení ve světovém žebříčku.
Kompletní výsledky včetně turnaje veteránů
a detailů jednotlivých zápasů můžete nalézt
na stránkách www.stolnihokej.cz. Nyní už se
můžeme těšit na turnaje Českého poháru. Hned
ten druhý pořádá náš klub 30. října 2021 v Něm-
čicích u Litomyšle. Josef Sedláček
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EuroNascar:
Doubek opět vítězí!

V chorvatském Grobniku se odjel 18. - 19. září již
čtvrtý podnik evropské soutěže pod názvem
Whelen Nascar Euro Series 2. Na startu nechy-
běl jediný český zástupce v poli Martin Doubek,
který s podporou Orion Racing Litomyšl závodí
již šestou sezonu. Místní autodrom v Grobniku
seděl Martinovi v podstatě celý víkend – nej-
dříve byl v kvalifikaci třetí, pak vyhrál sobotní
ostré souboje. Druhý den dojel osm sekund za
vítězným Němcem Tobiasem Dauenhaverem,
oba startují za tým Hendriks Motorsport, a cel-
kově to tak Doubkovi dalo na zlatý pohár, letos
už potřetí!
„Na závod jsem se moc těšil, nakonec to vyšlo
parádně. V týmu vše klapalo, jak má, akorát mě
mrzí výpadek z domácího Mostu v druhé roz-
jížďce, ale nedá se nic dělat, zbývají ještě dva
podniky a rvát se o titul budu až do poslední
rundy,“ shrnul své pocity Martin.
Průběžně po 4 závodech je v čele Euro Series 2
stále Dauenhaver (DEU, Ford Mustang, 295 b.),
Doubek je druhý (CZE, Ford Mustang, 262 b.).
Hostitelem předposledního klání EuroNascar je
9. – 10. října populární belgický Zolder.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: Orion

Fotbalisté starších žáků Jiskry se vezou na vítězné vlně
Hráčům starších žáků se pod vedením nového
trenéra Miroslava Malého v okresní soutěži daří.
Z prozatím odehraných pěti zápasů se jim po-
dařilo za hřiště odejít 4x vítězně a pouze jednou
odcházeli v pozici poraženého týmu. Herní kádr
se povedlo po nucené pauze stabilizovat a pod
taktovkou nového trenéra předvádějí divákům
atraktivní útočný fotbal. V litomyšlské Lilii na-
jdete v sekci „Kam za sportem“ rozpis domácích
zápasů nejen starších žáků a můžete tak nav-
štívit některá utkání žákovských kategorií, které
se hrají na našem domovském stadionu. Nudit
se rozhodně nebudete, protože gólů v těchto
kategoriích padá opravdu hodně.
Tak na viděnou na fotbalovém stadionu.

Text a foto: Antonín Hloušek

Plavecká škola Ráček Litomyšl
Plavecká škola Litomyšl v letošním školním roce
zajišťuje již od 2. září v dopoledních hodinách
výuku žáků základních i mateřských škol.
V pondělí dopoledne probíhají naše kurzy pla-
vání pro batolata a v úterý odpolední kurzy pla-
vání pro rodiče s dětmi, děti, mládež i dospělé.
V úterních kurzech nahrazujeme 6 nedoplava-
ných lekcí z předchozího období, kdy byly ba-
zény uzavřeny. Tyto náhrady končí 19. října.
Příjem přihlášek proběhl již v srpnu, a to včetně
nových zájemců, které jsme zatím mohli zařadit
pouze do náhradníků. Jelikož je zájem větší než
naše kapacitní možnosti, do dalších kurzů (od
21. 10.) přijmeme pouze vážné uchazeče, kteří

respektují testování či očkování, jeho doložení
před každou lekcí a včas uhradí kurzovné. Mož-
nost platby bude pouze od 15. do 19. října na po-
kladně bazénu, v okamžiku naplnění skupin
příjem plateb stopneme. K aktivitám PŠ Lito-
myšl patří též cvičení pro seniory, aqua fitness
a cvičení ve vodě pro těhotné. Tyto kurzy plá-
nujeme obnovit od měsíce října. Cvičení pro tě-
hotné obnovíme pouze na základě vašeho
zájmu (minim. počet je 6 – 8 osob). Předem dě-
kujeme za pochopení. Bližší a aktuální infor-
mace získáte na www.bazen-litomysl.cz nebo
na tel. čísle 606 051 995. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

Motokrosař Rathouský 
ovládl Opatov!
Český šampionát motokrosařů pokračoval 12.
září předposledním závodem na dráze v Opa-
tově u Svitav. Na domácím okruhu byly hodně
vidět barvy Orion Racing Teamu a zasloužil se
o to především čerstvý juniorský šampion -
18letý Petr Rathouský ve třídě MX2 (250 ccm),
kde po velkém boji nakonec vystoupil na nej-

vyšší stupínek! V seriálu MMČR si upevnil prů-
běžnou třetí pozici, když vede obhájce titulu
Slovák Šimon Jošt. V silnější kubatuře MX1 (450
ccm) potvrdil roli favorita španělský dravec Jose
Butron - Orioňák Jonáš Nedvěd byl celkově
šestý, jeho zkušený parťák Petr Bartoš dojel
hned za nim sedmý a ještě divákům vystřihl ví-
tězství ve veteránech, což byla od něho dohro-
mady velká paráda!
Škoda ranní opatovské zranění juniora Domi-
nika Kučeříka (14 let) v kubatuře 85 ccm, neboť
Dominik před tímto podnikem vedl seriál. Jeho
pozici odpoledne výborně zaujal další člen
Orion Junior Racing týmu teprve 12letý Martin
Červenka, který po krásném výkonu nakonec
bral stříbro na stupních vítězů. Poslední sedmé
klání mistrovství ČR jednotlivců zavítá 3. října
tentokrát do moravského Přerova a 10. října
jsou na programu závody družstev v Dalečíně
na Vysočině.

Za Orion Racing Petr Kovář

Petr Svatoš vybojoval na paralympiádě bronzovou medaili!
strana 1 >
Do budoucna chce v práci v omezené míře po-
kračovat, ale prioritu má mít alespoň dočasně
sport. Příběh Petra Svatoše není sympatický
pouze ze sportovního hlediska. I přes nedávné
úspěchy 31letý sportovec v minulosti vybojoval
větší a náročnější bitvy. Ve 14 letech podstoupil
onkologickou léčbu nádoru, který tlačil na páteř
a míchu. V 17 letech kvůli následkům léčby

musel usednout na vozíček a začít s náročnými
rehabilitacemi. „Mám štěstí na lidi kolem sebe,
rodinu, přátele, trenéry i spoluhráče. Pomohli mi
tenkrát a pomáhají mi stále. Úspěch v Tokiu byl
možný jen díky nim. Sport byl jednou z mož-
ností jak se se vším srovnat a jsem rád, že jsem
nerezignoval, ale naopak přidal. Dalo by se říci,
že až po zdravotních komplikacích jsem začal
sportovat naplno. Protože i přes problémy to

jde a rozhodně nejsem sám, který to takto má,“
dodává úspěšný paralympionik.
Bronzová medaile navíc letos nemusí být jeho
posledním sportovním úspěchem. Na začátku
října se Petr Svatoš vydá na další sportovní
výzvu. Společně s dalšími českými reprezen-
tanty zamíří do Slovinska, kde bude opět bojo-
vat o cenné kovy. Tentokrát ne ve stolním
tenisu, ale lovu ryb. -mv-
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Nabízíme:

• Možnost uložení zeminy, asfaltu, betonu a cihel

v recyklačním středisku

• Možnost přistavení kontejnerů včetně odvozu

do recyklačního střediska Tramon

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

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

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

• Možnost prodeje písku

• Možnost deponie pro stavební firmy (neomezené množství)

• Recyklace inertního odpadu

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

• Možnost drcení a třídění na strojích POWERSCREEN
H6203R – H Range Screen, Premiertrak 400X – mobilní drtící zařízení
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Atletické
okénko
Podzim přináší zúročení tréninkové píle. Pro-
bíhají finále družstev a přebory jednotlivců.
Kupodivu nejdříve skončila kategorie dospě-
lých, zatímco o finálových výsledcích mlad-
šího žactva a přípravky se dočteme až
v listopadové Lilii. Začnu tedy veterány, již
tradiční veteránské víceboje v Litomyšli byly
obsazeny lépe než v minulých letech a obo-
haceny i účastí slovenských atletů. Veterán-
skou stálicí je litomyšlský Ivo Strnad, již
sedmdesátník, a ten přidává centimetry
a ubírá sekundy při překonávání českých re-
kordů ve své kategorii (desetiboj, tyč, 60 m
překážek).
Družstvo mužů obsadilo v 2. lize 2. místo a vy-
bojovalo si příležitost v baráži bojovat o 1. ligu.
V plné sestavě bychom měli šanci vyšší sou-
těž vybojovat. Vzhledem k velké absenci
v družstvu jsme se rozhodli baráž v Českých
Budějovicích vynechat a spokojili jsme se
v příští sezoně opět s 2. ligou. Pořadí bylo ná-
sledující – Liberec, Jeseniova Praha, Karlovy
Vary, Č. Budějovice, Olymp Praha. Do 2. ligy
sestupuje Nové Město nad Metují a sestup po-
stihl i ženské družstvo V. Mýta, v němž startují
i litomyšlské atletky.
Historického úspěchu dosáhli letos žáci, 2.
místem v kraj. přeboru si vybojovali postup
do českého finále, poprvé v historii litomyšlské
atletiky v žákovské kategorii. V Jablonci se
projevila početnější základna větších oddílů,
ve finále bylo více disciplín než v kraji. Žáci ob-
sadili pěkné 7. místo, nejvíce bodovali Voříšek
(26) a Tringela (19). Pořadí: 1. Kladno, 2. Kolín,
3. Jablonec, 4. Pardubice, 5. Turnov, 6. Hradec
Králové, 7. Litomyšl, 8. Bílina, 9. Ústí n/Labem,
10. Ml. Boleslav atd. I žákyně v kraj. přeboru si
vedly lépe než v minulých letech a ve 4. kole
v Chrudimi obsadily 4. místo za domácími
a oddíly z Pardubic. Nejlepší naši žáci se
zúčastnili i mistrovství republiky v M. Bole-
slavi. K. Tringela startoval v bězích na 60 a 150
m, Kryštof měl smůlu, že startoval v nejtěžších
rozbězích, z jiného by postoupil. V. Voříšek
startoval ve finále v kouli i disku, kde byl nej-
mladším finalistou. Lépe se mu dařilo v disku
(5. místo 48,05) patrně s trémou vrhnul koulí
o metr méně, než umí, a skončil sedmý (13,85).
Jediná žákyně M. Tomšů sbírala zkušenosti
v soutěži oštěpařek. Z krajských přeborů žáci
přivezli medaile: 1. místo – Tringela (60,150),
Voříšek (koule, disk), 3. místa – Tringela (100 m
př.), Suchánková (1500 m), Voříšek (oštěp).
Medaile z KP mlad. Žactva – Chrudim: 1. místo
– Brychta (koule), Hloušek (1500), 2. místo –
Metyšová (60), Kotyzová (dálka), 3. místo –
Brychta (60,150), Kotyzová (150), Metyšová
(koule). V soutěži družstev chlapci i děvčata
postoupili do krajského finále, děvčata z dru-
hého a chlapci z třetího místa. Pořadí chlapců
– Lanškroun, Svitavy, Litomyšl, u dívek Svi-
tavy, Litomyšl, Č. Třebová. Pro zajímavost,
do finále se nepodařilo proniknout ani jed-
nomu z družstev Ústí n/Orlicí. I v soutěži pří-
pravek probíhají soutěže jednotlivců
i družstev, navíc nejlepší z přípravek startují
už i za mladší žactvo. M. Jůza v rámci kraje
pravidelně vyhrává běh na 600 metrů i dálku,
lepší se Sotona, Brýdl, Zerzán. Z děvčat zí-
skává nejvíce bodů P. Chadimová, dále Brych-
tová, Chalupníková. Na závěrečné výsledky
těch nejmladších si ještě musíme počkat.

Petr Jonáš

Střípky z tenisového dění
TC Litomyšl
V průběhu měsíce září jsme zatím pořádali 3 ce-
lostátní tenisové turnaje jednotlivců a bylo pří-
jemné, že se i celá řada našich hráčů přičinila
o velmi dobrou úroveň zápasů. Posledním
v řadě bude turnaj starších žáků, který na na-
šich dvorcích proběhne 25.-26.9.2021.
4.9.-6.9.2021 se uskutečnil turnaj dospělých
mužů a žen. Devět našich hráčů a hráček se za-
pojilo do boje, ale na nejvyšší příčky to zatím
nestačilo. V mužích zvítězil Ondřej Hůlka z Ten.
clubu Eden a v ženách si vítězství vybojovala Si-
mona Válková z TO TJ Svitavy.

11.-12.9.2021 proběhl turnaj mladších žáků,
ve kterém nenašli přemožitele David Dvořáček
z ŽLTC Brno a Dominika Filipi z TC Bors Clubu.
Soutěž ve čtyřhře nám přinesla velký úspěch
v podobě 1. místa zásluhou našeho odchovance
Mariana Hoška spolu s Davidem Dvořáčkem.
19.9.2021 jsme pořádali turnaj v baby-tenisu za
účasti 4 našich mladinkých nadějí. Na hřišti se
děti snažily o co nejlepší výsledek s hráči, kteří
jsou zatím výkonnostně výše. Za neohrožený
boj jim patří velké poděkování.
4.-6.9.2021 se zúčastnila turnaje mladších
žákyň v Ústí nad Orlicí naše mladá naděje Te-
reza Jašková a ve čtyřhře si odvezla hezké
3.místo. 
Všechny tyto dílčí úspěchy se daří uskutečňovat
i přes složitou situaci během doby, kdy byla
uzavřena téměř všechna sportoviště a děti ne-
mohly sportovat. O to více nás těší, že se nám
i dále daří rozšiřovat členskou základnu o nové
hráče z řad nejmenších. Usnout na vavřínech
ale nehodláme, i proto i pro další zájemce pro-
bíhají nábory dětí každý den od pondělí až
do pátku 13–18 hod. na kurtech Sportcentra Li-
tomyšl.

Předseda oddílu Miroslav Suchý

Fanoušci hokeje mají důvod
k radosti. Sezona začíná! 
S prvním padajícím listím přichází radost v po-
době nové hokejové sezony. Ta začala na konci
září a její jízdní řád je naplánován až do jara.
Všichni věří, že radost z ledové plochy budou
sdílet fanoušci bez jakéhokoliv přerušení. Kaž-
dopádně týmy jsou připraveny ukázat to nej-
lepší, co v nich je. 
Přípravné zápasy odehrál A tým nejen s bu-
doucími soupeři z ligy, která je po dlouhých le-
tech rozšířená o týmy z Královehradeckého
kraje. Navzdory zdravotním problémům se
podařilo porazit soupeře z Poličky, Chocně,
Brna nebo Náchodu. Sklonit se museli hráči
Litomyšle pouze před soupeřem z České Tře-
bové, kde se konal Druhý ročník turnaje
O pohár starostky města Magdaleny Peter-
kové. „Musím pochválit všechny hráče za tý-
mový výkon a poděkovat za přístup. Pozitivní
je, že jsme vyzkoušeli řadu mladých hráčů.
Mrzí nás, že jsme nemohli udělat radost fa-

nouškům a vyhrát,“ sdělil trenér Jakub Bažant
po turnaji. V nové soutěži nastoupí za Pardu-
bický kraj osm týmů. Na poslední chvíli se od-
hlásila Skuteč. Za Královehradecký kraj je to
sedm týmů. „Moc se těším na novou sezonu,
která nám umožní s novými soupeři. Srdečně
zveme na stadion všechny naše fanoušky. Rád
bych je pozval zejména na zápas s Chocní, který
se uskuteční 10. října. Součástí utkání bude roz-
loučení s naším dlouholetým kapitánem Luká-
šem Matysem, který nás navždy opustil v létě
letošního roku,“ informoval Jakub Bažant. 
Informace o utkáních i výsledcích naleznete tra-
dičně na webu hclitomysl.cz nebo na FB strán-
kách klubu. Zde jsou také k nalezení hygienické
podmínky, za jakých lze stadion navštívit. Vstu-
penky lze zakoupit před utkáním na pokladně.
Cena je stejná jako v předchozích letech. 

Petr Šilar

Město začalo se stavbou 
nového odhodiště pro atlety
Všímaví návštěvníci atletického stadionu nej-
spíš ve druhé polovině září zaznamenali, že
kromě sportovců a trenérů se v areálu pohybují
i bagry a další stavební technika. Po letech pro-
jektování a příprav se totiž na sklonku léta
mohlo začít s budováním nového odhodiště pro
vrhače Jiskry Litomyšl. Do úpravy sportoviště
město investuje téměř 900 tisíc korun a hotovo
má být ještě letos, další práce začnou příští rok,
kdy se upraví drenážní asfalt a tartan v místech,
odkud se rozbíhají vrhači oštěpů. 
Atletický oddíl má od Českého atletického
svazu přislíbenou dotaci na pořízení samotné
vrhačské klece, kterou tedy město nebude
muset pořizovat na své náklady. Radnice touto
investicí maže dluh vůči atletům. V minulosti

bylo odhodiště na škvárovém hřišti, ale při re-
konstrukci vrchního hřiště na umělý trávník zá-
stupci města a fotbalového klubu atletům slíbili,
že nové místo pro trénink vrhačských disciplín
vznikne na takzvaném Kozím plácku.
Kromě výše uvedené investice připravilo město
projekt na vybudování nového multifunkčního
hřiště s umělým povrchem. Na vybudování této
hrací plochy spolu s novým odvodněním fotba-
lového hřiště a retopingem atletického oválu
bude město žádat dotaci Národní sportovní
agenturu.  V areálu stadionu se do budoucna
chystají další menší investice pro aktivní trávení
volného času – parkourové hřiště nad Kozím
pláckem a lanové prolézačky vedle restaurace
Na Výsluní. -mv-
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Discgolfové hřiště v Parku mladých funguje ve zkušebním
provozu, disky na hraní si můžete půjčit v infocentru
Už jste si byli vyzkoušet discgolfové hřiště
v Parku mladých za II. a III. ZŠ? Je to zábava
vhodná pro všechny generace, o výsledku roz-
hoduje hlavně šikovnost a odhad hráčů, ne fy-
zická kondice. Litomyšlské hřiště je zajímavé
tím, že oproti mnohým se nachází v terénu se
stromy a dalšími přírodními překážkami, které
zvyšují obtížnost hodů.
Zástupci města na konci září oficiálně převzali
hrací prvky a u některých jamek ještě v příštích
týdnech dojde k drobným úpravám, zejména
pootočení infocedulí a jednoho koše. Hřiště je
volně přístupné a hrát na něm můžete zdarma
kdykoliv chcete. 
Pokud nemáte vlastní létající talíř, lze si speci-
álně uzpůsobené disky zapůjčit v informačním
centru na Smetanově náměstí či u správce
sportovní haly, která je hned u první jamky.
Vratná záloha je ve výši 200 Kč, ve zmíněných

místech si lze letos zdarma vyzvednout herní
kartu pro zapisování výsledků.
Po zbytek roku 2021 bude hřiště ve zkušebním
provozu a vedení města bude sbírat zpětnou
vazbu od hráčů a vyhodnocovat případné

úpravy lokality či frekvenci sekání. Ve spolupráci
se zahradnickou školou by v místě mohli stu-
denti vysázet další druhy dřevin, které lokalitu
ještě více zatraktivní. Na letošek se také ještě
plánuje prořezání větví stromů u jamek. 
Upozorňujeme návštěvníky, že Park mladých
bude mít i nadále charakter lesoparku, tudíž
v něm je v některých místech mimo hřiště
na discgolf snížena intenzita sekání a při dešti-
vém počasí se místy bude vyskytovat bahno,
což k přírodním plochám patří. Vstup na hřiště
je na vlastní nebezpečí a vedení města žádá
návštěvníky Parku mladých o obezřetnost
a ohleduplnost vůči ostatním přítomným.
Oficiální slavnostní otevření je naplánováno
na jaro příštího roku. Město za finančního při-
spění Pardubického kraje za herní prvky zapla-
tilo 340 tisíc korun. -az-

Úspěšný start Adfors Basket do soutěží
O víkendu 18. – 19. září zahájila novou sezonu
tři mládežnická družstva Adfors Basket Lito-
myšl a všechna si vedla na výbornou. Bilance 6
výher ze 6 zápasů je ideálním startem do nové
sezony, která se snad už dohraje bez přerušení.
NRL juniorů U19: Adfors Basket – SŠB Pardu-
bice 123:34 a 129.30
Junioři hrající v téměř plné sestavě od prvních
minut duelu s Pardubicemi ukazovali svoji tech-
nickou i fyzickou převahu, a zápasy se tak staly
spíše exhibicí, v níž se hrálo jenom o celkový
rozdíl ve skóre. Náš tým tvoří většinou mladší
kluci z družstva kadetů, které čeká za týden
mnohem těžší zkouška, neb vstupují do ligové
soutěže proti dvěma pražským celkům.
NRL žáků U15: Adfors Basket – BK Vysoká
nad Labem 58:51 a 59:47
Starší žáci, v jejichž sestavě se to spíše hemží
mladšími žáky, měli na úvod soutěže mnohem
těžší úkol než junioři. Soupeř z Vysoké má
ve svém středu několik urostlých chlapců
a předpoklady vyrovnaného zápasu se nakonec
potvrdily. První duel se týmy přetahovaly o ve-

dení až do samotného
konce, odpor soupeře
jsme zlomili až dvěma
trojkami v samotném
závěru. Ve druhém
utkání jsme si výhru už
pohlídali více. Do dal-
ších zápasů musíme
zlepšit především kon-
covku. Dnes jsme zaho-
dili řadu vyložených
příležitostí, což by sil-
nější soupeř zajisté do-
kázal potrestat.
VP1 minižactva U13:
Loko Trutnov – Adfors Basket 31:110 a 42:93
Sedm statečných minižáků vyrazilo na první
duely do Trutnova. Absence několika nemoc-
ných spoluhráčů tentokrát vůbec nevadila
a chlapci si s chutí zahráli i zastříleli. Dvě vysoké
výhry jsou ostatně toho důkazem. Náš tým těžil
především z technické převahy, a zúročil tak na-
trénované dovednosti.

Vstup do sezony je to pro nás parádní a věříme,
že budeme podobně pokračovat co nejdéle,
především tedy, že budeme co nejdéle hrát.
Výhry nás samozřejmě potěšily, ale ještě více
máme radost z toho, že zase hrajeme soutěžní
duely :-). 

Martin Šorf, předseda klubu

49. ročník lesního běhu na Černé hoře
Snad už oficiálně, ale trochu netradičně na pod-
zim připravujeme odložený lesní běh Černou
horou.
V sobotu 23. října už po čtyřicáté deváté vyběh-
nou na značené tratě skupiny nebo jednotlivci,
aby v cíli byli všichni zvědaví na výsledný čas.
Určitě budou pravidelní účastníci porovnávat
své výkony s dosaženými časy z let minulých,
aby se znovu přesvědčili, že jejich minulá před-
sevzetí o tréninku běhání byla nebo nebyla
účinná. Od posledního běhu v roce 2019 se
v městském lese na Černé hoře mnohé změnilo.
V lesoparku jsme svědky rozsáhlých úprav. Ká-
cení a obnova lesa jistě patří k dobrému hospo-
daření správy lesů a všichni můžeme jen
doufat, že i nové porosty budou dobře sloužit

našim plícím. Podobně se vylepšují stávající
cesty, původně sloužící pro zmíněné aktivity
kondičního běhání. Již v minulosti po převzetí
lesíka na Černé hoře pod správu města bylo
provedeno zpevnění těchto cest, někdy až ne-
šetrně hrubým štěrkem a šotolinou. Aktuální

úpravy ještě více zhutnily povrchy původně bě-
žeckých cest, které samozřejmě vyhovují šir-
šímu spektru uživatelů lesa. Na běžce
vyhledávající přírodní stezky pro jejich pružný
podklad, aby šetřili svoje nohy, se tolik nemy-
slelo. Jistě se však nedá vyhovět všem. Třicet let
správy města určitě této lokalitě prospělo. Za
všechny běžce v Litomyšli se však přimlouvám,
tak jak bylo řečeno už v loňském roce, za mo-
žnou korekci plánů další etapy prací na Černé
hoře, aby některé stezky zůstaly v přírodním
stavu.
Plánovaná akce proběhne s tradiční organizací
intervalového startu běžců, kteří mohou přichá-
zet na start za ATC od 9.30 do 11.00 hod.                           

Jan Kubíček


