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Zámecké návrší je kouzelné místo, na které se slétají andělé obzvlášť v době adventní. 
Svůj domov mají v piaristickém chrámu, kde návštěvníka provázejí Ježíšovým příběhem 
a o Vánocích stráží desítky betlémů i program Andělských adventních nedělí. Ten bude letos
opět plný koncertů, pohádek, světel, ohňů a provoněný gurmánskými specialitami. Skleněné

Vánoce 
v Litomyšli

Město má dvě nabídky
na prodej vily Klára

Informace k rekonstrukci
autokempu 852 Proč to (neu)děláte?!

Kultura a volný čas

Blíží se první Andělská adventní neděle
a rozsvícení vánočního stromu!

i po této slavnostní události s námi pár chvil zů-
stanete. 

Na co se těšit v rámci Andělských adventních
nedělí?
Centrem veškerého andělského dění je piaris-
tický chrám Nalezení sv. Kříže. Zde bude opět
velká výstava betlémů, každou neděli sváteční
slovo, speciální světelné instalace, ale i pro-
hlídky – např. Očistcové kaple či zvonů. Od po-
kladny kostela startují komentované prohlídky
města, pořídíte zde vstupenku na Andělskou
vyhlídku i do expozice Andělé na návrší. Před
chrámem začíná každou neděli od 13 hodin gur-
mánský trh a koncerty na andělském pódiu. Při-
vítáme například Davida Krause s kapelou,
Michala Horáka, Svitavy Ukulele Ensemble, Par-
koviště pro velbloudy či The Cousins. Děti se
mohou těšit na pohádky v Nové městské síni,
vánoční tvoření pro rodiče s dětmi v zámeckém
infocentru, Andělčino putování, zimní dětskou
hernu v muzeu i na živá zvířátka.    strana 19 >

Vánoční strom, který budeme slavnostně roz-
svěcovat první adventní neděli 28. listopadu
v 17 hodin, bude zdobit opět prostranství mezi
chrámem Nalezení sv. Kříže, regionálním mu-
zeem a zámeckým areálem. Věříme, že v letoš-
ním roce již budeme moci sdílet kouzlo prvního
rozsvícení všichni společně. Připravujeme vy-
stoupení dětských sborů Kvítek a Lilium, du-
chovní slovo i koncerty. Napětí před samotným
rozsvícením stromu ještě umocní Andělský vi-
deomapping na středobod všeho andělského
adventního dění, chrám Nalezení sv. Kříže. Vrá-
tíme se k mappingu z roku 2016, který nejen

skvěle navodil atmosféru přicházejících Vánoc,
ale podtrhnul i výjimečnou kvalitu architektury
chrámu. Ochudit vás nechceme ani o před-
vánoční koncert. A protože Vánoce jsou křes-
ťanské svátky a advent doba očekávání
na narození Ježíška, pozvali jsme oblíbenou slo-
venskou worshipovou kapelu Timothy. Timothy
doslova znamená „ti, kteří chválí Boha“. Věříme,
že každý z nás má něco, za by měl děkovat
a chválit. První Andělskou adventní neděli
k tomu bude od 16 hodin na zámeckém návrší
příležitost. Druhá část koncertu začne hned
po rozsvícení vánočního stromu – věříme, že

Změny v očkovacím centru
Připomínáme, že na konci léta došlo k přestě-
hování litomyšlského očkovacího centra v rámci
areálu nemocnice. Místo prostor neurologické
ambulance je nyní očkovací centrum nově
umístěno v 1. patře budovy P (bývalé dětské od-
dělení), která se nachází hned za prostorami
původního očkovacího centra v budově N. Kvůli
sníženému zájmu veřejnosti o očkování v před-
chozích měsících došlo k úpravě provozní doby
očkovacího centra. Zaměstnanci se snaží zajis-
tit možnost očkování pro neobjednané zájemce,

pro tyto účely bylo v době uzávěrky tohoto vy-
dání vyhrazeno pondělí odpoledne od  12.40
do 15 hodin. Vedení Nemocnice Pardubického
kraje vyzvalo občany, aby se k očkování raději
dopředu registrovali. Zájemci o očkování vše
potřebné najdou na webových stránkách regis-
trace.mzcr.cz nebo se mohou obrátit na info-
linku 466 026 466. Litomyšlské očkovací
centrum funguje v pondělí, úterý a pátek od 7
do 15  hodin. Aktuální informace vždy najdete
na webu litomysl.nempk.cz. strana 11 >

S originální tvorbou Jiřího Pačinka, jednoho
z nejvýznamnějších současných umělec-
kých sklářů, jste se již mohli seznámit v ho-
telu Aplaus nebo ve Francouzské zahradě
Státního zámku Litomyšl, kde se letos
uskutečnila jeho autorská výstava. Protože
si právě v Litomyšli našel Jiří Pačinek zalí-
bení, nenechaly na sebe dlouho čekat další
kroky, uskutečněné ve spolupráci s městem
Litomyšl a se Zámeckým návrším.
27. listopadu se tak jeho skleněný betlém
stane součástí výstavy betlémů v rámci An-
dělského adventu v Litomyšli. 
Skleněný betlém začal Jiří Pačinek spolu se
svými skláři vytvářet v loňském období ad-
ventu, kdy se nechal inspirovat námětem
faráře Římskokatolické farnosti J. M. can.
Rudolfa Repky.
S ním Jiří Pačinek založil právě v Kunraticích
u Cvikova, doslova na dohled od své
sklárny, Křišťálový chrám – unikátní umě-
lecký projekt, propojující duchovní prostor
s uměleckým sklem.

strana 11 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starostova
odpovědna

Usnesení rady
RaM schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-

nutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2021 mezi městem Litomyšl a Par-
dubickým krajem. Z dotace bude pořízena nová
cisternová automobilová stříkačka v hodnotě
max. 500 000 Kč. RaM pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

RaM souhlasí s pronájmem nebytových pro-
stor o celkové podlahové ploše 355,5 m2 v bu-
dově č. p. 402, která je součástí st. p. č. 79/1
v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce
Litomyšl-Město včetně vybavení ve vlastnictví
města a části p. p. č. 321/1 ostatní plocha o vý-
měře 325 m2 v katastrálním území Litomyšl za
účelem provozování restaurace Karlov a před-
zahrádky. Výše nájemného 35 000 Kč/měsíc 
bez DPH, tj. 420 000 Kč/rok bez DPH pro rok
2021, dále valorizace ceny nájmu dle inflace, ná-
jemce bude gastronomické služby zajišťovat
ve vysokém standardu odpovídajícímu pro-
středí Smetanova domu, úhrada el. energie,
plynu, tepla, vody a dalších služeb souvisejících
s pronájmem na základě smluv s dodavateli
nebo na základě podružného měření spotřeby,
smlouva na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemce T&T - trade Holding
s.r.o. O možnosti zápočtu předpokládané inves-

tice do pronajatých prostor a vybavení proti ná-
jemnému bude město dále s nájemcem jednat.

RaM se seznámila s žádostí Konfederace po-
litických vězňů České republiky, Pobočka č. 73,
o pronájem místnosti č. 126 (po Fortechu)
o podlahové ploše 13,39 m2 v I. NP budovy
č. p. 51 na ulici Ropkova v Litomyšli za účelem
provozování kanceláře. RaM souhlasí s uzavře-
ním nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou. Cena nájmu ve výši
1 302 Kč/m2/rok bez DPH + 1 000 Kč/měsíc bez
DPH za pronájem vybavení  kanceláře.

RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo
na vyhotovení projektové dokumentace
ve stupni studie pro akci „Úprava plochy u pom-
níku Bedřicha Smetany, Smetanovo náměstí Li-
tomyšl“ s firmou Atelier Raw za cenu 300
000 Kč vč. DPH.

RaM bere na vědomí předložený protokol
o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu akce „Litomyšl, ul. Nerudova –
oprava vodovodu". Jako nejvýhodnější byla vy-
hodnocena nabídka společnosti Vodovody spol.
s r.o. za cenu 2 550 316,81 Kč bez DPH. RaM 
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou.

více informací najdete na
www.litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Parkování u školky – komu má sloužit? Stojí
tam stále stejná auta, která nejsou rodičů.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Parkoviště
vedle MŠ Sedmikráska by mělo sloužit v ran-
ních, dopoledních a odpoledních hodinách ro-
dičům dětí z MŠ a večer a přes noc případně
obyvatelům okolních domů. Takto to bylo kon-
cipováno a tomu odpovídají dopravní značky,
které jsou na parkovišti umístěny. Pokud tam
stojí stále stejná auta, je to samozřejmě špatně
a jde o nedodržování dopravního značení.
Na základě Vašeho emailu jsem kontaktoval
městskou policii a ta zvýší intenzitu kontrol na
tomto parkovišti, pravděpodobně budou padat
i pokuty. Je to stále stejná písnička – lidé nedo-
držují pravidla (v tomto případě dopravní zna-
čení), stala se z nás velmi nároková společnost
– každý má právo (v tomto případě zaparkovat
u domu) a nechce slyšet o omezení ve prospěch
ostatních (tedy rodičů, kteří vozí malé děti do
mateřské školky). Mrzí mne to, doufal bych, že
alespoň vůči malým dětem se budou lidé cho-
vat odpovědněji a dodržovat dopravní značení.
Přeji Vám hezký začátek podzimu, věřím, že se
situace díky častějším kontrolám u MŠ Sedmi-
kráska zlepší. Daniel Brýdl, starosta města

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

Zastupitelé se v listopadu seznámí
s nabídkami na odkup vily Klára
Do konce letošního roku by veřejnost mohla
vědět, co se stane s vilou Klára. Budovu v de-
zolátním stavu, v níž sídlila do roku 2018 lé-
čebna dlouhodobě nemocných, město získalo
v roce 2020 za pět milionů od Pardubického
kraje. Radnice tehdy uvedla, že objekt koupila
pouze kvůli tomu, aby zastupitelstvo mohlo
ovlivnit, co s historickou vilou bude. Pardubický
kraj by ji totiž mohl prodat komukoliv jen za nej-
vyšší nabídku bez ohledu na to, co se s ní
do budoucna stane. Nyní má radnice dva vážné
zájemce o koupi – společnost Kubík a manžele
Kučerovy z Nových Hradů.
„V rozpočtu města nemáme několik desítek mi-
lionů korun na potřebnou rekonstrukci, moderní
domov pro seniory tam vybudovat nelze, jak
jsme prověřovali, a od začátku jsme avizovali,
že nám nejde o to vydělat peníze, ale mít kon-
trolu nad tím, co s touto historicky cennou bu-
dovou bude. Víme, že pro místní je to citlivé
téma, řada spoluobčanů měla v léčebně dlou-
hodobě nemocných své příbuzné. Proto v listo-
padu uspořádáme seminář pro zastupitele, kde
se podrobně seznámí s došlými nabídkami, aby
na prosincovém jednání mohlo všech 23 zastu-
pitelek a zastupitelů podle svého nejlepšího vě-
domí a svědomí rozhodnout, co s vilou Klára
bude,“ uvedl starosta Daniel Brýdl
Nabídky mohli zájemci posílat až do konce září,
minimální cena byla stanovena na šest milionů
korun, tedy na cenu, kterou město dalo do po-
řízení budovy a jejích nutných oprav, tempero-
vání, úklidu a dalších souvisejících nákladů.
Ve výzvě bylo uvedeno, že nový majitel může
vilu Klára přestavět, rekonstruovat či zbourat
a v místě postavit novou budovu. Podmínkou
však je, že projekt by měl mít přínos pro občany
města a respektovat historický ráz místa. „Sou-

částí prodejní smlouvy bude i právo zpětné
koupě a další pojistky pro případ nedodržení
stanovených podmínek,“ dodává místostarosta
Radomil Kašpar.
Podrobné představení obou došlých nabídek
přineseme v příštím vydání Lilie na základě
podkladů poskytnutých zastupitelům na jejich
semináři a samozřejmě všechny strany v zastu-
pitelstvu oslovíme s nabídkou vyjádření.
Již v minulosti řada koaličních i opozičních za-
stupitelů uvedla, že při svém rozhodování
budou brát ohled nejenom na finance, ale 
i na záměr, který by podle nich měl respektovat
sociální a zdravotní zaměření. „Už jsme dostali
předložené nabídky, seznámil jsem se s nimi
a čeká nás nesnadné rozhodování, protože se
od sebe liší záměrem i navrhovanou cenou.
Jsem zvědavý na to, co se dozvíme na semináři,
protože tam budou zájemci mít šanci prezento-
vat svůj záměr. Prozatím si svůj názor nechám
pro sebe, ale do příští Lilie, po semináři a sezná-
mení se všemi fakty, se rád obšírněji pro veřej-
nost vyjádřím,“ okomentoval nastalou situaci
předseda finančního výboru a zastupitel Vítěz-
slav Hanzl. -mv-

Výsledky voleb
Ve dnech 8. a 9. října se po čtyřech letech ko-
naly volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Níže se můžete
seznámit s celorepublikovými výsledky i údaji
o tom, jak se volilo přímo v Litomyšli. V celostát-
ním přehledu najdete strany, které získaly více
než 1,5 %, a mají tedy nárok na příspěvek
ze státního rozpočtu. Strany a koalice, které se
dostaly do sněmovny, jsou označeny hvězdič-
kou. V části o výsledcích z města jsme zveřejnili
subjekty podle stejného klíče.

Celostátní výsledky
Volební účast 65,43 %
Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 27,79 %*
Ano 2011 27,12 %*
Piráti a Starostové 15,62 %*
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 9,56 %*
Přísaha Roberta Šlachty 4,68 %
Česká strana sociálně demokratická 4,65 %
Komunistická strana Čech a Moravy 3,6 %
Trikolora Svobodní Soukromníci 2,76 %

Výsledky za Litomyšl a integrované obce
Volební účast 71,2 %
Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 37,57 %*
Ano 2011 21,09 %*
Piráti a Starostové 16,83 %*
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 6,65 %*
Přísaha Roberta Šlachty 5,32 %
Česká strana sociálně demokratická 4,31 %
Trikolora Svobodní Soukromníci 2,33 %
Komunistická strana Čech a Moravy 2,1 %

Více informací najdete na webu www.volby.cz.
-red-
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Už známe nového provozovatele restaurace
Karlov ve Smetanově domě. Rada města po vy-
hlášení výzvy obdržela dvě nabídky a rozhodla
se pro tu, kterou podala zdejší společnost T&T
trade Holding. V nabídce bylo podle radních
předloženo výrazně vyšší nájemné 35 tisíc
korun měsíčně i propracovaný projekt dalšího
rozvoje. Proto rada vybrala tohoto zájemce,
další nutné záležitosti jako například plány 
na rekonstrukci Karlova na prvorepublikovou
pivnici či restauraci se budou řešit, ale pro ve-
dení radnice je důležité, že majetek města bude
brzy opět sloužit veřejnosti a nový provozovatel
restaurace bude poskytovat své služby na kul-
turních akcích pořádaných ve Smetanově
domě. O termínu, kdy bude Karlov opět ote-
vřený veřejnosti, ale v době uzávěrky tohoto vy-
dání ještě nebylo rozhodnuto. -mv-

Seznamte se s nositeli 
Plakety Rady města Litomyšle za rok 2021
Ve Smetanově domě se ve středu 6. října uskutečnilo předávání cen města. Vedení radnice předalo Plaketu Rady města Litomyšle hned sedmi
osobnostem najednou, což je nejvyšší počet v historii. Oceněni byli sportovní trenéři Stanislav Cimburek, Jan Kubíček, Jiří Smékal, Karel Novotný
(in memoriam), bývalý ředitel I. ZŠ Petr Doseděl a lékařky Eva Maršová a Blanka Brůnová.

Slavnostního večera se zúčastnily desítky gratu-
lantů. Přítomným večer zpříjemnilo hudební
vystoupení Václavy Krejčí Houskové a Jiřího Hru-
bého, moderátorem slavnosti byl Dominik Kali-
voda.  A za co si nominovaní zasloužili ocenění?

Stanislav Cimburek byl oceněn za dlouholeté
zásluhy v trénování dětí a mládeže v basketbalu
a vedení mladé generace ke sportu a aktivnímu
životnímu stylu.
Jan Kubíček byl oceněn za dlouholeté zásluhy

v trénování dětí a mládeže v atletice a vedení
mladé generace ke sportu a aktivnímu život-
nímu stylu.
Jiří Smékal byl oceněn za dlouholeté zásluhy
v trénování dětí a mládeže v karate a vedení
mladé generace ke sportu a aktivnímu život-
nímu stylu.
Karel Novotný byl in memoriam oceněn za
dlouholeté zásluhy o rozvoj města Litomyšle
v oblasti sportu.
Petr Doseděl byl oceněn za dlouholetou peda-
gogickou činnost, příkladné vedení základní
školy ve funkci ředitele a podporu studijních
a volnočasových aktivit žáků.
Eva Maršová byla oceněna za dlouholetou práci
ve zdravotnictví, zásluhy v oboru plicního lékař-
ství a lidský přístup k pacientům i kolegům.
Blanka Brůnová byla oceněna za významnou
lékařskou, vědeckou a pedagogickou činnost
související s výzkumem, aplikací a zdokonalo-
váním kontaktních čoček.
Pokud byste se o oceněných chtěli dozvědět
více, na webu města, městském YouTube pro-
filu i ve vysílání kabelové televize CMS TV jsou
k vidění krátké medailonky oceněných, pokud
nemáte přístup k internetu či kabelovému vy-
sílání, prohlédnout si je můžete například
na počítači v Informačním centru Litomyšl.

-mv-

V první polovině listopadu začnou dělníci s re-
konstrukcí kanalizace poblíž hotelu Dalibor.
Zahájení prací bude záležet na počasí, ale před-
běžně bylo zvoleno datum 8. listopadu, hotovo
má být do 17. prosince. A co se bude v místě
přesně dělat? „Dojde tam k oddělení dešťové
a splaškové kanalizace, což pomůže zejména
při extrémních deštích. Současné kanalizační
potrubí kvůli spojení dešťové a splaškové složky
má omezenou kapacitu, která se oddělením
zvýší. Slibujeme si, že se díky investici situace
při velkých deštích výrazně zlepší a nebude tak
docházet k vyplavování této lokality,“ vysvětluje

důvod investice místostarosta Radomil Kašpar.
Neznamená to ale, že díky novému potrubí již
nikdy nebude vyplavena spodní část historic-
kého centra a Komenského náměstí. Vždy bude
záležet i na tom, kolik srážek spadne za určitou
dobu. 
Práce budou město stát 3,3 milionu korun, v lo-
kalitě bude kvůli výkopům dočasně omezena
doprava, při projíždění si dávejte pozor i na to,
že nedaleko v prostorech bývalého sklenářství
soukromý investor staví nové bytové domy,
takže tam často projíždí těžká technika a ná-
kladní auta. -az-

Na začátku příštího roku začne platit novinka
v parkování v historickém centru. Od 1. ledna se
stanou minulostí samolepky a karty, které si ři-
diči museli dávat jako důkaz zaplacení patřič-
ného poplatku na sklo svého auta. Strážníci
městské policie místo toho začnou parkovné
kontrolovat pomocí čteček, kterými budou sní-
mat registrační značky aut a tím zjistí, zda má
majitel zaplacený poplatek. „Je to jediná připra-
vovaná novinka v systému parkování v centru
města, ceny zůstávají stejné jako loni, takže pro
občany s trvalým pobytem v Litomyšli zůstává
sleva a zaplatí jen 300 korun, přespolní budou
opět platit 700 korun. Zavedení čteček nebude
pro řidiče v praxi představovat velkou změnu,

jediné, co budou muset, je na přelomu roku
k nákupu nového parkovacího povolení znát re-
gistrační značku  vozidla, kterou bude potřeba
nahlásit,“ vysvětluje vedoucí odboru místního
a silničního hospodářství Pavel Jiráň.
Změna nastane kvůli tomu, aby strážníci Měst-
ské policie Litomyšl mohli rychleji zkontrolovat
platnost poplatku za parkovné. „Díky čtečce se
dá za pár vteřin zkontrolovat hned několik aut,
čímž se výrazně urychlí práce strážníků a oni
se budou moci věnovat svým dalším povin-
nostem, například dohlížení na dodržování
tržního řádu na náměstí či pochůzkám po ra-
jonech,“ dodává velitel Městské policie Lito-
myšl Libor Marek.

Co naopak zůstane, jsou papírové hodiny, které
si řidiči dávají za sklo a označují na nich začátek
svého parkování. Vyzvednout si je budete moci
v infocentru či na městském úřadu. Tradiční
prodej parkovacích známek – tentokrát ale bez
fyzických známek a karet – začne v prosinci to-
hoto roku a v příštím vydání opět přineseme
podrobné informace k fungování prodeje
i ceník. -az-

Půjde to bez samolepek a karet? 
Strážníci budou kontrolovat parkování pomocí čteček

V listopadu začne rekonstrukce
kanalizace na Mařákově ulici

Zleva doprava: místostarosta Radomil Kašpar, Karel Novotný ml. (převzal cenu za svého otce Karla
Novotného), Petr Doseděl, Jiří Smékal, Stanislav Cimburek, Jan Kubíček, Eva Maršová, Blanka Brů-
nová a starosta Daniel Brýdl na slavnostním večeru ve Smetanově domě.

Rada vybrala nového
provozovatele 
Karlova
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PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2018–2022

Generace 89

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

Klid i v této neklidné době? 
Jde to v létě i v listopadu!
I když je současná politická situace daleká toho,
abychom ji nazývali poklidnou, stále věříme, že
je možné se zastavit a v klidu si užít svátek,
který je nejen Mezinárodním dnem studentstva,
ale i Dnem boje za svobodu a demokracii. Ne-
dávné volby nám ukázaly, že tento boj za svo-
bodu je proces, který není v zásadě nikdy
ukončen...výsledky parlamentních voleb nám
ale dávají naději, že i do politiky, a tedy snad
i do běžného života se vrátí slušnost místo aro-
gance, pravda místo lži a obyčejná lidská em-
patie místo prospěchářství.
Přijměte tedy prosím pozvání na letošní připo-

menutí tohoto státního svátku, které proběhne,
doufejme, opět v tradičním pojetí - jako klidné
setkání občanů na náměstí Václava Havla
u vchodu do litomyšlského zámku dne 17.11.
v 17.11 hodin. Věříme, že letošní program nebude
narušen epidemiologickou situací jako v loň-
ském roce a že setkání nebude zásadně regu-
lováno odstupy, rouškami nebo zákazem
shromažďování většího počtu osob. Přijďte
na poklidnou vzpomínkovou akci, jejímž smys-
lem je setkání lidí, kteří si chtějí popovídat s přá-
teli, poslechnout hudbu nebo si i zazpívat, dát
si svařené víno nebo se po roce podívat do zá-
meckého sklepení na srdce pro Václava Havla.
Po skončení setkání vás srdečně zveme do lito-

myšlského kina, kde od 19.30 hodin můžete
zhlédnout projekci filmu ATA, který se natáčel
přímo v Litomyšli a který pojednává o vykon-
struovaném procesu s rektorem Stříteským
a studenty litomyšlského gymnázia v šílených
50. letech minulého století. Těšíme se na vás.

Za Generaci 89 přeje krásný podzim 
David Edlman

Stejně jako v minulých deseti letech se i letos
v létě na Toulovcově náměstí v Litomyšli konaly
čtyři tradiční Bleší trhy a Větrání šatníků. Cel-
kově jsme vybrali 24 639,- Kč a zatím ještě není
rozhodnuto, kde by mohly pomoci. Pokud máte
tip, neváhejte a ozvěte se nám. Eva Novotná
(novotna@generace89.cz.)

Seznam nutných oprav a investic, které musí
radnice v příštích letech zahájit, rozhodně není
krátký. Kromě výstavby nového domova pro se-
niory, bezbariérového nadchodu u polikliniky,
zainvestování parcel pro výstavbu nového byd-
lení, rekonstrukce kanalizace kvůli přívalovým
dešťům či předělání chodníků a veřejného
osvětlení na Zahájské ulici v něm pro další roky
najdeme například i plány na vybudování proti-
povodňového parku na Z. Kopala, výstavbu cy-
klostezky k Adforsu i opravy chodníků, silnic
a dalšího městského majetku. 
To vše bude stát desítky milionů korun a ne-
jedná se o konečný výčet. Nutný zásah totiž po-
třebuje i další městský majetek, o jehož stavu
se příliš nehovoří. 
Proto vedení radnice po zářijovém jednání za-
stupitelů nabídlo přítomným účast na komen-
tované procházce po majetku města. Jejím
cílem byly pouze vybrané budovy v historickém
centru – zadní trakt domu U Rytířů, knihovna
v budově bývalé radnice, služebna městské po-
licie a budova bývalého ředitelství Vertexu
v Ropkově ulici.  Aby všichni zastupitelé měli
na vlastní oči možnost vidět současný stav
a mohli se vyjádřit k tomu, zda by oprava ně-
které z těchto budov neměla dostat v příštích
letech prioritu. 
V rozpočtu města, dosahujícího průměrně
do výše 300 milionů korun, se již po několik vo-
lebních období nepodařilo najít finance na
opravy těchto budov. „Nároků na financování
v rozpočtu je skutečně celá řada a vzhledem
k tomu, že skoro polovinu z rozpočtu tvoří po-

vinné výdaje, není moc prostor pro manévro-
vání. V minulosti měly prioritu jiné projekty. Je
dobře, že na každou budovu  máme připravený
projekt či studii. Dohromady se náklady bohužel
odhadují na desítky milionů korun, a i proto jsme
zastupitele vzali  na prohlídku těchto budov, aby
se seznámili se současným stavem a věděli, že
to v budoucnu budeme muset řešit,“ říká ke
stavu budov místostarosta Radomil Kašpar.
A jak jednání komentují sami zastupitelé?
„Mnohdy to byl smutný pohled. Bohužel, s ob-
dobnými problémy se potýkáme také v prosto-
rách Smetanova domu. Pozitivní je, že žádná
střecha ani krovy nejsou v havarijním stavu.
S opravami a údržbou je ale třeba začít co
možná nejdříve, abychom předešli větším ško-
dám,“ míní Leoš Krejčí.
Jeho kolegyně Dana Kmošková je ve svém hod-
nocení obsáhlejší. „Knihovna by si určitě za-
sloužila důstojnější a modernější prostředí,
zejména s ohledem  na požadavky hůře pohyb-

livých spoluobčanů. Průchod a dvůr budovy
městské policie jsou hodně zanedbané a ne-
důstojné, tam se zastavil čas, ačkoliv služebna
už není tak hrozná, jako byla dříve. O opravách
domu U Rytířů jsme slyšeli plány již od před-
chozí a předpředchozí paní ředitelky, ale bohu-
žel zatím město nezačalo s tolik potřebnou
opravou. Běžný návštěvník tu hrůzu na dvorku
nevidí, ale je to velká škoda, a kdyby to veřej-
nosti bylo více na očích, tak by se třeba začalo
s opravami dříve. Budovu na Ropkově 51 znám
a mám k ní osobní vztah, v 70. letech jsem v ní
pracovala a pohybovalo se tam kolem stovky
zaměstnanců. Dnes máme rok 2021 a budova
působí neobydleně a smutně. Oranžové nátěry,
špinavé stěny, visící kabely a dráty, stará okna,
sociální zařízení sice funkční, ale současní ná-
jemníci by si určitě zasloužili trochu moderni-
zace a takovou maličkost jako je toaletní papír,“
popisuje své dojmy ze stavu městských budov
opoziční zastupitelka a hledá možná vysvětlení:
„Zcela určitě zaspala minulá vedení města,
která do těchto budov neinvestovala. Daly by se
na to nyní najít peníze v rozpočtu? Ano, ale co
je důležitější? Dětská hřiště, opravy budov, pří-
spěvky pro zájmové skupiny, okázalé městské
slavnosti, nebo nová či opravená knihovna
a služebna městské policie? To je úkol pro další
zastupitelstvo a ta, která přijdou po něm. Pri-
oritou by ale i tak mělo být zvýšení kapacity
ubytovacích služeb pro seniory, výstavba no-
vých bytů pro mladé rodiny, seniory a rodiny
s průměrnými výdělky. Co se vrátit k formě
družstevní výstavby?“ -mv-

Zastupitelé se byli podívat na stav městských budov, 
opravy jsou podle nich nezbytné i přes napjatý rozpočet

Nestraníci
Před měsícem na této stránce nebyly uveřej-
něny pouze příspěvky od volebních subjektů,
které jsou v zastupitelstvu našeho města, ale
byl zde i článek týkající se míst v Litomyšli, kde
se budou konat volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Tedy ještě před měsícem jsme
byli všichni hodně napjatí, jak tyto důležité
volby dopadnou. Nyní můžeme konstatovat, že

nás výsledek opravdu velmi potěšil, a doufáme
a věříme, že nás bude těšit i následující čtyři
roky! Už jen samotným výsledkem těchto voleb
se nám vrátila naděje na život v lepší zemi,
která bude vedena slušnými a poctivými lidmi
v rámci demokratických principů. Všem Vám,
občanům Litomyšle a občanům přilehlých obcí,
moc děkujeme, že jste se voleb účastnili. Na vý-

sledky voleb v samotné Litomyšli jsme velmi
pyšní. Demokracie, svobodné volby a nakonec
i samotná svoboda totiž nejsou samozřejmostí,
je to velká odpovědnost nás všech. Ještě jednou
moc díky! 

Lucie Prokešová, Nestraníci pro Litomyšl
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„Celkem v autokempu plánujeme 27 chatek
různých velikostí, abychom uspokojili poža-
davky všech zájemců. Letos nám zbývá dodělat
7 velkých a příští rok 15 menších. V kempu také
samozřejmě bude prostor pro zaparkování ka-
ravanů i plocha pro návštěvníky, kteří chtějí
bydlet ve stanu. Všechny ubytovací kapacity
budou kompletně nové. Chatky budou mo-
derní, s připojením k internetu, vlastní toaletou,

sprchou, topením a určené k celoročnímu pro-
vozu. Chystáme samozřejmě i další úpravy
areálu, mimo jiné vybudování hřiště, přírodní
sauny, modernizaci restaurace i úpravu cest.
Chceme návštěvníkům poskytnout kvalitní
ubytování v přírodním prostředí, proto také
s odborníky připravujeme masivní nové zaze-
lenění areálu, výsadbu nových stromů, keřů
a péči o ty stávající,“ popisuje záměr investora

Na podzim se zase vrací sázení Stromů života
pro Litomyšlata. Pokud se vám v roce 2020 na-
rodilo dítě a máte trvalý pobyt v Litomyšli nebo
integrované obci, můžete mu na městském či
svém pozemku zasadit strom. Předběžný ter-
mín akce je naplánován na 20. listopadu a pro-
zatím jsou pro sázení na městských pozemcích
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 jsme spustili na webu www.litomysl.cz/
stromy_zivota registrační formulář. Pokud
máte zájem se do akce připojit a svému potom-
kovi 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. -az-

Chcete pro své dítě zasadit
Strom života?

Rekonstruovaný autokemp Primátor
bude hosty lákat na komfort v přírodě
V areálu chátrajícího autokempu Primátor na Černé hoře se již několik měsíců dokončuje první
fáze nákladné rekonstrukce, díky které má v lokalitě vzniknout přírodní a komfortní ubytování
pro 150 klientů. Prozatím je v místě postavených pět velkých chatek, do nichž se vejde pětič-
lenná rodina, řemeslníci pracují na interiérech a chystají se další nutné práce. 

provozovatel autokempu Primátor Pavel Wetter.
Při návrzích chatek i vizi celkové rekonstrukce
bylo nutné koordinovat nejenom záměr inves-
tora a architektů, ale i města. Autokemp je totiž
v jeho majetku a město jej pronajímá. „Jelikož
v rozpočtu nebyly peníze na nákladnou rekon-
strukci, dohodli jsme se s investorem, že město
zaplatí rekonstrukci sítí a další nutné úpravy za
více než sedm milionů korun, ale provozovatel
naopak zaplatí výrobu chatek a úpravu ostat-
ních budov. Následně bude mít areál v nájmu,
protože do něj investoval a bude investovat ne-
malou částku, několikanásobně vyšší než
město. Na radě jsme nedávno schválili finální
podmínky, takže město kemp pronajímá na 35
let výměnou za to, že dojde k jeho celkové re-
konstrukci. Je to výhodné pro obě strany, pro-
tože naším cílem bylo, aby kemp fungoval
a došlo k jeho modernizaci, náš partner zase
měl zájem v této lokalitě podnikat a peníze
na nutné práce. Jedná se o typickou spolupráci
města a soukromého investora a na něm teď
bude, aby byl kemp konkurence schopný a vy-
dělával,“ vysvětluje postoj radnice starosta
města Daniel Brýdl.
Soukromý investor se do lokality původně chys-
tal investovat 25 milionů korun, kvůli zvýšení
cen ve stavebnictví to ale bude podle součas-
ných odhadů výrazně více a celkové náklady se
nově odhadují na 40 milionů. „Původně měla
cena jedné velké chatky být 700 tisíc, nyní stojí
1,4 milionu, k razantnímu zdražení došlo u ceny
práce a hlavně materiálu, ale s tím se bohužel
nedá nic dělat, taková je doba. O autokemp sto-
jíme, pět let před samotnou rekonstrukcí jsem
jej provozoval v původním stavu, takže jdeme
dál i přes nárůst cen a připravujeme se na to,
aby kemp příští jaro mohl sloužit lidem. Proza-
tím plánujeme otevření jedné poloviny
a v druhé budeme dodělávat nutné práce,“ do-
dává Pavel Wetter.
V posledních měsících si řada spoluobčanů
všimla kácení v areálu, to souvisí se špatným
stavem jasanů na Černé hoře. O tomto tématu
jsme v minulosti několikrát informovali, protože
dožívající stromy mají napadené kořeny a ohro-
žují okolí, došlo i v prostoru autokempu k nut-
nému kácení, které schválili odborníci.
Do budoucna se chystá náhradní výsadba
stromů, aby měla lokalita i nadále přírodní, lesní
charakter, což má být jednou z předností rekon-
struovaného autokempu. Více informací přine-
seme v dalších vydáních Lilie. -mv-

Díky kalendáři můžete
koordinovat své akce s ostatními
Pokud se zajímáte o dění ve městě, jistě vám při-
jde vhod aktualizovaný přehled nadcházejících
kulturních, společenských a sportovních udá-
lostí, který najdete v Kalendáři akcí uprostřed
každé Lilie či na webu města na adrese www.li-
tomysl.cz/kalendar_akci.
Jeho elektronickou součástí je i snadno použi-
telný nástroj Plánování akcí, díky němuž můžete
jako organizátor dopředu zjistit co, kdy a kde se
v daném termínu bude v Litomyšli dít. Tyto infor-
mace můžete použít při plánování a koordinaci
akcí s ostatními lidmi, kteří dělají z Litomyšle živé
město s bohatou nabídkou vyžití pro všechny ge-
nerace. Stačí kliknout na datum v kalendáři v od-

kazu www.litomysl.cz/planovani_akci a snadno
zjistíte, co vše se v Litomyšli ve zvolenou dobu
bude dít. Včetně privátních či plánovaných akcí,
které nejsou nikde jinde zveřejněny. Pokud
chcete do kalendáře vložit záznam, využijte spe-
ciální formulář dostupný na www.litomysl.cz/
planovani_akci/formular, případně kontaktujte
Informační centrum Litomyšl. Plánované akce
nebudou na webových stránkách Kalendáře akcí
zveřejněny až do okamžiku, kdy akci potvrdíte
a poté ji pracovníci Informačního centra přesu-
nou do ostré verze Kalendáře akcí, kde událost
již uvidí všichni návštěvníci městského webu.

-az-

Od 1. října 2021 si můžete nechat zasílat přehled
novinek zveřejněných na webu města. Ve for-
muláři zveřejněném na www.litomysl.cz/
odber_novinek stačí zadat e-mailovou adresu,
vybrat si, které novinky vás zajímají, a následně
potvrdit registraci. Poté budete pravidelně do-
stávat upozornění na zveřejnění nových aktu-
alit, záznamů na úřední desce, dotazů ze
Starostovy odpovědny, usnesení rady i zastupi-
telstva, informace k vypsaným dotačním pro-
gramům či krizové zprávy. Výběr novinek lze
filtrovat podle vašich zájmů a odběr je možné
kdykoliv zrušit. -az-

Necháváte si
na mail posílat 
novinky z webu?
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ZAMYŠLENÍ

HISTORICKÉ POHLEDY

Litomyšlský kroj 
Krása litomyšlského kroje spočívá v jeho lad-
ných, klidných liniích, která však ve spojení
s živou barvitostí látek, pentlí a bohatstvím
výšivek vytvářejí neobyčejně půvabný celek.
Výšivky, kterými je vyzdoben kroj, jsou nejvý-
raznější především na sametových nebo bro-
kátových „živůtcích“, na starobylých šatech,
čepcích či košilích. Pravými skvosty jsou
potom ruční práce, jako např. paličkované
krajky. Kroj měl dvě podoby, každodenní a svá-
teční. Inspirací pro sváteční kroje bylo oblečení
vyšších společenských vrstev. Kroj se promě-
ňoval z generace na generaci a nesl v sobě
prvky dávné minulosti – od vážné renesance
přes křehkou krásu rokoka až po půvab bieder-
meieru. Lenka Backová

Jákobův sen v Bét-elu 
Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. Do-
razil na jedno místo a přenocoval tam, neboť
slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které
na tom místě byly, postavil jej v hlavách
a na tom místě ulehl. Měl sen: Hle, na zemi stojí
žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům,
a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.
Nad ním stojí Hospodin a praví: „Já jsem Hos-
podin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův.
Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potom-
stvu. Tvého potomstva bude jako prachu země.
Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever
i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou po-
žehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem
s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš,
a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě ne-
opustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.“ 
(Gn 28,10-15)
Jákob za sebou neměl nejlepší chvíle. Před
časem vymámil z hladového bratra Ezaua po-
mocí jídla slib přenechání práva prvorozeného
a jeho matka ho zatáhla do nečestného pod-
vodu, kdy mu jeho starý a již slepý otec, Izák,
požehnal. Bratr mu usiloval o život, proto
musel odejít z domova a dle přání otce si měl
najít nevěstu u příbuzných, kam má nyní namí-
řeno. Nepříjemná minulost a nejistá budouc-
nost. Realita, která se dotýká mnoha z nás
v dnešní době, kdy jsme zatížení tím, co jsme
špatného prožili, a navrch nás tíží nejistota
z budoucnosti. 
V tento moment vstupuje do Jákobovy situace
Hospodin. Dává mu sen, viz úvodní text. Vidí
nebesa, žebřík, posly a především Boha, který
k němu promlouvá. Představuje se mu jako
Bůh jeho dědy Abrahama, jako Bůh jeho otce

Izáka. Byl s nimi, bude i s Jákobem. Dává mu
stejný slib, jako jeho dvěma předkům, zaslíbe-
nou zem pro něj a jeho potomky, kterých bude
nepočítaně. Nepředstavitelná myšlenka pro sa-
motného Jákoba, nicméně reálná myšlenka pro
Hospodina, který se také postaral o to, aby se
jeho slovo splnilo. V našich životech se mnohé
věci zdají nemyslitelné, pro Pána Boha je ale
vše možné. Zaslíbení, která čteme v Písmu,
jsou platná a ten, který je dal, se postará o to,
aby se naplnila. Zaslíbení Božího požehnání,
vedení, ochrany, toho, že nás, jako Jákoba,
nikdy neopustí a především zaslíbení odpuštění
hříchů a spasení. A skutečně, v jednom z Jáko-
bových prapotomků, Ježíši Kristu, došli požeh-
nání všechny čeledi země, včetně nás. Bůh
sliby plní.
Poté, co se Jákob probudil, věděl, že se setkal
s Hospodinem. Nazval to místo „Dům Boží” čili
Bét-el. Kámen, na kterém spal, postavil jako
památný sloup a slíbil: „Bude-li Bůh se mnou,
bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se
vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a na-
vrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude
mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem
postavil jako posvátný sloup, stane se domem
Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě
desátky.“ (Gn 28, 20-22) Bůh dal svůj slib, Jákob
dal svůj slib. Pokud Hospodin dostojí svému
slovu, pokud je skutečný, bude Jákobovým
Bohem, kterému svěří svůj život. Bohu bude
vracet desetinu, aby si uvědomoval, že od něj
dostává vše.
Další kapitola začíná zajímavou větou: „Jákob
vykročil lehkým krokem a přišel do země synů
Východu.” (Gn 29,1). Člověk s nepříjemnou mi-

nulostí a nejistou budoucností se setkal s Hos-
podinem. Minulost byla stále nepříjemná, ale
co se změnilo, byla přítomnost s budoucností.
Jákob odcházel s jistotou Božího požehnání
a vedení. V celém zbytku biblického Starého
zákona čteme o naplnění Božích zaslíbení
nejen v životě samotného Jákoba a jeho po-
tomků, ale v konečném důsledku i ve smrti Je-
žíše Krista na kříži za hříchy nás všech. V něm
jsme všichni došli požehnání. 
Zkušenost Jákoba může být i naší zkušeností.
V životech toho máme za sebou mnoho hez-
kého, ale i zlého. V přítomnosti můžeme zažívat
osamocenost a bezradnost. Budoucnost se
může zdát nejistou. Do našeho života nicméně
vstupuje Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův,
nejen jejich ale i nás všech. Stejná zaslíbení
a požehnání slibuje každému, kdo o ně stojí. 
Přeji vám všem, abyste v síle Božího zaslíbení
a požehnání lehkým krokem vykročili do dalších
dnů vašich životů. Do budoucnosti, kterou ga-
rantuje sám Bůh, ve které bude s námi a která
neskončí věčnou smrtí, ale spasením, díky
oběti Pána Ježíše Krista. Díky Bohu za zaslíbení,
která, byť vyřčena před tisíci lety, byla naplněna
a platí i do dnes. Tomáš Ondráček,

kazatel Církve adventistů sedmého dne

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Koala-Klokánek chce poděkovat p. Králové

z Orionu, který věnoval sadu nádobí bázarku,
p. Rotscheinové, P. Portlíkové, které nám dávají
oblečení, hračky a spoustu dalších věcí. Děku-
jeme všem dalším lidem, kteří pomáhají. Sbírky
stále pokračují. Další dotazy 775 343 408. 

JUDr. M. Vodičková, P. Blažková, Pajerová
Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděko-

vání internímu oddělení Litomyšlské nemoc-
nice, kde se vzorně starali o naši 95letou
maminku. Doteď bývala hospitalizována na in-
terním oddělení ve Svitavách, ale protože tam
mají zavřeno, skončila v Litomyšli. Dlouho jsme
takovou péči v nemocnici neviděli, až tady
u vás, a proto vám vyslovujeme náš obdiv. Velký
dík patří všem lékařům, zejména skvělé
MUDr. Krčilové a panu primáři Ducháčkovi, dále
všem sestřičkám, sanitářům, ošetřovatelům, fy-
zioterapeutkám, zkrátka všem, kteří o ni tak
krásně, s lidským pochopením a úctou pečovali.
I když měli celý interní pavilon plný pacientů,
včetně pacientů s koronavirem, nikdy jim ne-
chyběla ochota, milé slovo, úsměv a slova
povzbuzení. Za jejich naprosto profesionální,
obětavý a lidský přístup, jak k nám, tak i k ma-
mince a ostatním pacientům, jim právem náleží
velký dík. Zaměstnání, které si tito lidé vybrali,
je nejen těžké, ale také nesmírně zodpovědné,
náročné a vyčerpávající. Oni jej však zvládají se
ctí a na výbornou. Děkuji za celou rodinu. 

Kobza, Staré Město u Mor. Třebové
Gratulace našim rodičům k 50. výročí zlaté

svatby. Jiří a Jarmila Horáčkovi oslavili 16. 10. zla-

tou svatbu. Přejeme jim hodně dalších krásných
a společně prožitých dní a moc jim za všechno
děkujeme. Dcery Marcela a Jarmila s rodinami

Letos v listopadu je tomu padesát let, co si
Eliška a Miloslav Žáčkovi řekli své ANO. Ke zlaté
svatbě gratulují a mnoho štěstí a lásky do dal-
ších společných let přejí dcery s rodinami.

Dne 9. listopadu uplyne rok, kdy nás navždy
opustila v 87 letech paní Jaroslava Hanusová
z Pazuchy. Děkujeme všem,kteří vzpomenou
s námi. Za celou rodinu dcera Ivona

Vážení spoluobčané, v minulém vydání Lilie
jsme vás žádali o to, abyste nebyli neteční a při-
šli k volbám do poslanecké sněmovny. Abyste
dali najevo svůj názor a využili svého práva svo-
bodně vybrat své zástupce v parlamentu. Jak
volby dopadly celostátně i v Litomyšli, to ne-
cháme na vašem hodnocení. Za nás si dovolu-
jeme říci, že nehledě na zisky jednotlivých stran
či koalic, dopadly volby skvěle. Protože k voleb-
ním urnám přišlo v Litomyšli 71,2 procent opráv-
něných voličů. Což je zhruba o pět procent více,
než je celorepublikový průměr a také o zhruba
stejné číslo více než lokální volební účast před
čtyřmi lety. Litomyšlští občané opět potvrdili, že
je zde silná občanská společnost, která se za-
jímá o směřování České republiky, bere na sebe
zodpovědnost a nespokojí se pouze s brbláním
u piva a na sociálních sítích. Nehledě na to,
koho jste volili, vám děkujeme za to, že jste při-
šli volit. Má to totiž smysl.

Daniel Brýdl, starosta 
Radomil Kašpar, místostarosta
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585 let – 7. 11. 1436 zemřel při dobývání Hradce
Králové Vilém Kostka z Postupic, válečník
a obratný diplomat. V letech 1432 až 1436 byl
hejtmanem v Litomyšli, v září 1436 mu císař Zi-
kmund Lucemburský přidělil Litomyšl dědičně.
Kostkové pak v Litomyšli a okolním panství
vládli bezmála sto let.
425 let – v roce 1596 se narodila Frebonie
z Pernštejna, dědička litomyšlského panství,
proslula svou charitativní prací. V 1640 pozvala
do Litomyšle řád piaristů, zakoupila domy a při-
lehlé pozemky na Olivetské hoře, aby se mohlo
začít s výstavbou koleje, kostela a školy. Řád se
zaměřoval na výuku chudých chlapců a šíření
katolictví. Byla poslední majitelkou Litomyšle
z rodu Pernštejnů. 
170 let – 21. 11. 1851 se narodil v Praze Hanuš
Svačina, rytec, malíř a grafik. Jeho Album Lito-
myšle vydalo v roce 1888 Veselíkovo knihkupec-
tví. 
140 let – 24. 11. 1881 se narodil Zdeněk Matěj
Kuděj, spisovatel a cestovatel, světoběžník,
tramp, přítel Jaroslava Haška, autor knihy
Ve dvou se to lépe táhne, Zlý dědek z Vysočiny,
Safiánská zima aj. Poslední roky života trávil
v Litomyšli, kde psal své vzpomínky na J. Haška
a začal psát svůj životopis, který nedokončil.
Pohřben je na litomyšlském hřbitově. 

115 let – 6. 11. 1906 zemřel Emanuel Bárta, pří-
rodopisec, geolog, paleontolog, arachnolog,
profesor litomyšlské reálky a gymnázia. Vý-
sledky svých studií a výzkumů zveřejnil
v mnoha publikacích. Byl členem České společ-
nosti entomologické a činný ve veřejném životě
jako člen zastupitelstva Osady Záhradí, zaslou-
žil se také o zřízení arboreta na nynějším Jirá-
skově náměstí.  
80 let – 14. 11. 1941 zemřel v Litomyšli Bedřich
Dudycha, profesor průmyslové školy v Lito-
myšli, zemský inspektor. Rozhodující část svého
profesního života prožil v litomyšlské řemesl-
nické škole, kde působil v letech 1907–1941. Zde
vyučoval češtinu, nauku o živnostenských zá-
konech, dějepis, zeměpis, krasopis a německý
jazyk. Několik desetiletí stál v popředí kultur-
ního života litomyšlského kraje. Byl jednatelem
i duší spolku Růžový palouček, založeného
v roce 1906 a také hlavním organizátorem pa-
mátné oslavy na Růžovém paloučku spojené se
slavnostním odhalením pomníku 19. června
1921. Dudycha stál také u všech jednání, která
vedla roku 1921 k odhalení pomníku J. A. Komen-
ského v Litomyšli. 
50 let – 16. 11. 1971 zemřel na Dobříši Josef Ka-
inar, básník, textař, častý návštěvník Litomyšle
i Domu bratří Čapků (Dům PEN klubu) v Budi-
slavi. 
5 let - Portmoneum – Museum Josefa Váchala,
unikátně vyzdobený dům na ulici T. Novákové

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

listopad 2021 změnil majitele. Dům koupil Pardubický kraj
od dcer zesnulého majitele a zakladatele nakla-
datelství Paseka Ladislava Horáčka. Symbolický
klíč od budovy byl předán představitelům Par-
dubického kraje 2. listopadu 2016. 
145 let – roku 1876 přišla do Litomyšle se svým
mužem PhDr. Josefem Novákem, profesorem
na gymnáziu, spisovatelka Teréza Nováková,
je autorkou povídek, románů a pohádek s regi-
onálním zaměřením na okolí Litomyšle a Pro-
seče, představitelka realismu a tzv. venkovské
prózy. 
380 let – v roce 1641 byl položen základní
kámen ke stavbě piaristické koleje na Olivet-
ské hoře. O jeho stavbu se zasloužila šlechtična
Frebonie z Pernštejna.  Spolu s kostelem Nale-
zení sv. Kříže, budovou bývalého piaristického
gymnázia a klášterními zahradami tvoří lito-
myšlský piaristický areál. Objekt je od roku 1958
chráněn jako kulturní památka ČR, v polistopa-
dové době jej restituoval piaristický řád a v sou-
časné době budovu užívá Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice jako ateliéry a student-
skou kolej. Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – František Bureš, Jiří Dudycha,

Jiří Háněl, Zdeněk Pohorský 
a v listopadu 2021 oslaví 80 let 
Marie Pohorská z Pohodlí

85 let  – Vladimír Toman (Kornice)
92 let  – Milan Svoboda
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

65 let společného manželství oslavili
Václav a Marie Severovi.
Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví a pohody.

Manželství uzavřeli:
Tomáš Kotula, Praha – Petra Schwabová,
Praha • Michal Uman, Litomyšl – Pavlína
Pecháčková, Němčice • Roberto Bertele‘,
Praha – Erika Phamová, Praha • Daniel Vo-
říšek, Litomyšl – Petra Benáková, Sudislav
nad Orlicí • Štěpán Kotyza, Kostelní Lhota
– Martina Pačaiová, Košice, Slovensko •
Radim Farkas, Choceň – Lucie Sejkorová,
Sloupnice • Marek Vaňous, Dolní Újezd – Li-
buše Janišová, Sedliště • Lubomír Lipavský,
Desná – Denisa Němcová, Osík • Jan Šplí-
chal, Lubná – Markéta Kopecká, Polička •
Matěj Kmošek, Sebranice – Michaela Zelí-
ková, Brno • David Kotrč, Praha – Martina
Hlousová, Praha •Miloslav Jána, Lubná –
Lenka Knapová, Lubná • Petr Novotný,
Plchovice – Barbora Benešová, Plchovice •
Michal Šust, Litomyšl – Barbora Vaňková,
Litomyšl •Martin Vimr, Lubná – Tereza No-
votná, Morašice • Petr Svozil, Leština – Ve-

ronika Schejbalová, Leština • Miloš Kostka,
Útěchov – Jana Weissarová, Útěchov • Jan
Hýbl, Česká Třebová – Dominika Plívová,
Česká Třebová • Radim Švancara, Březová
nad Svitavou – Pavla Kaderková, Letovice
• Pavel Adámek, Svitavy – Kateřina Bica-
nová, Vendolí • Martin Novák, Brno – Jana
Martinková, Horní Jelení • Jan Šauer, Něm-
čice – Zuzana Doležalová, Rozsochy •
Václav Křivka, Sebranice – Michaela Ko-
toučková, Sebranice • Marian-Constantin
Stoica, Rumunsko – Tereza Holomková,
Sloupnice • Pavel Cihlář, Tábor – Jana Ří-
hová, Tábor
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Jarmilou Džbánkovou  (66 let)
Marií Kracíkovou  (74 let)
Marií Benešovou  (75 let)
Alenou Lněničkovou  (75 let)
Miriam Jančaříkovou  (79 let)
Andělou Coufalovou  (81 let)
Evou Švecovou  (90 let)
Marií Kynclovou  (91 let)
Vzpomínáme.

Dana Kmošková, předseda KPOZ

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

Známý litomyšlský keramik a výtvarník Jiří Du-
dycha oslavil na konci října své 80. narozeniny.
Toto významné jubileum s ním můžete oslavit
i vy o prvním adventním víkendu na tradiční vý-
stavě Duke Vánoce. Ta bude letos obohacena
o jeho nejnovější díla, která nejspíš neznáte. Jiří
Dudycha totiž nezahálí a po desítkách let práce
s keramikou se rozhodl tvořit i bronzové plas-
tiky. „Je to něco nového, já stále tvořím klasic-
kou keramiku, ale chtěl jsem i nějaký nový
impulz, kterým práce s bronzem je. Vycházím
z toho, co umím, takže dělám hliněné modely,
ty pak z bronzu odlijí ve slévárně a já je ná-
sledně ve spolupráci s kolegou osazuji na ka-
menné podstavce a ručně dolešťuji povrch.
Každý kus je tedy originál, a i když je z jiného
materiálu, tak při něm využívám to, co jsem se
v minulých dekádách naučil,“ prozrazuje člen
známého litomyšlského uměleckého rodu,
v němž se keramice a výtvarnému umění věnují
již čtyři generace Dudychů.
Výstava Duke Vánoce se v ateliéru u Dudychů
poblíž vlakového nádraží uskuteční v pátek 26.,
sobotu 27. a neděli 28. listopadu. V první dny
od 10 do 17 hodin, v neděli pak od 10 do 16
a kromě novinek z tvorby Jiřího Dudychy se mů-
žete těšit i na klasické vánoční motivy a kera-
miku. Vstupné je zdarma. -mv-

Jiří Dudycha slaví
80. narozeniny
(ne)tradiční
výstavou
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Proč to (neu)děláte?! Otázky 
a odpovědi ke kultuře a volnému času
Listopadový díl infokampaně, v níž radnice odpovídá na nejčastější dotazy občanů zaslané skrze anonymní dotazníkové šetření, se věnuje oblastem
kultury a volného času. Na dotazy jsme získali odpovědi vedení města i Smetanovy Litomyšle. 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 ak-
tualitě Proč to (neu)děláte?! - infokampaň o dění ve městě. -mv-

Nabídka kulturních a společenských aktivit
Možnosti kulturního a společenského vyžití
hodnotí kladně 94 % zapojených obyvatel. Dr-
tivá většina komentářů oceňuje možnosti, které
v oblasti kultury a společenských aktivit město
nabízí. Nedostatky jsou spíše ojedinělé, město
by mělo zkvalitnit prostory a nabídku kina, také
mohou chybět akce pro rodiny s dětmi a místní
obecně.

Nabídka sportovních aktivit
Možnosti sportovního vyžití hodnotí kladně
85 % zapojených obyvatel. Kritické komentáře
jsou spíše ojedinělé, obyvatelé však často sdílejí
doporučení na chybějící cyklostezky, méně
omezení využívání krytého bazénu a zimního
stadionu, spíše jednotlivě pak chybí i lezecká
stěna, venkovní posilovny, revitalizace staré
plovárny a hřiště Wembley nebo např. hřiště
na discgolf.

Vnímání cestovního ruchu
Zapojení obyvatelé typicky cestovní ruch v Li-
tomyšli výrazněji nepociťují (spíše je neomezuje
ani jim vědomě nic zásadního nepřináší). Opa-
kuje se chvála práce Informačního centra Lito-
myšl, často pak i doporučení využívat i jiná
kulturní zařízení, kromě v poslední době prefe-
rovaného Zámeckého návrší.

Hlavní vnímaná pozitiva
• široké možnosti akcí, festivalů, slavností
• prestiž a dobrá reklama města
• turismus zvyšuje kvalitu a množství služeb
• udržované město
• výdělky podnikatelům
• pracovní příležitosti a brigády

Hlavní vnímaná negativa
• špatné parkování (náměstí, zámek a omezení

v době konání festivalů)
• hluk z open air akcí
• zvýšená doprava
• zátěž pro rozpočet
• vysoké ceny (života v Litomyšli)
• strach z budoucího vývoje (Litomyšl jako

druhý Český Krumlov)
• „Turista > místní“ a „efekt > užitek“

Přesto, že většina respondentů je se stavem
těchto oblastí spokojena, poslali radnici řadu
připomínek. Jaké to jsou?

Kultura je potřeba a v Litomyšli je nadstan-
dardní nabídka, ale neměla by být jediným
smyslem bytí. Více cílit na starousedlíky než
na turisty, podporovat alternativnější, menší
projekty pro rodiny s dětmi a místní vše-
obecně místo organizování velkých akcí. 
Město Litomyšl dává ročně do oblasti kultury
a cestovního ruchu 28 milionů korun (data ak-
tuální z rozpočtu města pro rok 2021 k 25. říjnu),
do této částky spadá jak financování velkých
městských akcí, tak příspěvky na zdejší akce
a spolky, provoz kulturních zařízení města, na-
příklad knihovny, galerie, Smetanova domu či
Zámeckého návrší. Tato částka byla letos oproti
minulým rokům nižší, protože vedení města
hledalo i v této oblasti úspory kvůli propadu
rozpočtu města zapříčiněného koronakrizí a ná-
růstem cen ve stavebnictví a energetice.
Radnice považuje kulturu za důležitou součást
města, stejně jako s ní spojený turismus. Kul-
tura je jedním z důvodů, proč je Litomyšl živé
město s bohatou nabídkou vyžití. O tom, jak
kultura chybí, jsme se ostatně mohli nedobro-
volně přesvědčit při lockdownech. Nicméně je
pravdou, že kultura a cestovní ruch samy
o sobě nesmí být jedinými pozitivy města. Lito-
myšl má být především městem pro místní, po-
skytující kvalitní infrastrukturu, školství,
zdravotnictví, sociální služby, nabídku volnoča-
sového vyžití a podporující udržitelný rozvoj
a ekologii. Městem, kde se lidem dobře žije
a chtějí v něm bydlet. 
Co se týče podpory menších akcí a programu
pro místní, město dlouhodobě a každoročně
podporuje menší akce a projekty, stejně tak
jako zdejší spolky, které jsou důležitou součástí

kulturního a společenského života. O dotaci
na svou činnost každoročně žádají desítky
zdejších organizací a město je také rádo a pra-
videlně podporuje. Pokud jste organizátorem
akcí nebo to plánujete a chcete požádat o fi-
nanční podporu, pak doporučujeme sledovat
aktuálně vypsané účelové dotace, veškeré info
snadno najdete v odkazu www.litomysl.cz/uce-
love_dotace. Příjem žádostí začne opět příští
rok. Jen za letošní rok, navzdory škrtům v roz-
počtu, město podpořilo pořádání menších lo-
kálních akcí a zdejší spolky částkou 550 tisíc.
Vedení města je na velké kulturní akce hrdé
a hodlá je i nadále podporovat, ale Litomyšl
není pouze Smetanova Litomyšl, Lázně ducha,
Andělské adventní neděle, Toulovcovy prázd-
ninové pátky, ArchiMyšl či Gastroslavnosti M.
D. Rettigové, ale také stovky menších akcí. Ne-
zapomínejme proto například na Noc litera-
tury, Noc kostelů, Litomyšlské dvorky, Spacák
párty, festival Bez ambicí, Doku zahrady, Lito-
myšlské dny barokní tradice a další desítky vý-
stav, koncertů, přednášek, sportovních utkání,
her a dalších akcí spoluorganizovaných měs-
tem i čistě soukromě. Každý den se jich usku-
teční několik, a je to především díky aktivitě
místních lidí.

Stav kina není dobrý, mělo by se s tím něco
dělat.
Kino Sokol není v majetku města, pouze v pro-
nájmu od České obce sokolské. V roce 2012 bylo
kino za tři miliony korun digitalizováno, aby di-
vákům nabídlo kvalitní filmový zážitek za užití
moderních technologií. Tehdy město pro účely
promítání pořídilo nové plátno s rozměry 7x3
metry, vybavení k projekci 3D filmů, nové pro-
storové ozvučení a satelit, který umožňuje
přímé přenosy kulturních či sportovních akcí.
V roce 2019 pak město investovalo další 1,5 mi-
lionu korun do rekonstrukce interiéru, při které
se vyměnily staré sedačky a došlo k úpravám
podlahy a zateplení stropu. Žádné další větší in-
vestice nejsou pro roky 2021 a 2022 v plánu.

Smetanova Litomyšl je určena pro bohaté
a turisty, ne pro místní. Město vynakládá
přímé či nepřímé náklady na její pořádání, pe-
níze by se daly použít jinde.
Město každoročně podporuje pořádání Smeta-
novy Litomyšle částkou dvou milionů korun, což
z celkového rozpočtu festivalu netvoří ani 4 %.
Smetanova Litomyšl je jednoznačně velkou
chloubou města, a to nejenom kvůli umělecké
úrovni, ale i dobrému jménu, který festival
městu dlouhodobě dělá. Jedná se o jednu z nej-
významnějších kulturní akcí v naší zemi. 
V minulých letech byla nabídka pro veřejnost
rozšířena o Festivalové zahrady, kde probíhá
souběžný program či video přenosy z nádvoří
zámku. Festivalové zahrady, které jsou pro náv-
štěvníky zdarma, se místním i turistům líbí,
svědčí o tom pravidelně zcela zaplněné Kláš-
terní zahrady. Smetanova Litomyšl nabízí pro-
gram pro milovníky klasiky i soudobé hudby, ale
i dalších žánrů a forem umění (Smetanova vý-
tvarná Litomyšl), což z ní dělá něco mimořád-
ného. Vedení města hodlá festival podporovat

Nabídka zájmových a volnočasových aktivit
87 % zapojených obyvatel považuje nabídku
zájmových a volnočasových aktivit za dostateč-
nou. Obyvatelé v komentářích chválí SVČ, ne-
objevuje se zásadní (často sdílený) nedostatek,
chybět může hlavně širší nabídka vyžití pro do-
spělé.
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i v příštích letech, protože se jedná o unikátní
akci, jejíž kvalita a věhlas překračují hranice vý-
chodních Čech, a o kterou by v každém, i větším
městě, občané stáli a byli na ni pyšní.

Vyjádření Smetanovy Litomyšle
Podle poptávkového průzkumu, provedeného
v roce 2016, tvoří 20,5 % návštěvníků festivalu
z Litomyšle, 42 % z Pardubického kraje, 35 %
z ostatních krajů a jen 2,5 % přijíždí ze zahra-
ničí. Velkou většinu diváků tedy tvoří místní
a lidé z okolí Litomyšle. Těch zbývajících nece-
lých 40 procent pak přijíždí ze vzdálenějších
míst, ti zde však nocují, stravují se, nakupují,
a tvoří tak možnost pro rozvoj podnikání Lito-
myšlanů. Festival sám dává zakázky mnoha
zdejším firmám – jen za ubytování v letošním
zkráceném ročníku zaplatil litomyšlským uby-
tovacím zařízením 1,5 milionu Kč. Dotaci města
prakticky celou vrací ve formě nájmů a úhrad
služeb městským organizacím, takže ekono-
micky rozhodně není pro město nevýhodný. Dů-
ležitější jsou však neekonomické přínosy.
Napadá mě jeden drobný – dovedete si před-
stavit, že někdo z těch mladých lidí, kteří se vy-
střídali mezi množstvím festivalových uvaděčů
a pořadatelů, by posprejoval třeba zámeckou
zeď?     Jan Pikna, ředitel Smetanovy Litomyšle  

Je zapotřebí větší koordinace akcí, někdy se
překrývají a konkurují si ve stejný den i čas.
To je pravda, a proto také byl na webu města
zveřejněn formulář, aby mohli pořadatelé své
akce koordinovat s ostatními, a v případě, že je
na vybrané datum konkurenční událost, ji již
ve fázi příprav přesunout na jiný termín. Pokud
plánujete akci a chcete vědět, co se v daný den
bude ve městě dít, navštivte www.litomysl.cz/
planovani_akci či kontaktujte Informační cen-
trum Litomyšl. Nicméně není v silách radnice
po pořadatelích vynucovat koordinaci akcí, je to
vždy na jejich zvážení.

Z Litomyšle by se neměl stát druhý Český
Krumlov, který žije jen z turistů. U velkých
akcí by šla snížit jejich četnost, případně akce
střídat rok po sobě a ušetřené peníze inves-
tovat smysluplněji. 
Ano, to by neměl a také to nikdo nechce, neplá-
nuje ani nepodporuje. Litomyšl je malé výcho-
dočeské město, které turistům zajisté má co
nabídnout, ale má také své limity. Cílem radnice
je, aby Litomyšl i nadále byla především mís-
tem, kde se občanům bude dobře žít. Turismus
je v některých oblastech zdejší ekonomiky dů-
ležitým zdrojem příjmů a radnice jej podporuje,
ale přednost má rozvoj města a jeho historic-
kého centra pro místní občany.

Kulturní život s sebou nese problémy, jako
například zvýšení hluku nejenom v centru
města ve večerních hodinách a zabraná par-
kovací místa.
Akce, které se konají po době začátku nočního
klidu, vždy na začátku roku schvaluje zastupi-
telstvo a dává jim výjimku z městské vyhlášky.
Za rok se jedná o méně než dvacet akcí, což je
bohužel nutná daň za to, že je Litomyšl městem
kulturních a společenských akcí. Na dodržování
pravidel dohlíží státní i městská policie. O tom
jste si mohli přečíst v červencovém vydání to-
hoto speciálu, který pojednával o bezpečnosti
ve městě.
Parkování je všeobecně problémem Litomyšle,
proto se také po spuštění dálnice D35 připra-
vuje mimo jiné předělání stávajícího průtahu
městem na silnici, kde bude možné v bočních
pruzích parkovat a za pár minut se dostat
do centra města. Více o tomto záměru jsme již
také informovali v minulých dílech seriálu Proč
to (neu)děláte?!, konkrétně v červnovém čísle
Lilie. Veškeré odpovědi jsou také k nalezení
na webu města. Do budoucna se počítá také
s větším využitím parkoviště v nemocnici jako
záchytným parkovištěm při velkých kulturních
akcích.  

Naprosto chybí cyklostezky.
Ano, to je velký dluh města vůči zdejším aktiv-
ním občanům. Jejich výstavbu v Litomyšli kom-
plikují majetkové vztahy se soukromníky, kteří
v minulosti odmítali městu odprodat pozemky,
kudy měly navrhované cyklostezky vést.
V současné době má město jen dvě klasické cy-
klostezky Nedošín – Tržek a Tržek – osada V Lu-
kách. Proto se také po letech příprav
a vyjednávání začne s budováním cyklostezky
Husova čtvrť – Nedošín a do budoucna chce
radnice cyklistům otevřít i další stezky a cesty,
například na Osík, na Strakov či kolem Vlkova.

Větší nabídka vyžití na zimním stadionu
a krytém bazénu, které jsou dost často za-
vřené.
Provoz zimního stadionu stojí tři miliony ročně.
Je otevřen od konce léta do konce jara, vzhle-
dem k prosté povaze toho, že se jedná o spor-
toviště pro zimní sporty, radnice neplánuje jeho
celoroční provoz, který by byl navíc neekono-
mický. Vedení města ale souhlasí s tím, že by
měl být více otevřen veřejnosti, proto na něm
také v říjnu fungovalo veřejné bruslení, s nímž
se počítá i pro další měsíce. Na stadion také
chodí bruslit zdejší školy a školky, což je aktivita,
kterou město bude i nadále podporovat.
Krytý bazén byl v posledních letech uzavřen
kvůli koronaviru, nedávno ukončené opravě

střechy a také kvůli tomu, že přes léto není eko-
nomické mít průběžně otevřenou plovárnu
a o pár metrů vedle krytý bazén. Provoz
a splátka úvěru tohoto zařízení město stojí
ročně kolem devíti milionů korun - čtyři miliony
na úvěr, z něhož byl bazén postaven, dalších
zhruba pět milionů pak činí provozní ztráta. Je
v zájmu všech, aby bazén sloužil veřejnosti, ale
i v případě, že již nebudou platit protiepide-
mická opatření, musí být bazén - zpravidla
v srpnu- odstaven kvůli údržbě.

Chtělo by to nové moderní prvky po městě –
venkovní posilovny, lezeckou stěnu, běžecké
trasy či hřiště na discgolf apod.
Ano, a proto také v minulých letech došlo k roz-
šíření venkovní posilovny na Černé hoře, úpravě
tamních běžeckých tratí a v areálu atletického
stadionu se chystá například lanové hřiště, mul-
tifunkční sportovní hřiště a sportoviště pro pro-
vozování tzv. „parkouru“. Stejně tak došlo
k částečné rekonstrukci hřiště na Wembley
a vybudování nové venkovní posilovny z parti-
cipativního rozpočtu, druhá polovina bývalého
fotbalového hřiště by měla sloužit jako prostor
pro vybudování pumptrackového oválu. Letos
na konci léta také bylo do zkušebního provozu
uvedeno discgolfové hřiště v Parku mladých.
Stejně tak město každoročně investuje stovky
tisíc korun do obnov a údržby již stávajících
hřišť.

Velmi dobrá nabídka Střediska volného času
pro mladší generace, ale co program pro
starší?
Program pro dospělé a starší spoluobčany na-
bízí nejenom Středisko volného času, ale napří-
klad i městská knihovna (univerzita třetího
věku, přednášky), galerie, muzeum a řada zdej-
ších soukromých spolků.

Technická kvalita knihovny – prostory, zá-
zemí – jsou na mizerné úrovni.
Proto se také již několik let připravují plány
na její rekonstrukci, o nichž jsme v Lilii informo-
vali. Pokud by se naskytla možnost získání do-
tace, město ji využije a prostory na Ropkově
ulici zmodernizuje pro vyšší komfort čtenářů
i zaměstnankyň knihovny. Vzhledem k tomu, že
podle odhadů se bude jednat o práce za 50 mi-
lionů korun, město bez dotace není schopné
z vlastních zdrojů tento projekt financovat a to
také s ohledem na to, že nás v příštích letech
čekají další  významné investice – nový bezba-
riérový nadchod, rekonstrukce kanalizací kvůli
lokálním záplavám, šetření na nový domov pro
seniory a další. 

-red-, foto: František Renza
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Dlužníkům nastává příležitost, jak se vyhnout
drahým nákladům na exekuci. Za předpokladu
zaplacení vymáhané jistiny do 28. ledna 2022
stačí díky institutu „Milostivého léta“ uhradit
místo drahých nákladů řízení pouze 750 Kč bez
DPH. Jak to funguje?
• Do 28. ledna 2022 musí dlužník zaplatit vymá-
hanou jistinu (původní dluh) a ve stejném ter-

mínu uhradit 750 Kč (907,50 Kč vč. DPH) na ná-
klady exekuce.
• Exekutor po přijetí těchto úhrad (při splnění
podmínek dle zákona) osvobodí dlužníka od
placení příslušenství (úroky, úroky z prodlení,
penále atd.) a zastaví exekuci.
• „Milostivé léto“ se vztahuje na dluhy fyzických
osob vůči veřejné správě, např. státu, kraji,

městu, obci a jejich organizacím.
Kontaktujte co nejdříve svého exekutora
(ideálně doporučeným dopisem s odkazem na
„Milostivé léto“ dle části 2., čl. IV, odst. 25, zá-
kona č. 286/2021 Sb.).
Neváhejte, tato možnost se nebude opakovat.

Jitka Valentová,
vedoucí Finančního odboru MěÚ Litomyšl

Milostivé léto nabídne možnost umazat dluhy

Budete pořádat v rámci letošního Andělského
adventu v Litomyšli nějakou akci? Dejte o ní,
prosím, vědět! Připravujeme nejen sadu ad-
ventních plakátů, ale také podrobný progra-
mový letáček. Zařadíme do něj akce, o kterých
budeme vědět do 10. listopadu 2021. Nahlaste
je prosím tak, jak jste zvyklí – do informačního
centra (ic@litomysl.cz, 461 612 161). Případně
můžete využít i novinku na www.litomysl.cz pro
plánování akcí. V této části Kalendáře akcí mů-
žete nejen zjistit, zda vámi plánovaná akce ko-
liduje s jinou, ale také sem svoji akci pomocí
formuláře zadat.     
Předem děkujeme! Michaela Severová,

vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu
MěÚ Litomyšl

Andělský advent
v Litomyšli – výzva
pro pořadatele akcí 

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

Proč to (neu)děláte?!
Odpověď starosty
Vážení spoluobčané,
opět vás tímto zdravím a dovoluji si krátce za-
reagovat na výše uvedené připomínky veřej-
nosti i oficiální odpovědi radnice.
Jsem velice rád, že valná většina z vás vyjadřuje
vysokou spokojenost s nabídkou kulturních 
i sportovních aktivit ve městě. I já si myslím, že
na velikost města nabízí Litomyšl opravdu
mnoho a to zejména díky vám, aktivním spolu-
občanům, organizátorům, spolkům i jednotliv-
cům, samozřejmě za finančního přispění 
a vytváření podmínek ze strany samosprávy.
Litomyšl – město pro lidi. Od začátku svého
působení na radnici se snažím dávat prioritu té-
matům lokálním, ze kterých mají výhody zdejší
občané. Stejně to mají i kolegové radní a zastu-
pitelé. Město by podle mého názoru mělo inves-
tovat hlavně do aktivit pro místní občany. Pro
lidi, kteří zde žijí a dělají z Litomyšle skvělé
místo pro život. Ano, máme své problémy, ne že
ne, o řadě z nich jste si mohli přečíst v minulých
dílech tohoto seriálu. Ale snažíme se je řešit, 
o všem průběžně a otevřeně informujeme 
a myslím si, že je vidět, že došlo k určitému po-
sunu. Velice dobře znám názory některých
místních lidí o tom, že je u nás efekt nadřazen
užitku a turista zase místnímu občanovi. Nic-
méně myslím si, že toto zastupitelstvo se
opravdu snaží dělat především pro místní, že to
lidé každý den ve městě vidí a že před prob-
lémy, které máme, nezavíráme oči, ale snažíme
se je řešit. Každá mince má dvě strany. Pokud
se ve městě koná Smetanova Litomyšl, mů-
žeme na ni být velmi pyšní, nebo můžeme vidět
problémy v parkování. Je potřeba ale také ob-
jektivně říci, že větší akce přináší místním pod-

nikatelům výrazné tržby a možná i díky tomu si
pak my místní můžeme užívat kafíčko nebo
dobrý oběd i mimo letní sezónu.
Turista je vítaný host, kultura je potřeba.
Fakt, že naší prioritou jsou místní a to, aby Lito-
myšl byla městem pro lidi, ale neznamená, že
hodíme do koše obrovskou kulturní historii a tu-
ristický potenciál. Turismus je důležitý pro část
zdejších podnikatelů a chceme podporovat za-
žité městské akce, byť by určitě neměly ustrnout
v minulosti a žít jen z historie. Stejně jako celá
společnost se nabídka kulturních a společen-
ských akcí vyvíjí a reaguje na poptávku veřej-
nosti. Kultura v Litomyšli je mnohem bohatší
a pestřejší než výčet největších akcí. Přesvědčit
se o tom můžete sami, stačí se v každé Lilii po-
dívat do kalendáře akcí. Mám za to, že historicky
se zde dělaly věci především pro místní občany
(Klášterní zahrady, rekonstrukce historického
centra, bazén, atletický i zimní stadion, oprava
budov na zámeckém návrší), ale za těch 30 let si
toho již všimli i přespolní a rádi si do Litomyšle
přijedou užít kvalitního veřejného prostoru, čis-
tého města, dobré architektury, a především
dobrých služeb a bohaté kulturní nabídky.
Podpora volnočasového vyžití. V roce 2021
jsme investovali a budeme ještě investovat
další peníze do veřejných sportovišť a dětských
hřišť po městě. Všechna jsme navštívili a vznikl
seznam oprav, investic a úprav, které se prů-
běžně dělají - nákup fotbalových branek, lavi-
ček, sítí, nalajnování hřišť, opravy oplocení
a povrchů... Doplnili jsme na základě zpětné
vazby od spoluobčanů prvky na hřišti na Vod-
ních valech, v areálu atletického stadionu bude
nový lanový park a parkourové hřiště, investuje

se do odhodiště pro vrhačské disciplíny
na Kozím plácku. Vybudovalo se hřiště
na Osevní, které jsme částečně reklamovali do-
davateli, a z neuhrazených nákladů ještě dobu-
dujeme, chystá se zde ještě například změna
basketbalových košů a dodláždění ploch kolem
hřiště. Připravujeme projekty na možnost čer-
pání dotace na kompletní rekonstrukci knihovny
a také městské galerie v domě U Rytířů i rekon-
strukci Rodného bytu Bedřicha Smetany, mimo
jiné proto, že se blíží výročí 200 let jeho naro-
zení v roce 2024, kdy bychom chtěli, aby se Li-
tomyšl stala centrem celosvětových oslav
tohoto výročí – spojili jsme se s Českou filhar-
monií při přípravě oslav. Plánů a projektů máme
tedy spousty, pevně doufám, že na jejich reali-
zaci zajistíme i finance.
Pokud byste něco potřebovali dovysvětlit, s ně-
jakým prohlášením nesouhlasíte nebo máte
návrh na změnu, budu rád, když mi to dáte
vědět, například do Starostovy odpovědny 
na webu www.litomysl.cz či sem do Lilie.

S úctou Daniel Brýdl, starosta

Lampionový průvod: Světlo naděje 
rozsvítíme pro Tomíčka 19. 11.
Srdečně vás zveme na druhý ročník lampiono-
vého průvodu s Nadačním fondem manželů Po-

korných, který se bude konat v pátek 19. listo-
padu od 17.00 hod. Tentokrát naše lampiony
rozsvítíme pro Tomíčka z Budislavi. Tříletý Tomík
onemocněl akutní lymfoblastickou leukémií.
Nemocí, která je velmi náročná nejen pro dítě,
ale celou rodinu. Dobrovolným příspěvkem
nebo zakoupením perníčků pro vaše ratolesti
můžete pomoci Tomíčkovi na cestě k uzdravení.
Lampionovou trasu tentokrát zahájíme u Sme-
tanova domu. Žlutý autobus bude otevřen a pro
zahřátí si zde můžete dát čaj, svařák, ale i opéct
buřt u zapálených ohňů. Pro radost zazpívají
děti dětem ze ZUŠ Dolní Újezd, pod vedením
Mgr. Petry Kubátové. Moc se těšíme na spo-
lečně strávený čas s vámi i vašimi dětmi. 
Za tým nadačního fondu manželů Pokorných, 

Hana Kopecká

Uzávěrka Lilie
Vážení čtenáři a přispěvatelé, připomínáme, že
uzávěrka prosincové Lilie bude 21. listopadu
2021. Texty a inzeráty dodané redakci po tomto
datu nebudou zařazeny do vydání. Děkujeme
za pochopení. -red-
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Změny v očkovacím centru ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 6. 11. MUDr. Sláma
Ne 7. 11. MUDr. Sláma
So 13. 11. MUDr. Přichystalová
Ne 14. 11. MUDr. Novotná
St 17. 11. MUDr. Paseková
So 20. 11. MUDr. Kašparová
Ne 21. 11. MUDr. Kašparová
So 27. 11. MUDr. Jílek
Ne 28. 11. MUDr. Přichystalová
So 4. 12. MUDr. Sláma
Ne 5. 12. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 6. 11. MUDr. Kopecká
Ne 7. 11. MUDr. Sadílková
So 13. 11. MUDr. Filová
Ne 14. 11. MUDr. Šíchová
St 17. 11. MUDr. Papoušková
So 20. 11. MUDr. Cacková
Ne 21. 11. MUDr. Hájková
So 27. 11. MUDr. Filová
Ne 28. 11. MUDr. Mareš
So 4. 12. MUDr. Švábová
Ne 5. 12. MUDr. Papoušková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 6. 11. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 7. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 13. 11. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 14. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
St 17. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 20. 11. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 21. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 27. 11. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 28. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 4. 12. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 5. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
6. – 7. 11. MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
13. – 14. 11. MUDr. Nováková Lenka
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
17. 11. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
20. – 21. 11. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
27. – 28. 11. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
4. – 5. 12. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
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Zdravotníci připomínají, že očkovací látka se
aplikuje do ramene. Proto je vhodné volit oble-
čení, které umožní snadný a rychlý přístup k ap-
likaci vakcíny. S sebou je nutné mít občanský
průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojiš-
ťovny, zároveň doporučujeme mít s sebou také
vyplněné požadované formuláře, které se dají
stáhnout na webových stránkách nemocnice,
ovšem nutné to není, tiskopisy jsou k dispozici
i přímo na očkovacím místě.
V době uzávěrky tohoto vydání se podle vyjá-
dření ministerstva zdravotnictví začala zhoršo-
vat epidemiologická situace prakticky v celé
republice. Proto od 25. října platí pro všechny
osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných
prostředků dýchacích cest na pracovišti, kde se
ve stejnou dobu nachází alespoň dvě osoby
vzdálené méně než 1,5 metru. 
V Litomyšlské nemocnici se podle vyjádření ve-
dení již připravují na možnost, že opět dojde ke
zvýšenému šíření viru, což může způsobit ná-
růst hospitalizovaných pacientů, a tedy i do-
časné omezení plánovaných výkonů, jako tomu
bylo v minulosti. „Snažíme se být připraveni na

různé alternativy. Pokud se ale zvýší počet hos-
pitalizovaných pacientů s covidem-19, bude
nutné zajistit péči o pacienty v ohrožení života.
Nárůst počtu případů je v naší málo proočko-
vané populaci velmi pravděpodobný. Personál
pak bude chybět jinde. Proto doporučujeme
lidem očkování. Je to nejlepší prevence vzniku
těžkých komplikací v souvislosti s nemocí
covid-19,“ uvedl náměstek léčebné péče Lito-
myšlské nemocnice Vít Heblt.

-red- ve spolupráci s NPK

Český den proti rakovině
Celostátní sbírka na výzkum nádorových one-
mocnění, jejich prevenci, podporu onkologických
pacientů, výuku a vybavení do onkologických
center se v Litomyšli uskutečnila 29. 9. 2021 také
díky litomyšlským skautům a skautkám. Hlavním
letošním tématem sbírky byly nádory ledvin, mo-
čového měchýře a prostaty. Skauti v centru
města celý den prodávali tradiční žluté kvítky
měsíčku lékařského. Všem, kteří jste přispěli je-
jich zakoupením, patří velké poděkování. S Vaší
pomocí prodali celkem 475 kytiček a z kasiček,
které měli u sebe putovalo do veřejné sbírky
14 308 Kč. Za skautské středisko Liliový kruh

V. Hudík a I. Kopecká

strana 1
Toto místo se pak od loňského prosince stalo
zázemím pro instalaci skleněného betlému,
který představuje typický výjev stylizované
české zasněžené krajiny se svatou rodinou
a dalšími biblickými postavami.
Idea vznikla jednoduše, kdy farář Repka nadho-
dil před sklářem Pačinkem myšlenku obohatit
stávající instalaci v Křišťálovém chrámu právě
o tak typickou věc, jakou je betlém.
Přerod nápadu ve sklo byl pak otázkou čtyř ad-

ventních sobot, při kterých na nedaleké sklář-
ské huti postupně vznikaly jednotlivé postavy
Marie, Josefa, malého Ježíška, tří králů nebo
pastevce.
Duchovní témata se díky spojení sklářů s kos-
telem Povýšení svatého Kříže – Křišťálového
chrámu, o který trvale pečují, objevují v dalších
Pačinkových dílech, a tak 19. prosince proběhne
v piaristickém kostele předání křišťálového je-
zulátka, které Jiří Pačinek pro Litomyšl vyrobil
jako dar. Jezulátko tak bude v tomto největším

zdejším chrámu trvale umís-
těno jako otisk tvorby Jiřího
Pačinka v Litomyšli.
Zcela jedinečným okamžikem
tohoto slavnostního večera
pak bude vystavení autorské
kopie Křišťálového relikviáře
svaté Zdislavy, který Jiří Pači-
nek v originální verzi vytvořil
jako oficiální dar pro Svatého
otce, papeže Františka, a který
mu bude předán biskupy
České biskupské konference
v rámci návštěvy českých,
moravských a slezských křes-
ťanů ve Vatikánu dne 11. listo-
padu.     Text a foto: 

Aneta Fišerová

Skleněné Vánoce v Litomyšli
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Pedagogové 
na jazykově-
metodických kurzech
Během letních prázdnin se čtyři vyučující an-
glického jazyka z VOŠP a SPgŠ Litomyšl zúčast-
nily jazykově-metodických kurzů v rámci
programu Erasmus+. Dvoutýdenní zahraniční
pobyt byl zaměřený na profesní rozvoj, kreati-
vitu v hodinách a užití IT technologií ve výuce
cizích jazyků. Kurzy se konaly v různých měs-
tech ostrova Malta, která byla součástí Velké
Británie až do roku 1964 a zřejmě i díky tomu je
většina Malťanů bilingvních.
Během lekcí, které byly vedeny jak britskými ro-
dilými mluvčími, tak i maltskými lektory, se naše
pedagožky seznámily s novými aktivitami a cvi-
čeními, které žáky a studenty namotivují
a povzbudí je k dalšímu studiu a zájmu o cizí
jazyk. „Kurz mi přinesl přesně to, co jsem
od něho očekávala – spoustu inspirace a aktivit,
které mohu využít ve svých hodinách a které
budou přínosným oživením společné práce,“
popisuje jedna z účastnic. Po odpolední výuce
mohly učitelky využít volný čas k poznávání os-
trova, zdejší kultury, přírody či místní kuchyně.
Součástí projektu je i sdílení zkušeností a inspi-
race s ostatními kolegy z pedagogické školy,
které se uskuteční během října. Další obohacu-
jící dávku motivace a nápadů nasbírají učitelé
z VOŠP a SPgŠ Litomyšl nadcházející léto, kdy
na zahraniční kurzy zavítají další vyučující cizích
jazyků. Eva Šímová

Posílená výuka angličtiny na 2. ZŠ
V minulém čísle Lilie jste se dočetli, že se sna-
žíme připravit žáky tak, aby obstáli v povolá-
ních, která budou existovat za 20–30 let, proto
klademe velký důraz na práci s digitálními tech-
nologiemi.
Další dovedností, bez níž se mladí lidé neobej-
dou, je dokonalá znalost angličtiny. I na to se
snaží naše škola reagovat a od příštího školního
roku nabídne rodičům prvňáčků třídu s posíle-
nou angličtinou. Ve výuce bude spolu s paní
učitelkou přítomen i rodilý mluvčí, děti se budou
kromě běžné výuky věnovat angličtině ještě
v kroužku English club. Ve vyšších ročnících pak
přibydou deskové hry v angličtině a volitelný
předmět „konverzace s rodilým mluvčím“.

V rámci možností budeme realizovat i výměnné
pobyty s partnerskými zahraničními školami, ty
se nám velmi osvědčily už v předchozích letech.
Cílem je, aby se děti nebály hovořit cizím jazy-
kem v běžném životě, aby u nich zmizela jazy-
ková bariéra.
Již nyní probíhají pečlivé přípravy. Sami učitelé
se během tohoto roku intenzivně zdokonalují
v jazykovém kurzu, rodilý mluvčí je již členem
našeho pedagogického sboru a jeho úvazek je
navýšen.
Věříme, že posílením angličtiny realizujeme
další důležitý krok, který pomůže našim žákům
– vašim dětem v budoucnu obstát.

Miroslava Jirečková

DOPISY ČTENÁŘŮ

Ke stavbě sběrného dvoru
V souvislosti stavby nového sběrného dvoru
vyjadřuji svůj pohled z hlediska majitele garáže
v této lokalitě i jako občan Litomyšle. Jsem za
tuto stavbu rád, protože jak doufám, pomůže
vyřešit i problém příjezdové komunikace, která
je po většinu roku plná bláta a nikdo z potenci-
álních znečišťovatelů, ať už to jsou technické
služby, nebo jiné firmy, se neobtěžují po sobě
zaneřáděnou vozovku očistit. Jen silný déšť to
na chvíli udělá za ně, ale to je jen na chvíli, než
se znovu objeví bláto na silnici, uschne, rozjezdí
a všude si vychutnáváme prach a zase prach.
Proto věřím, že po dostavbě celého areálu sběr-
ného dvora bude popsaná situace podstatně
lepší. A také doufám, že nikdo nepřijde s nápa-

dem vedle navršenou hlínu někam přemisťovat
s odůvodněním, že ji tam je moc… . V 70. letech
minulého století, když se garáže v „cihelně“ sta-
věly, byla naplánována ze strany města vý-
sadba stromků nebo jiné zeleně před garážemi
k vozovce. Připomínám to proto, že při několi-
kanásobném zvýšení provozu na této komuni-
kaci, ke kterému po otevření sběrného dvoru
určitě dojde, by bylo dobré tento nesplněný
dluh z minulosti napravit. Také pro zvýšení bez-
pečnosti provozu, protože stojící a parkující
auta v těchto místech překážejí ve výhledu při
vyjíždění z garáže a v neposlední řadě i pro
zlepšení celkového estetického pohledu na tuto
část „cihelny“. Jaroslav Fajfr 

Projekt 380+1 aneb Ohlédnutí 
za oslavami 380. jubilea gymnázia
Gymnázium Aloise Jiráska má svůj původ v la-
tinských školách, které založila poslední pern-
štejnská držitelka litomyšlského panství paní
Frebonie roku 1640. Výročí vzpomenuté v titulu
tohoto textu připadlo na loňský rok, koronavi-
rová patálie však umožnila uspořádat oslavy až
letos. Ačkoliv nemohly být tak velkorysé, jak
byly původně zamýšleny, snad přeci důstojně
připomenuly skutečnost, že naše škola patří
mezi několik málo nejstarších v tomto státě.
Součástí oslav byla mše v kostele Povýšení sva-
tého Kříže (neděle 19. 10.), dále koncert Dua Jed-
linský & Fischer, který se uskutečnil ve čtvrtek
23. října a byl věru pěkně šťavnatý. Pátek čty-
řiadvacátého byl pak projektovým dnem,
v jehož rámci se oslav účastnily všechny školní
třídy. 
Jejich program byl rozdílný a snad i rozmanitý.
Nižší třídy se seznamovaly s minulostí gymná-
zia formou hry (připravil Marek Šinkora) a ab-
solvovaly výtvarně-literární dílnu s příslušnou
tematikou (Stanislav Cibulka). Maturitní a před-
maturitní ročníky se zabývaly významnou udá-
lostí spjatou s dějinami školy, totiž
inscenovaným procesem s rektorem Stříte-
ským. Zhlédli nový film ATA a vyslechli předná-
šku historika Petra Blažka (Ústav pro studium
totalitních režimů). Pro jiné připravili oktaváni
a čtvrťáci prezentace o dějinách školy a vý-
znamných osobnostech s gymnáziem spjatých

(Ludmila Kesselgruberová). Někteří absolvovali
komentovanou prohlídku výstavu o Aloisu Jirá-
skovi, kterou je provedl muzejník Dr. Martin
Boštík. 
Vzdělávací část projektového dne byla uza-
vřena průvodem studentů i pedagogů, který se
zastavil u spisovatelova pomníku, kde byla po-
ložena kytice. Nakonec jsme se všichni shro-
máždili v chrámu Nalezení svatého Kříže, kde
pod laskavým vedením Ivany Pulgretové za-
zněla krásná hudba, recitace ukázek z Filosofské
historie a nakonec společný zpěv studentské
hymny. 
Oslavy byly sice skromnější než jindy, snad ale
i tak zůstaly užitečné a konečně i působivé.

Ludmila Marešová Kesselgruberová

Skautský stánek
na bleších trzích
letos potřetí
"Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.“ „Skaut je
ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských."
Tyto dva skautské zákony nás inspirovaly ke zří-
zení benefičního stánku na bleších trzích. Již
třetí léto v řadě jsme čtyři sobotní dopoledne
na „Špitálku“ vybalovaly krabice a prodávaly zá-
jemcům věci, které nám původní majitelé daro-
vali k benefici, aby ještě někomu posloužily. 
Během tří let naše dobročinná snaha získala vě-
hlas a s ním i mnoho dárců věcí k prodeji.
Chceme moc poděkovat všem, kteří přinesli
plné tašky či jen pár drobností - bez vás bychom
se neobešly. Stejně tak děkujeme všem kupují-
cím, kteří stejně jako my věří, že dobrá věc se
má podporovat a věci si zaslouží druhou šanci.
V neposlední řadě děkujeme Generaci 89 za or-
ganizaci bleších trhů.
Letošní výtěžek, částku 24 000Kč, posíláme
skautům v Mikulčicích u Hodonína na nákup no-
vého vybavení do opravené klubovny.
Bleší trhy pro nás nejsou jen o prodeji věcí, ale
také o mnoha milých setkáních. A tak se už teď
těšíme na příští rok. Za Oldskautky Eva Janů
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Projekt sportovních tříd pokračuje.
Otevření plánujeme i pro příští rok!
Od roku 2019 umožňujeme dětem pohybově
nadaným, ale nejen jim, aby se zapsaly
od 1.třídy do sportovního programu. Nyní již
máme 1. – 3. ročník a budeme pokračovat i na-
dále.
Samozřejmě, že nám pandemie plány v mno-
hém narušila a program zkomplikovala, ale po-
krok dětí, které jsou nyní ve 3.třídě, je viditelný.
Žáci mají celotýdenní režim připravený tak, aby
žili zdravě, hodně na čerstvém vzduchu, v ne-
násilném, přirozeném pohybu. Mají 4 hodiny
sportovní výchovy týdně, kromě klasického tě-
locviku také hodinu cvičení s fyzioterapeutkou.
Pokud to počasí dovolí, mohou se denně o pře-
stávce proběhnout po dvorku, od roku 2022 se
budou moci učit i ve venkovní učebně, která
byla postavena z evropských peněz. Každý rok
mají vedle základního plaveckého výcviku i 5
lekcí nadstavbových.
Denně si mohou objednat svačiny, jídelníček je

sestaven dle výživové specialistky, ale po zku-
šenostech je přizpůsoben chuti dětí tak, aby se
jedlo zdravě, ale zároveň to dětem chutnalo. 
Každý měsíc v roce je zaměřen na jednu disci-
plínu, kterou děti mohou trénovat doma, meto-
dické video je vždy na www stránkách školy.
Vždy jednou ročně děláme odpolední cyklový-
let, na konci roku je sportovní odpoledne.
V době covidového uzavření škol jsme pro děti
připravovali alespoň individuální akce – na-
učně-sportovní stezky v přírodě.
Celý projekt je zaměřen na všestranný pohy-
bový rozvoj, tedy ne na konkrétní sport.
Systém jsme vytvořili jako prostupný, je jasné,
že šestileté dítě ještě neví, co bude chtít přesně
dělat. Znamená to, že pokud dítě zjistí, že to
není to pravé, může se bez problémů vrátit ke
klasickému programu, ale častější je opačný po-
stup, tedy děti, které začaly v běžném režimu,
chtějí přestoupit na sportovní.

Rodiče budoucích prv-
ňáčků se mohou kdykoliv
spojit pro informace s ve-
dením školy, jestli to epide-
mická situace dovolí,
pozveme všechny na den
otevřených dveří (26. a 27.
listopadu) a na zápis nane-
čisto (v březnu).
Vlastní zápis do 1.tříd je
v tuto chvíli plánován
na 7.4.2022. Budeme rádi,
když přijdete mezi nás
a rozšíříte naši partu
zdravě se rozvíjejících mla-
dých lidí.

Pavel Jirsa

SDH Pohodlí – budoucnost Svitavské ligy?
Letošní Okresní liga Svitavska v požárních úto-
cích (OLSY) byla opět ke smůle nás všech po-
znamenána pandemií nemoci Covid-19
a opatřeními proti jejímu šíření. Z původních
plánovaných 11 kol se uskutečnilo pouze 7,
a první závody se konaly až začátkem července
v Hartmanicích. Zatímco v roce 2019 se zúčast-
nilo OLSY v součtu přes 65 týmů (muži, ženy,
senioři), v letošním ročníku pouze necelých 40.
Celková účast byla značně oslabená už při
tomto prvním závodu, což ovšem neubralo
na kvalitě výkonů nebo na nadšení účastníků.
Na již tradičně luxusně upravené dráze s tarta-

novým náběhem se nám po provedeném po-
žárním útoku na časomíře rozsvítil čas 17.92 a to
nám vyneslo krásné 5. místo. Tenkrát jsme ještě
netušili, že je to předzvěst zatím nejúspěšnější
sezóny. Po 4. a 12. místě v Sádku a Perálci se
nám bohužel nezadařilo přes kopec v Desné
a zde byl náš pokus hodnocen jako neplatný.
Tím se ovšem nenechal nikdo z nás zastrašit
a o 2 týdny později jsme už v Kamenci brali
stříbro s časem 17.49 – aktuálně naším osobáč-
kem! Po malém škobrtnutí v Nedvězím, kde se
časomíra zastavila až za sedmero horami a se-
dmero řekami od pomyslné 20vteřinové mety,

již OLSY končila závěrečným závodem v Květné.
Tam se nám i přes tradiční nepřízeň počasí po-
dařilo zaběhnout 3. nejlepší čas v historii dráhy
a díky tomu jsme k úžasu všech vyletěli až
na nejvyšší stupínek vítězů. Podtrženo sečteno,
v letošním souhrnném žebříčku OLSY jsme ob-
sadili krásné 5. místo a se vší skromností vyhlí-
žíme zářnou budoucnost s mottem „Protože
doba de dopředu, dem dopředu i my“. A nyní už
předávám slovo kolegyni z oddílu žen. 
I v letošním roce se dámský tým z SDH Pohodlí
zúčastnil okresní ligy Svitavska. První soutěž,
na které jsme závodily byla na Desné, kde jsme
se proběhly hned dvakrát. První pokus, vybí-
háme a všechno je špatně. Nezapojená proud-
nice a špatný náběr, což nám ale vůbec nevadí,
protože nás pořadatelé zastavují kvůli nefun-
gující časomíře. Druhý pokus už byl o něco lepší
a my soutěž uzavřely s časem 18.85 a sedmým
místem, se kterým jsme moc spokojené.
Na naši druhou soutěž jsme jely do Kamence,
kde na nás čekal nový osobní rekord, jenž jsme
vylepšily o nádhernou setinu na čas 18.56 a vy-
hrály bramborovou medaili. Měly jsme strach,
že umíme osobáčky lepšit pouze o setinu, ale
v Nedvězí jsme zjistily, že to jde i rychleji,
a proto jsme domů odjížděly s 5. místem
a časem 18.41. Na poslední závody jsme jely
do Květné, kde už se nám tolik nedařilo, ale
i přes čas 19.37 jsme se umístily na 6. pozici, což
nás v konečném výsledku celé Okresní ligy Svi-
tavska posunulo na úžasné 10. místo. Velice dě-
kujeme všem pořadatelům, díky kterým se
všechny soutěže mohly konat a s radostí ří-
káme, že příští rok do toho jdeme znova. 
Závěrem ještě posíláme obrovský dík kolegům
a kolegyňkám do Osíka a Dolního Újezdu (vždyť
vy víte). Za SDH Pohodlí

Václav Dvořák a Petra Vacková

V říjnu došlo ke slavnostnímu vyhlášení ankety
Oblíbené informační centrum roku 2021 a lito-
myšlské „íčko“ opět vystoupalo na stupně ví-
tězů. První místo totiž získalo hned ve dvou
kategoriích – celorepublikové i krajské, ze slav-
nostního vyhlášení výsledků z Trutnova tak li-
tomyšlská výprava odjela nejenom jako nejlepší
infocentrum Pardubického kraje, ale i jako nej-
lepší soukromý subjekt v republice. „Moc děku-
jeme veřejnosti za podporu, v anketě totiž
rozhodují hlasy spokojených zákazníků. Těší nás
to a budeme se snažit i nadále zlepšovat a po-
skytovat místním i turistům kvalitní služby,“

okomentovala celkově osmé krajské a čtvrté
celorepublikové vítězství Blanka Brýdlová, ve-
doucí Informačního centra Litomyšl.
Anketu Oblíbené informační centrum roku 2021
pořádá Asociace turistických informačních cen-
ter České republiky a vydavatelství KAM po
Česku. V Pardubickém kraji se na druhém místě
umístily Svitavy, pomyslný bronz patří pro rok
2021 Poličce.
Informační centrum v Litomyšli veřejnosti slouží
již 28 let a kromě hlavní kanceláře na Smeta-
nově náměstí v hlavní turistické sezóně provo-
zuje i pobočku na zámeckém návrší. -mv-

Litomyšlské infocentrum
je opět nejlepší v republice
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POZVÁNKY 

ZŠ Zámecká vás zve do džungle – 
speciál pro budoucí prvňáčky je tady!
Vážení rodiče, milé děti, rádi bychom vás po-
zvali na Speciál pro budoucí prvňáčky, který se
uskuteční v úterý 9. listopadu od 15.00 do
17.00 hodin. Využijte příležitosti seznámit se s
prostředím školy, budoucími třídními učitel-
kami 1. ročníku či prodiskutovat vše potřebné
se školní psycholožkou a školní speciální pe-
dagožkou. Speciál vás vtáhne do džungle, kde
budou děti za pomoci starších kamarádů pře-
konávat nejrůznější nástrahy. Společnost jim
budou dělat exotická zvířata, s nimiž se v růz-
ných koutech školy potkají. Rodiče se budou

moci v klidu seznámit s chodem školy, se zají-
mavými aktivitami, které nabízíme, ale i poznat
hodnoty, jež se snažíme našim žákům před-
ávat. Těšíme se na vás!
Ve stejný den, tedy 9. listopadu, se v době od
8.00 do 10.45 hod. uskuteční Den otevřené
výuky, v rámci něhož mohou rodiče nahlédnout
do vyučovacích hodin svých dětí. Prosíme o do-
držování začátku hodin a platných protiepide-
mických opatření. 

Adéla Pokorná a Terezie Karlíková

Pojďte s námi
do lesa!
V Lesní klubu pro děti Napísek každý týden po-
řádáme klubík pro ty nejmenší děti (0-4 let) a je-
jich rodiče. Každý týden na vás a vaše děti čeká
jiné téma a jiná průvodkyně, které mají připra-
vené různé hry, písničky, tanečky, tvoření.... Pro-
gram můžete sledovat na našem FB Lesní klub
pro děti Napísek. V listopadu nás čeká: 
3.11. (středa) Hrátky s větrem s Adélou 
12.11. (pátek) Miluška Sv. Martin a výroba lampi-
onků s Miluškou
18.11. (čtvrtek) Listohrátky s Adélou
23.11. (úterý) Uspávání zvířátek s Míšou
Cena za klubík je za rodinu 100 Kč. Není nutné
se předem hlásit. Klubíky se konají za každého
počasí. Těšíme se s vámi v lese na viděnou. 
www.napisek.cz Světlana Kluková

Svatomartinský lampiónový průvod
Na Martina, 11. listopadu 2021, se rozzáří Lito-
myšl Svatomartinským lampiónovým průvo-
dem. Nastává období  chladných dnů  a nocí,
noc přebírá vládu nad dnem, sv. Martin předpo-
vídá příchod zimy. Zapalme martinský oheň
a oslavme společně tuto dobu průvodem plným
světel. Sejdeme se na zahradě Mateřské školy
v Líbánkách na Lidické ulici v 17 hodin. Odtud
nás svatý Martin dovede na Toulovcovo ná-

městí. V kostele Církve československé husitské
je pro děti připravena pohádka „Jak Honza ke
štěstí přišel" v podání Divadla Di. Před Rodin-
ným centrem Litomyšl se budete moci občer-
stvit. Kouzelnou atmosféru ještě umocní ohně,
u kterých se můžete ohřát a pobýt s přáteli.
Dlouhé podzimní večery mají své kouzlo, užijte
si je s námi.

Za pořadatele Petra Benešová

Listopadová nabídka Kina Sokol
Podzimní sychravé počasí přímo vybízí k náv-
štěvě kina. A na co se v listopadu můžete těšit?
Začněme pozvánkou na jednu z nejočekávaněj-
ších marvelovek – Eternals. Letošní rok je pro
Marvel Studios opravdu velkolepý. Po úspěchu
filmové série s Avengers otevřou na začátku lis-
topadu novou fantasy ságu se superhrdiny tzv.
Eternals, dávnými mimozemšťany, kteří žili skryti
na Zemi po tisíce let. Nečekaná tragédie je ale
donutí vyjít ze stínů a spojit se proti nejstaršímu
nepříteli lidí tzv. Deviantům. Kromě akčních scén,
úžasných vizuálních efektů má tento film i skvělé
herecké obsazení – např. Salma Hayek, Angelina
Jolie, Kit Harrington. 
V druhém listopadovém týdnu nás čeká premi-
éra české romantické komedie v režii Marty Fe-
rencové (Všechno nebo nic, Příliš osobní
známost). Komedie s názvem Přání Ježíškovi, jak
už název vypovídá, vás přenese do předvánoč-
ního času a spojí osudy několika postav. 
V rámci filmového klubu uvedeme český kopro-
dukční animovaný film Moje slunce Mad. Film
na motivy knihy Petry Procházkové, která půso-
bila jako zpravodajka mimo jiné v Afghánistánu,
vypráví příběh Češky Heleny provdané do Ká-
bulu. Sledujeme její střet s tamní odlišnou kultu-
rou a také přátelství s malým chlapcem Madem.

Snímek získal Cenu poroty na prestižním festi-
valu animovaných filmu ve francouzském An-
necy a bude také usilovat o sošku Oscara. 
Pro fanoušky původního kultovního filmu Kroti-
telé duchů máme dobrou zprávu. Do kin v polo-
vině listopadu vstupuje pokračování s názvem
Odkaz. Opět se zde setkáme s původními ducho-
bijci v podání Billa Murraye, Dana Aykroyda a dal-
ších, ale také s novou nastupující generací
mladých krotitelů duchů. Kromě výše zmíněných
novinek budeme reprízovat bondovku Není čas
zemřít, akčního Venoma 2, divácký hit letošního
podzimu dokument Karel nebo životopisné
drama Zátopek. 
Poslední pozvánka do kina patří dětem. Studio
Disney přináší Encanto – novou kreslenou po-
hádku s původními písničkami. V ní se setkáme
s rodinou Madrigalových, jejíž členové mají
zvláštní schopnosti kromě jedné z dcer – Mirabel.
Další pohádkou, kterou si nenechte ujít, je česká
Myši patří do nebe. Tato pohádka je opravdovým
úkazem v záplavě počítačově animovaných
snímků. Odkazuje na klasickou českou animova-
nou školu a má přesah i díky krásnému příběhu
o hledání odvahy, lásky a také o jednom neprav-
děpodobném přátelství myši a lišky.

Dita Konečná

Krváčky na Dušičky se znalcem 
hororu Martinem Jirouškem
5. listopadu 2021 od 18.00 hodin
Kolportážní romány z konce 19. století se Josefu
Váchalovi staly osudem, jejich jedinečný kolorit,
tajemné chodby, hrobky, únosy, vraždy, spik-
nutí, hluboké lesy a bezedné strže dokázal vtěs-
nat do své stěžejní knihy Krvavého románu.
V období Dušiček se pokusíme oživit jejich tra-
dici, kterou započal Ch. H. Spiess z Bezděkova.
Pomocí kouzelných ilustrací, barvotisků, pa-

šerů, loupežníků, duchů, mátoh, padlých žen
společně vyvoláme Skalního ducha a jiné zhej-
ralce z doby Rakousko-Uherska. V Portmoneu
bude tento večer cedit krev znalec hororu Mar-
tin Jiroušek.
Jednotné vstupné 40 Kč. Vzhledem k omezené
kapacitě doporučujeme rezervaci předem
na info@portmoneum.cz.

Hana Klimešová

Odhalená
pravda
Ve čtvrtek 4. listopadu od 19.00 hodin Smeta-
nův dům uvede hru The Naked Truth (Odhalená
pravda), která byla ve Velké Británii hrána s vel-
kým úspěchem a skvělou odezvou diváků
i kladně přijata odbornou divadelní kritikou. Od-
halená pravda je výzvou všem ženám a oslavou
ženské síly, která se postaví proti nepřízni
osudu. Příběh pěti žen, které se setkávají
ve vesnické tělocvičně na kurzu pole dance. Ani
jedna z nich netuší, co ji čeká, ale každá má svůj
vlastní dobrý důvod naučit se tančit u tyče: zvý-
šit si sebevědomí, získat nebo udržet si muže,
vdát se, shodit pár kilogramů anebo se vydat za
vytouženou kariérou. I přes nejrůznější dívčí
třenice a neshody se ve chvíli, kdy se jedna
z nich dozví krutou zprávu o svém zdravotním
stavu, semknou a nově nabyté taneční zkuše-
nosti využijí v benefici ve prospěch charitativ-
ního projektu. The Naked Truth je hra pro ženy,
o ženách, kterou by samozřejmě měli vidět
i muži, pokud ovšem nemají strach!

Leoš Krejčí
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v Litomyšli v listopadu 2021
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

3. 11. St 15.00 Ubytujte ježka s žábou - odpoledne pro děti • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 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 Být single - debata s Hanou Svanovskou, redaktorkou rádia Proglas, vstupné dobrovolné • Nový kostel sboru Církve bratrské tel. 604 947 739
18.00 Krváčky na dušičky - přednáška a beseda se znalcem hororu Martinem Jirouškem, 40 Kč • Portmoneum tel. 734 541 323
20.00 UDG - koncert, afterpárty DJ Jerry Jezz, předprodej 350 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, www.astrovikend.cz • zámecké návrší
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, www.astrovikend.cz • zámecké návrší
14.00 Na kole přes Afriku - přednáška Tadeáše Šímy, následuje beseda, 150 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
16.00 - 22.00 XIX. mezinárodní festival outdoorových filmů - dobrodružství, příběhy, napětí, 70 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Kouzelná vyhlídka - abonentní divadelní představení, 320-390 Kč  • Smetanův dům tel. 461 613 239

8. 11. Po 16.00 - 22.00 XIX. mezinárodní festival outdoorových filmů - dobrodružství, příběhy, napětí, 70 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
9. 11. Út 15.00 - 17.00 Deskové hry pro malé i velké - stolní hry • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

16.00 - 22.00 XIX. mezinárodní festival outdoorových filmů - dobrodružství, příběhy, napětí, 70 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
10. 11. St 09.00 - 17.00 Osobní konzultace s kartářkou a astroložkou - Irena Regina Grimová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 

16.00 Hrajeme si na školu - vzdělávací kurz pro předškolní děti, zdarma • Základní škola Litomyšl - U Školek tel. 461 613 056
16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

11. 11. Čt 17.00 Svatomartinský lampionový průvod - zakončený občerstvením na Toulovcově náměstí • sraz na zahradě Mateřské školy v Líbánkách 
17.45 Jak Honza ke štěstí přišel - pohádka pro děti v podání Divadla Di, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 579. LHV: Dvořákovo klavírní kvarteto - koncert, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

12. 11. Pá 20.00 Zrní - koncert, afterpárty, předprodej 250 Kč / 300 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
13. 11. So 09.00 Být v páru - tradiční sobota pro manželské páry, snoubence, vdovy a vdovce • Nový kostel sboru Církve bratrské tel. 604 947 739

19.00 Cirk La Putyka - Isole - nový cirkus, 450 - 550 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Krucipüsk - koncert, předprodej 350 Kč / 420 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

15. 11. Po 19.00 Jaroslav Dušek - Čtyři dohody - divadelní představení, 470 - 550 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
16. 11. Út 19.00 Jaroslav Dušek - Pátá dohoda - divadelní představení, 470 - 550 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
17. 11. St 17.00 Přírodní bohatství Srí Lanky - přednáška pedagoga SŠZaT Litomyšl • Střední škola zahradnická a technická tel. 464 603 111

17.11 Oslava dne demokracie a studentstva - občerstvení zajištěno • náměstí Václava Havla tel. 602 109 966
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

18. 11. Čt 18.00 Není kostel jako kostel: Rekonstrukce kostela - debata • Husův sbor tel. 461 653 488
19. 11. Pá 19.00 Janek Ledecký a Band - vánoční benefiční koncert jednoho z našich nejznámějších hudebníků, 490-590 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 161

17.00 Lampionový průvod NF Pokorných - občerstvení zajištěno, vystoupení dětí ze ZUŠ Dolní Újezd • park vedle Smetanova domu
20.00 Dorota Barová Trio - koncert, afterpárty, předprodej 220 Kč / 280 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

20. 11. So 9.30 - 12.00 Potisk textilu a voskování - výtvarná dílna, 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 653 488
17.00 Zdeňka Kudrnová: Misie premonstrátů - vernisáž výstavy obrazů • Galerie Pakosta tel. 602 789 015
21.00 Diskotéka 70. - 90. let - DJ Alík, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

22. 11. Po 17.00 Rhódské střípky - autorské čtení Jana Faitové • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
23. 11. Út 09.00 - 16.00 Podzimní výstava - výstava ve vstupních prostorách • Denní stacionář Ruka pro život (ul. J. E. Purkyně) tel. 461 312 412

18.00 Ženské peklo a jak z něho ven - přednáška MUDr. Heleny Máslové, předprodej 300 Kč / 350 Kč na místě • Zámecké návrší tel. 605 147 812
18.00 Vyprávění starého vlka (aneb pravda o Karkulce) - pohádka Divadla Koňmo, dobrovolné vstupné • Husův sbor tel. 724 704 977

24. 11. St 09.00 - 16.00 Podzimní výstava - výstava ve vstupních prostorách • Denní stacionář Ruka pro život (ul. J. E. Purkyně) tel. 461 312 412
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Olympic - první koncert - koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební scény skupiny Olympic, 590 - 690 Kč • Smetanův dům

25. 11. Čt 17.00 Snow film fest 2021 - nejlepší světové zimní filmy, 70 Kč • Zámecké návrší tel. 601 087 200
19.00 Olympic - druhý koncert - koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební scény skupiny Olympic, 590 - 690 Kč • Smetanův dům

26. 11. Pá 13.00 - 17.00 Den otevřených dveří - prohlídka školy, rezervace individuální prohlídky na www.szat.cz • Střední škola zahradnická a technická
20.00 Fast Food Orchestra + Vojtaano - koncert, předprodej 200 Kč / 250 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

27. 11. So 09.00 - 13.00 Den otevřených dveří - prohlídka školy, rezervace individuální prohlídky na www.szat.cz • Střední škola zahradnická a technická
10.00 - 17.00 Když Vánoce klepou na dveře - vánoční dílny pro celé rodiny, prodejní trhy litomyšlských tvůrců • Smetanův dům tel. 607 605 720
10.00 - 14.00 Vánoce na zámku - adventní prohlídky • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
15.00 Tradiční výstava betlémů - vernisáž výstavy velkého množství betlémů z nejrůznějších materiálů • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
19.00 Koncert Charity day - v rámci charitativního dne Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli, afterpárty, 50 Kč • Music club Kotelna tel. 461 615 162

28. 11. Ne 10.00 - 14.00 Vánoce na zámku - adventní prohlídky • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
13.00 - 18.00 Andělská adventní neděle - hudba, divadlo, gurmánský trh • náměstí Václava Havla tel. 723 743 760
13.00 - 16.00 Putování do Betléma - adventní neděle v muzeu, výtvarná dílna • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
17.00 Slavnostní rozsvícení vánoční stromu - s andělským videomappingem a kapelou Timothy • Zámecké návrší tel. 723 743 760

1. 12. St 16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
19.00 Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče není Čech - one man show s podtitulem Češi, alkohol a Rock and roll, 230-290 Kč • Smetanův dům
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

2. 12. Čt 18.00 Není kostel jako kostel: Klášterní kostel - debata • Nový kostel sboru Církve bratrské tel. 461 653 488
20.00 Miloš Meier: Drumming syndrome - koncert, předprodej 260 Kč / 300 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

3. 12. Pá 17.00 Výtvarná Litomyšl ´21 - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 653 488
20.00 WxP - koncert, křest CD, afterpárty, předprodej 150 Kč / 200 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
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KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St  2., 3. 11.  Prvok, Šampón, Tečka a Karel - film ČR, komedie, 120 min
Čt, Ne  4., 7. 11.  Eternals - film USA, akční/fantasy/drama/sci-fi, 160 min, titulky, 130 Kč
Pá  5.11.  Eternals - film USA, akční/fantasy/drama/sci-fi, 160 min, dabing, 130 Kč
So  6.11.  Eternals ve 3D - film USA, akční/fantasy/drama/sci-fi, 160 min, dabing, 130 Kč
Út, St  9., 10. 11.  Karel - film ČR, dokumentární, 130 min, 130 Kč
Čt 11. 11.  Filmovvý klub: Moje slunce Mad - film ČR/SR/Francie, animovaný, 85 min, 100 Kč
Pá, So, Ne 12., 13., 14. 11. Večer pro dámy: Přání Ježíškovi - film ČR, komedie/romantický, 110 min, 130 Kč
Út 16.11.  Zátopek - film ČR, drama/životopisný, 130 min, 100 Kč
St 17.11.  ATA - film ČR, dokument/drama, 67 min, 50 Kč
Čt 18.11. od 17.00  Kino pro seniory: Deníček moderního fotra - film ČR, komedie, 100 min, 70 Kč
Čt 18.11.  Cesta domů - film ČR, romantický/komedie, 95 min, 110 Kč
Pá, So 19., 20. 11.  Duna - film USA, dobrodružný/drama/sci-fi, 160 min, Pá (dabing) / So (titulky), 130 Kč
Ne 21. 11.  Paralelní matky - film Španělsko, drama, 120 min, titulky, 100 Kč
Út, St 23., 24. 11.  Venom: Carnage přichází - film USA, akční/sci-fi/thriller, 90 min, titulky, dabing, 100 Kč
Čt 25. 11.  Poslední noc v Soho - film VB, drama/horor/thriller, 120 min, titulky, 140 Kč
Pá, So 26., 27. 11.  Není čas zemřít - film USA/VB, akční/krimi/drama/thriller, 160 min, titulky, 120 Kč
Ne 28. 11.  Francouzská depeše liberty, Kansas Evening Sun - film USA/Německo/VB, komedie/drama/romantický, 110 min, 120 Kč
Út 30. 11.  Klan Gucci - film USA, životopisný/drama/thriller, 160 min, titulky, 130 Kč
St  1. 12.  Klan Gucci - film USA, životopisný/drama/thriller, 160 min, titulky, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  6., 7. 11.  Seal Team: Pár správných tuleňů - film JAR, animovaný/komedie, 100 min, dabing, 120 Kč
So Ne 13., 14. 11.  Tlapková patrola ve filmu - film USA/Kanada, animovaný/rodinný, 90 min, 120 Kč
So, Ne 20., 21. 11.  Myši patří do nebe - film ČR/Francie/Slovensko, fantasy/dobrodružný/rodinný, 90 min, 110 Kč
So, Ne 27., 28. 11.  Encanto - film USA, animovaný/komedie/rodinný/dobrodružný, 90 min, 120 Kč

4. 12. So 10.00 - 16.00 Najdi (na) sebe - tradiční bazárek, občerstvení zajištěno • Nová scéna v parku u Smetanova domu
10.00 - 14.00 Vánoce na zámku - adventní prohlídky • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
13.00 - 17.30 Zámecké sklepení v moci pekelné - program pro děti od 6 let, rezervace na www.smetanuvdum.cz • zámecké sklepení tel. 461 613 239
21.00 Oldies párty 60.-90. let - DJ Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

5. 12. Ne 10.00 - 14.00 Vánoce na zámku - adventní prohlídky • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
13.00 - 17.30 Zámecké sklepení v moci pekelné -  program pro děti od 6 let, rezervace na www.smetanuvdum.cz • zámecké sklepení tel. 461 613 239
13.00 Andělská adventní neděle - hudba, divadlo, gurmánský trh • náměstí Václava Havla tel. 723 743 760
14.00 Nedělní odpoledne s Mistrem Jiráskem… - komentovaná prohlídka výstavy Alois Jirásek a Litomyšl • regionální muzeum

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

VÝSTAVY
do 17. 11. Ondřej Němec: Václav Havel 1976-2011 - výstava fotografií • zámecký pivovar - výstavní sál
do 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
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
od 6. 11. do 19. 12. ...a spali a spali a spali - výstava vánočních ozdob, tombola, workshop • zámecké sklepení • So, Ne a St 17. 11.  13.00 - 17.00  (4. - 5. 12. zavřeno)
od 3. 12. do 13. 2. ´22 Výtvarná Litomyšl ´21 -  výstava profesionálů i amatérských výtvarníků, jejichž tvorba či život jsou spjaté s Litomyšlí • dům U Rytířů • Út - Ne 10-12 a 13-17
21. 11. - 9. 1. ´22 Zdeňka Kudrnová: Misie premonstrátů - výstava obrazů • denně • Galerie Pakosta
26. - 28. 11. Vánoční výstava Dudychovy keramiky - doplněná suchými vazbami studentů SŠZaT Litomyšl • Galerie Dudycha • Pá, So 10.00-17.00 a Ne 10.00-14.00
26. 11. - 30. 12. Výstava sochaře Jiřího Dudychy k 80. narozeninám - bronzové plastiky • Galerie Dudycha • otevřeno po předchozí domluvě na tel. 604 445 207
28. 11. - 31. 12. Tradiční výstava betlémů - výstava betlémů z nejrůznějších materiálů • chrám Nalezení sv. Kříže • So 13-18, Ne 10-19, 27. - 31. 12. 10-16 (25. - 26. 12. zavřeno)

4. - 7. 11. Speciální mořské dny • restaurace Bohém v hotelu Aplaus
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 
8. - 14. 11. Svatomartinské hody - hody • Restaurace a Minipivovar Veselka
11. - 14. 11. Svatomartinské hody • restaurace Bohém v hotelu Aplaus
18. - 21. 11. Francouzské menu doprovázené Beaujolais nouveau • restaurace Bohém v hotelu Aplaus
27. - 28. 11. RC modely show - RC truck show, RC tanky, maxi autodráha, deskové hry • zámecký pivovar • So, Ne 10.00 - 17.00

VÍCEDENNÍ AKCE

Vysvětlivky: LHV - Litomyšlský hudební večer
Upozornění: Vzhledem k aktuální situaci ohledně covid-19 doporučujeme termín konání kulturní akce ověřit u pořadatele!

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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3. 11.                St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička - krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů • zimní stadion
6. 11.                So              14.00                 Fotbal: Litomyšl vs. Třemošnice - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
7. 11.                Ne             9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. Česká Třebová B - krajský přebor, juniorky • městská sportovní hala
                                             14.00                 Volejbal: Přehazovaná chlapci - volejbalový turnaj chlapců, krajský přebor • městská sportovní hala
10. 11.             St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová - krajská liga KH a Pardubického kraje mužů • zimní stadion
13. 11.              So              9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. Sokol Pardubice - krajský přebor, kadetky • Sportovní hala Jiskra
                                             9.00                   Florbal: Parubický přebor elévů - turnaj • městská sportovní hala
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. Svitavy B - krajský přebor, kadeti • Sportovní hala Jiskra
                                             19.30                  Florbal Litomyšl vs. Hornets Brno ZŠ Horní - Divize, skupina D • městská sportovní hala
17. 11.              St              17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim - krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů • zimní stadion
20. 11.            So              9.00                   Florbal Litomyšl vs. SK Spartak Slatiňany - Pardubická liga mužů • městská sportovní hala
                                             14.00                 Florbal Litomyšl vs FBK Piráti Sokol Chrudim B - Pardubická liga mužů • městská sportovní hala
27. 11.             So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Rybník - KP muži, I. třída • městská sportovní hala
28. 11.             Ne             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Chvaletice - krajský přebor, juniorky • městská sportovní hala
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko - krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů • zimní stadion
4. 12.               So              09.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Svitavy C - krajský přebor, kadetky • městská sportovní hala
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. Dřevěnice - krajský přebor, kadeti • městská sportovní hala
5. 12.               Ne             09.00                 Volejbal: Starší žákyně - krajský přebor • městská sportovní hala

KAM ZA SPORTEM

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

 Krytý zimní stadion, tel.: 774 432 169
Věrejné 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
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

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
      
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

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

Chystáte se uspořádat ve městě akci? Zajímá vás, co se v daný termín bude v Litomyšli konat, abyste
mohli připravovaný program koordinovat s ostatními?
Navštivte www.litomysl.cz/planovani_akci snadno zjistíte, co se v Litomyšli bude dít. Včetně privátních
či plánovaných akcí, které nejsou nikde jinde zveřejněny. Pokud chcete do kalendáře vložit záznam,
využijte formulář na webu města.

PLÁNOVÁNÍ AKCÍ
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POZVÁNKY 

Snow film fest se vrací
na Zámecké návrší
Nejlepší světové zimní filmy zamíří 25. listopadu
do Klenutého sálu zámeckého pivovaru v Lito-
myšli. Diváky čeká šest pečlivě vybraných filmů,
finalistů ze zahraničních soutěží. 
Na své si přijdou vyznavači extrémních výkonů,
čerstvého prašanu, milovnici zimní krajiny a sil-
ných lidských příběhů. 
Těšit se můžeme na příběh historicky prvního
sjezdu K2 na lyžích. Zkušený tatranský nosič
a ozajstný horal sdílí svou životní moudrost.
Uvidíme, že k některým svahům cesty zkrátka
nevedou a jediný způsob, jak se k nim dostat, je
zabalit lyže na raft. Na skialpech se vydáme

do Libanonu a také nás rozveselí francouzští
animáci z horské služby.
Snow film fest je svátkem milovníků zimních
sportů, a proto zde chceme podpořit ty,
na které během loňské zimy dopadala vládní
opatření. Zveme instruktory lyžování a snowbo-
ardingu, zástupce okolních lyžařských středisek
a další, které postihlo uzavření vleků. Nabídněte
své služby, pozvěte návštěvníky festivalu
na vaše chaty a vleky. Kontaktujte Kateřinu
Klejchovou, katerina.klejchova@zamecke-na-
vrsi.cz. Vstupné 70,-

Martin Pelikán, Zámecké návrší

Vyprávění
starého vlka
Červená Karkulka patří k nejznámějším, ale také
nejdrsnějším pohádkám. Původní děj prý končil
sežráním babičky a Karkulky. Teprve bratři
Grimmové do pohádky přidali myslivce, který
dal krvelačnému příběhu „dobrý“ konec tím, že
rozpáral vlkovi břicho, a tak zachránil babičku
s Karkulkou.
Zeptá se však někdo starého vlka, jak tomu ten-
krát opravdu bylo? Vžijme se do jeho kůže, den
za dnem žít s cejchem krvelačného zvířete. Po-
hádka Divadla Koňmo v podání Vítka Schustera
a Pavla Šmída těmto pomluvám a lžím učiní
přítrž a vlk nám bude vyprávět, jak to skutečně
bylo.
Na pohádku plnou vtipu i pěkné muziky zveme
děti i dospělé, kteří se nebojí poopravit svůj do-
savadní mylný a předsudečný názor o vlkovi,
do Husova sboru v Litomyšli v úterý 23. listo-
padu v 18.00 hod., a to za dobrovolné vstupné
díky příspěvku města Litomyšle. Dovolí-li nám
to protikoronavirová pravidla, na shledanou
s Vámi se za sbor Církve československé husit-
ské těší Štěpán Klásek

Projekce dokumentu ATA
17. listopadu v 19.30 hodin proběhne v Kině
Sokol projekce hraného dokumentu ATA. Ti
z vás, kteří nestihli slavnostní premiéru
snímku v rámci Festivalu Smetanova Litomyšl
2021 letos v červenci, mají jedinečnou šanci
vidět unikátní projekt ATA na velkém plátně
v pohodlí kina. Film mapuje vykonstruovaný
monstrproces, který se odehrál v Litomyšli
roku 1950 a bylo v něm odsouzeno 24 osob,
převážně středoškolských studentů, skautů
a také rektor piaristické koleje František Am-
brož Stříteský. Filmové dílo, za částečné fi-

nanční podpory Pardubického kraje, vznikalo
v průběhu 4 let a stojí za ním producent Lukáš
Blažek a režisér Vít Mazánek. Po projekci bude
následovat beseda s tvůrci a pamětníky. Po-
drobnosti k akci budeme postupně zveřejňo-
vat na našich webových stránkách a Face-
booku. Vstupné na projekci je 50 Kč a výtěžek
bude věnován na dobročinné účely. Rezer-
vaci/nákup vstupenek můžete také provést
na webu: www.kinolitomysl.cz. Těšíme se
na vaši účast.

Dita Konečná

Výstava betlémů 
České sdružení přátel betlémů – Betlémáři Li-
tomyšlska ve spolupráci se Zámeckým návrším
v Litomyšli srdečně zvou na tradiční výstavu
betlémů v piaristickém chrámu „Nalezení sv.
Kříže“  v Litomyšli.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 27. 11.
2021 v 15 hodin. Výstava bude přístupná o ad-
ventních sobotách od 13 do 18 hodin, nedělích
od 10 do 19 hodin. Ve dnech 25. 12. 2021 – 26.
12. 2021 bude zavřeno, 27. 12. 2021 – 31. 12. 2021
bude otevřeno od 10 do 16 hodin.
Ve slavnostně vyzdobeném chrámu bude k vi-
dění velké množství betlémů  z nejrůznějších
materiálů – keramiky, skla,  kukuřičného šustí,
těsta, papírové,  paličkované,  vyřezávané
ze dřeva.  Přijďte se potěšit známými betlémy
místních autorů, kteří pro vás připravili i několik
novinek. Výstava bude ozvláštněna zajímavými
exponáty z výpůjčky Třebechovického muzea

betlémů, několika španělskými betlémy, půvab-
nými postavičkami známé autorky Jarmily Hal-
dové a tvorbou věhlasného skláře Jiřího
Pačinka. Těší se na vás litomyšlští pořadatelé.
Za ČSPB Betlémáře Litomyšlska  Irena Švecová

Jaroslav Dušek v Litomyšli
Bezúspěšně jste se pokoušeli sehnat vstupenky
do Klubu Lávka na představení Jaroslava
Duška? Nevadí. Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz
a Zdeněk Konopásek ve spolupráci s Klubem
Lávka přijedou v pondělí 15. listopadu do Sme-
tanova domu a zde odehrají divadelní předsta-
vení Čtyři dohody. Don Miguel Ruiz v nich
odhaluje zdroj omezujících názorů, které připra-
vují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení.
Čtyři dohody, založené na staré toltécké moud-
rosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže
rychle proměnit náš život v nový prožitek svo-
body, opravdového štěstí a lásky a to vše v po-
dání Jaroslava Duška, který s nenásilnou
lehkostí vdechne představení současné dění.

V úterý 16. listopadu nás Pátá dohoda zavede
do hlubší roviny našeho sebeuvědomování
a navrátí nás k našemu vrozenému pravému já.
Toto pokračování Čtyř dohod, které změnily ži-
voty milionům lidí po celém světě, připomíná
největší dar, kterým se můžeme obdarovat-
svobodu být sám sebou. Na obě představení
platí standartní hygienická opatření očkování –
imunita – test. Vstupenky jsou k dostání   on-
line na www.smetanuvdum.cz nebo osobně
v Informačním centru Litomyšl. Pořadatelé (Ro-
dinné centrum Litomyšl, ŽIVOT pro a Smetanův
dům) se těší na viděnou.

Za Rodinné centrum Litomyšl
Petra Benešová

Cirk La Putyka
„Isole“
Vítejte v cirkuse, kde má hlavní slovo magická
síla hudby. Nechte ji prostoupit do svého pod-
vědomí a poškádlit vaše očekávání, radosti,
smutky i obavy. Otevřete oči, uši i svá srdce
a staňte se součástí cirkusu představivosti.
Zveme vás na nevšední představení z umělecké
dílny Cirk La Putyka, která v sobotu 13. listopadu
od 19.00 hodin ve Smetanově domě předvede
své výjimečné umění. Živá hudba je tradiční
součástí inscenací Cirku La Putyka a nosným
tématem Isole. Nový cirkus je o virtuozitě, ekvi-
libristice, ale není důležité, zda je to virtuozita
v pohybu, nebo v hudbě. Hluk a zvuk. Ruch
a melodie. Rytmus a hlas. Sólo a doprovod. Se-
tkávají se a ztrácejí. Samy, a přece spolu. Tak
jako hudebníci, tanečníci a akrobaté v předsta-
vení Isole. I v hudbě nacházejí cirkusové pří-
stupy, melodie a rytmy vznikají pod jejich
rukama i nohama nejen díky virtuozitě s hudeb-
ními nástroji, ale i pohybem, akcí a reakcí, spo-
luprací a choreografií. Isole je zvukový nový
cirkus. Leoš Krejčí



POZVÁNKY 

VÁNOČNÍ
CUKROVÍ
z Rettigovky

Malá krabička 350g – 380 Kč
Velká krabička 750g – 720 Kč

Objednávejte osobně,
tel. 775 534 977 i SMS

do 9. 12. 2021
Po–Pá 10–15 hod.

Komuniké, o.p.s. Litomyšl

Do Centra sociální pomoci města Litomyšl 
hledáme:  

Pracovníka/ci přímé 
obslužné péče
Nepřetržitý směnný provoz, převážně 7–19 h a
19–7h, nabízíme úvazek 0,75 (28 h týdně – cca
12 směn) / úvazek 1  (37,5h – cca 16 směn). Po-
žadujeme min. základní vzdělání, kvalifikační
kurz v oboru výhodou, trestní bezúhonnost, od-
povídající zdravotní stav, tolerance, empatie, oč-
kování proti hep. B – lze zajistit před nástupem
(pro tuto pozici zdarma). 
Po zaučení plat na ¾ úvazku cca 17.400 Kč,
plný úvazek  23.000 Kč. Od ledna 2022 plá-
nováno navyšování platů. Nástup dle mož-
ností uchazeče. 

Sociální výhody samozřejmostí. Obědy v orga-
nizaci za 30 Kč, příplatek 6000 Kč (např. rekre-
ace, dioptrické brýle, tábor dětí, rehabilitace,
...), příplatky za víkendy, svátky, noční, práci
přesčas. Týden dovolené navíc. 

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

Centrum sociální pomoci 
města Litomyšl
Zámecká 500, Litomyšl

Blíží se první Andělská adventní
neděle a rozsvícení vánočního stromu!
strana 1 >
První andělský víkend můžete zavítat do jízdárny
na velkou výstava RC modelů auto. Druhý anděl-
ský víkend bude Zámecké sklepení opět v moci
pekelné. Do zámeckého sklepení se vrací také
velmi oblíbená prodejní výstava českých vánoč-
ních ozdob. Po všechny čtyři andělské víkendy
můžete zavítat od 10 do 14 hodin i na speciální
prohlídky s názvem Vánoce na zámku Litomyšl.
Pokud si kladete otázky, jak se slavily Vánoce
ve šlechtických kruzích, případně jestli aristo-
kraté mysleli také na své sloužící, pak jsou tyto
prohlídky pro vás tím pravým. A jelikož zámek
navštívil i samotný císař František Josef I., přene-
sete se také na vánoční císařský dvůr. Další no-
vinkou, kterou pro vás připravujeme, je Andělská

dárečkárna. Do sálů zámeckého pivovaru po-
zveme prodejce, kteří budou mít za úkol usnadnit
vám vymýšlení a pořízení vánočních dárků pro
vaše blízké. V tuto chvíli již můžeme prozradit, že
druhou adventní neděli se zde bude konat Flér
kreativ a třetí adventní neděli vánoční Mint mar-
ket. Tedy prodejci, kteří zároveň to, co prodávají,
sami vyrábějí. Kompletní program Andělských
adventních nedělí najdete na webu andelskali-
tomysl.cz nebo v prosincovém vydání Lilie. Při-
pravujeme také programový leták a plakáty.
Máme i facebook a Instagram, tak pište, komen-
tujte, foťte, sdílejte a hlavně si bez nervů užijte
přípravy na Vánoce! Michaela Severová, 

vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu
MěÚ Litomyšl, foto: František Renza

Mezinárodní festival outdoorových filmů bude
mít již pojedenácté zastávku v Music Clubu Ko-
telna. Loňský ročník proběhnout kvůli covidu
nemohl. V uskutečnění toho letošního věříme
a těšíme se na něj. Do diářů si zapište 7. až 9.
listopadu 2021. Od neděle do úterý budete moci
zhlédnout celkem 36 různě dlouhých soutěž-
ních filmů.     
Stalo se již tradicí, že litomyšlské zastavení
bývá odstartováno besedou. Ani letos tomu ne-
bude jinak. Tadeáš Šíma bude v neděli 7. listo-
padu od 14.00 hodin vypravovat o tom, jak
na kole přejel Afriku. Jako šestadvacetiletý se
Tadeáš Šíma z Prachatic vydal na sólovou ex-
pedici přes Afriku s cílem přejet celý kontinent
od severu až na jih. V roce 2016 vyjel na kole
z Prachatic s cílem došlapat do Kapského
Města v Jihoafrické republice. Ovšem jeho cesta
skončila už v Maroku, kde ho parta zlodějů při-
pravila o kolo. O rok později však vyrazil znovu,
tentokrát z marockého města Tangier a do Kap-
ského Města nakonec dorazil. Během sedmi
měsíců ujel na kole 13 000 kilometrů a navštívil
15 států černého kontinentu. „Přijďte si po-
slechnout povídání o tom, jak bolí zadek po půl
roce na kole, o strachu ze tmy, kde v Africe hle-
dat nejhezčí holky, jak chránit slony v Kongu,

nebo jak se chytá slepice kolem jezírka s kroko-
dýly,“ láká Tadeáš Šíma. 
Připomeňme, že festival má čtyři soutěžní ka-
tegorie: dobrodružný a extrémní sportovní film,
horský a horolezecký film, dobrodružný vodní
sportovní film a poslední kategorií je cestova-
telský film. Nejkratším filmem je The Queen, ar-
tově podaný krátký snímek horské indické
krajiny, trvající 1,5 minuty. Naopak nejdelší,
který můžete v MC Kotelna vidět, je dokumen-
tární film o první české horolezkyni Kláře Kolou-
chové, která dosáhla vrcholu K2 s názvem K2
vlastní cestou.    
Dodejme, že projekce začínají v neděli 7. listo-
padu. V 16.00 hodin začíná první filmový blok,
další vždy v 18.00 a 20.00 hodin. Stejná drama-
turgie nás čeká i v pondělí 8. a v úterý 9. listo-
padu. Vstupenky vás vyjdou na téměř
symbolických 50 Kč a bude možné je zakoupit
i v předprodeji v Knihkupectví Paseka.
Festival pořádá Music Club Kotelna ve spolu-
práci s městem Litomyšl a za finanční podpory
města Litomyšl a Pardubického kraje. Program
a seznam filmů naleznete na www.outdoor-
films.cz/films/. Michaela Severová,
     vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu
     MěÚ Litomyšl

Festival outdoorových filmů

Být single
Žijeme ve vztazích, trpíme v nich, radujme se
z nich, hledáme se v nich, rozvazujeme je
a zase navazujeme. Někdo říká, že je jinak
vztahově orientovaný. Pro jeho pohled na život
má většinová společnost jen mnohé více či
méně hanlivé výrazy. A dost často má na jejich
tvrdosti podíl právě křesťanská církev. A to
přesto, že jinak orientovaní lidé tu vždycky byli,
jsou a budou. A samozřejmě církev nevyjímaje.

Jak si vzájemně rozumět a nezraňovat se? Jak
společně žít bez zbytečných útoků a nátlaků?
Jak si pomáhat přežít těžké chvíle života?
O něčem takovém si budu povídat s Hankou
Svanovskou, redaktorkou Radia Proglas, která
dala před časem velice silný rozhovor Renatě
Kalenské pro Deník N. V Novém kostele v Lito-
myšli 5. 11. 2021 v 18.00 hodin. Na pořádání se
podílí Klub UP Nového kostela, Skautský insti-
tut a Česká křesťanská akademie v Litomyšli.
Vstup volný.

Daniel Kvasnička

Půjčovna zahradní
techniky a nářadí
Prodejna zahradní techniky 
Českázahrada.cz 
v Osíku zahajuje provoz půjčovny:
• štípače dřeva
• řetězové pily
• kultivátory
• vysavače listí 
• a mnoho dalších strojů 

Aktuální nabídku půjčovny 
najdete na adrese:
www.ceskazahrada.cz/pujcovna

Být v páru
Tradiční sobota pro manželské páry, snoubence,
vdovy a vdovce bude letos 13. 11. 2021 od 9.00
hodin v Novém kostele. Alespoň den pro manžel-
ství! Provedou nás manželé Tibor a Táňa Máhri-
kovi, původem Slováci, dnes ve službě v Církvi
bratrské v Ostravě. Spolu s nimi už tradičně
P. Václav Vacek a Jana Kalousková. Setkání orga-

nizuje Církev bratrská ve shodě s ekumenickým
společenstvím v Litomyšli. Ten den zahrnuje
přednášky, rozhovory se všemi a ve skupinách,
bohoslužbu smíření a pochopení. Čas pro zpo-
věď. Vstup je volný pro všechna vyznání i pro ty,
kteří jsou bez vyznání. Na provozních nákladech
a občerstvení se účastníci podílí podle možností.
Je dobré napsat či zavolat dopředu: daniel@no-
vykostel.cz a nebo telefon 604 947 739

Daniel Kvasnička
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Hudba bude pomáhat již popatnácté, 
tentokrát Tomáškovi z Morašic
Příznivce benefičního festivalu Hudba pomáhá
čeká v letošním roce opravdu nabitý program.
V pořadí patnáctý ročník oblíbené benefiční
akce totiž podpoří třeba hudebník Janek Le-
decký, kterého v litomyšlském Smetanově
domě doprovodí Nostitz Quartet. Kromě toho
se návštěvníci mohou těšit také na sérii vánoč-
ních koncertů, kde vystoupí Hudbí komorní
orchestr a sbor.
Výtěžek letošního ročníku bude věnován To-
máškovi Lněničkovi z Morašic, který trpí Du-
chennovou svalovou dystrofií. Ačkoliv se
narodil jako zdravé dítě, jeho rodiče si brzy
všimli, že není tak aktivní jako jeho vrstevníci.
„Že se jedná právě o tohle progresivní neuro-
muskulární onemocnění, doktoři zjistili, až
když bylo Tomáškovi pět a půl roku. Jeho svaly
se kvůli tomu nevyvíjí tak, jak by měly, po-
stupně se ničí a nahrazuje je tukové vazivo,“
řekla maminka handicapovaného chlapce Jana
Lněničková.
Tomášek dříve v domácím prostředí zvládal ujít
alespoň krátké vzdálenosti, ale v poslední
době se jeho stav zhoršil, přestal úplně chodit
a musí používat invalidní vozík. Pokud se léka-
řům nepodaří najít nějaký lék, který by tomu
zabránil, bude následovat úplná závislost
na druhých. „Všichni se Tomáškovi snažíme
pomáhat, jak to jen jde. Postupem času jsme

se naučili brát situaci takovou, jaká je. Zároveň
ale musíme myslet i na budoucnost,“ doplnil
chlapcův tatínek Petr Lněnička.
Výtěžek patnáctého ročníku festivalu Hudba
pomáhá bude věnován na zaplacení nového
automobilu s vyklápěcí plošinou a dalšími spe-
ciálními úpravami. „S tím, jak Tomášek roste,
začíná být stále těžší ho i s vozíkem do našeho
klasického osobního auta nakládat a často se
dovnitř nemůžou vejít jeho zdravotní pomůcky.
Speciálně upravený vůz by nám cestování
ulehčil a nemuseli bychom Tomáška neustále
přenášet,“ řekl pan Lněnička.
Festival Hudba pomáhá odstartuje v pátek 19.
listopadu koncertem Janka Ledeckého, který

do litomyšlského Smetanova domu přiveze
program svého vánočního turné. Následovat
bude série vystoupení Hudbího komorního
orchestru a sboru, která proběhnou 21. listo-
padu v Morašicích, 4. prosince v Poličce, 12.
prosince v Litomyšli a 25. prosince ve Vysokém
Mýtě.
A na co se tedy návštěvníci mohou těšit? Po-
dobu letošního festivalu popsal ředitel Karel
Telecký: „Hudbí komorní orchestr a sbor je par-
tička asi čtyřiceti muzikantů z Litomyšle
a okolí, které jsme pro letošní ročník propojili
do jednoho velkého tělesa. Učitelé ZUŠek z Li-
tomyšle, Poličky, Vysokého Mýta a jejich žáci,
hudebníci z Parkoviště pro velbloudy, kama-
rádi z ostatních kapel - prostě spousta dlou-
holetých muzikantských přátel. Citelně jsme
obměnili repertoár, který má teď o trochu ži-
velnější energii, a všichni jsou pro novou spo-
lupráci zapálení.”
Návštěvníci, kteří si chtějí některý z koncertů
osobně vychutnat a zároveň podpořit Tomáška
Lněničku, si mohou vstupenky opět zakoupit
v předprodeji. Lístky na jednotlivé koncerty
budou od 1. listopadu k dispozici na interneto-
vých stránkách festivalu Hudba pomáhá, ale
také v informačních centrech v Litomyšli, v Po-
ličce a ve Vysokém Mýtě nebo v síti Sazka Tic-
ket. Barbora Košňarová

Najdi na sebe
Rádi bychom vás pozvali první adventní sobotu
ke Smetanovu domu na další pokračování na-
šeho/ vašeho bazárku Najdi (na) sebe :)
Konat se bude na Nové scéně v parku u Smeta-
nova domu, takže místa bude dost. Vánoční
atmosféra bude v plném proudu...kromě
spousty parádních módních vychytávek, které
hledají nový domov, se můžete těšit na lahodný
svařáček, punč, ohýnek pro zahřátí a velkou
porci dobrot, které si pro vás připraví naše nej-
božejší Magda, která nám všem i jako Magdida
zahraje do rytmu Vánoc. Navíc svou návštěvou
můžete podpořit dobrou věc.
Těšíme se na vás :) Veronika Dvořáková 

Víkendová show
s RC modely
Poslední listopadový víkend zaparkují v zámec-
kém pivovaru stavební stroje, náklaďáky, tanky
a vojenská technika. Postaví se tu také silnice,
mosty, kontejnerový terminál nebo myčka. A vy
se tu můžete ponořit do světa aut a strojů, stát
se řidičem trucku, závodníkem na nejrychlejší
maxi autodráze nebo se jen nechte vtáhnout
do dramatu tankové bitvy. 
Mezi rádiově řízené modely samozřejmě patří
také RC Drifting. Máte-li svůj driftový model,
přidejte se s ním na speciální driftovou dráhu. 
Pro odhodlané konstruktéry budou připravené
stavebnice Seva a Monti system. Nebudou chy-
bět ani deskové hry, turnaj o ceny a dárky pro
děti. Kateřina Klejchová, Zámecké návrší
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...a spali a spali a spali
Po nucené odmlce se do Zámeckého sklepení
v Litomyšli opět vrací výstava vánočních ozdob,
tentokrát pod názvem ...a spali a spali a spali.
Co se pod tímto názvem skrývá, neprozradíme,
zjistit to můžete osobně o víkendech od 6. 11.

do 19. 12. (s výjimkou 4.-5. 12. z důvodu konání
akce Peklo v zámeckém sklepení) vždy od 13.00
do 17.00 hod. Otevřeno bude i na státní svátek
17. 11. 
A na co se můžete těšit? Celé sklepení propojí
tři materiály – dřevo, beton a sklo. Dřevo v po-
době soch od řezbáře Vladimíra Harny, beto-
nové sochy od Olbrama Zoubka jsou stálou
součástí podzemních sálů a skleněné budou sa-
mozřejmě vánoční ozdoby firmy Ozdoba CZ
ze Dvora Králové a perličkové ozdoby společ-
nosti Rautis z Poniklé. Na malé i velké čeká
workshop, kde si mohou ozdobit vlastní baňku.
Z poza rohu bude vykukovat pan Sněhulák
a přichystána je i oblíbená tombola či kvíz. Tělo
zahřeje svařené víno nebo čaj. 
Přijďte se s předstihem vánočně naladit
a svému stromečku pořídit pěknou ozdobičku. 

Jana Bisová

Koncert Dvořákova klavírního kvarteta
Srdečně vás zveme na koncert Dvořákova kla-
vírního kvarteta, který ve bude konat ve čtvrtek
11. listopadu 2021 v 19.00 hodin ve Smetanově
domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudeb-
ních večerů. Dvořákovo klavírní kvarteto patří
mezi přední české komorní soubory. Ctí nejlepší
české interpretační tradice a na nich staví svůj
osobitý hudební projev a specifický zvuk.
V kvartetu se pak setkali vyhraněné a silné
osobnosti s mnohaletými zkušenostmi z vý-
znamných a mezinárodně proslulých komorních
souborů. Slávka Vernerová se věnuje rovným

dílem sólovému klavíru i komorní hudbě. Často
spolupracuje s nejlepšími českými smyčcovými
kvartety – Pražákovým, Haasovým, Zemlin-
ským, Bennewitzovým a dalšími. Houslista Ště-
pán Pražák získal cenné zkušenosti jako
primárius Českého filharmonického kvarteta.
Violista Petr Verner byl 20 let členem Vlachova
kvarteta Praha a violoncellista Jan Ždánský pů-
sobil v triu Iuno a Kaprově kvartetu. V programu
představí klavírní kvartety Ludwiga van Beetho-
vena, Gustava Mahlera a Antonína Dvořáka.

Jiřina Macháčková
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Den otevřených dveří
na Gymnáziu Aloise Jiráska
Pro všechny zájemce o studium na naší škole,
rodiče i „zvědavce“ se otvírají dveře litomyšl-
ského gymnázia v pátek 26. listopadu 2021, a to
od 9 do 16.30 hodin. Získáte informace o studiu,
studijním plánu, přijímacím řízení, dalších vzdě-
lávacích programech, exkurzích atd. Můžete si
prohlédnou třídy i další prostory naší nově zre-
konstruované stoleté budovy. Do programu
jsou také zařazeny workshopy v odborných
učebnách. Jste u nás srdečně vítáni! Aktuální in-
formace o dni otevřených dveří na GAJ sledujte
na www.glit.cz. Ivana Pulgretová

MUDr. Helena Máslová: Ženské
peklo a jak z něj najít cestu ven
Srdečně zveme na přednášku známé psycho-
gynekoložky MUDr. Heleny Máslové na téma
Ženské peklo a jak z něj najít cestu ven. Slovo
peklo je často používáno pro nástrahy a těž-
kosti v našem pozemském životě. Některá
„pekla“ jsou nesmrtelná a opakují se ve všech
generacích už po staletí, ale některá jsou nová,
dosud málo prozkoumaná a také špatně roz-
poznatelná. Pojďme se podívat na postmo-
derní peklo pokoušející současné ženy, které
ve snaze uspokojit nároky současné společ-
nosti dávají všanc své zdraví.
MUDr. Helena Máslová vystudovala 1. lékař-
skou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pra-

covala na gynekologicko-porodnickém oddě-
lení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně
dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech
těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické
a primární medicíně a posléze k založení Cen-
tra psychosomatické péče. Nyní se věnuje ze-
jména psychogynekologii, ženskému zdraví
a reprodukci z pohledu psychosomatických
souvislostí. www.psychosomatic.cz
Přednáška se uskuteční 23. listopadu od 18
hodin v prostorách zámeckého pivovaru.
Předprodej vstupenek Informační centrum Lito-
myšl. Mila Bohunická

Ruka pro život zve na výstavu
Zveme všechny spoluobčany Litomyšle i blíz-
kého okolí na již tradiční prodejní výstavu, která
se uskuteční v úterý a ve středu 23. a 24. listo-
padu v čase od 9 do 16 hodin, ve vstupních pro-
storách Denního stacionáře Litomyšl.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout a za-
koupit výrobky, které vznikly v rámci terapeu-
tických aktivit v multifunkčních dílnách a které,
s větší nebo menší podporou od pracovníků, vy-
ráběli uživatelé s mentálním a kombinovaným
postižením, poruchou autistického spektra
a také senioři.
Doufáme, že si k nám najdete cestu a podpoříte
nákupem náš stacionář. Získané peníze budou
využity na nákup materiálu pro další aktivity
uživatelů.
Budeme se na vás těšit v našich prostorách
v Litomyšli na ulici J. E. Purkyně 1150.
Více informací získáte na našich webových
stránkách www.rukaprozivot.cz nebo na e-
mailu litomysl@rukaprozivot.cz.
Za pracovníky Ruky pro život o.p.s. 
se na vás těší Ria Slušná

POZVÁNKY 

hledají nové posily do týmu:

• zedník – obkladač
• pracovník 
• do údržby zeleně
Nabízíme stabilní práci v dobrém
kolektivu a zaměstnanecké benefity.
Více informací poskytne
Milan Hlous, tel. 774 432 171.
Nástup možný ihned.

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

Blíží se nové kotlíkové dotace …,
více na: www.consultvk.cz/realitní novinky

Chotovice – prodej lesa o výměře 3544 m2 u hlavní
silnice mezi obcí Chotovice a Makov. Smíšený les
(smrk, borovice, modřín), stáří cca 50–60 let, mírný
svah. Výborný přístup po pozemcích ve vlastnictví
Obce. č. 1645                                            Cena: 170 000 Kč
Cerekvice n. Loučnou - Pekla – pronájem 500 m2

skladovací plochy v nové zateplené hale. Zpevněný
příjezd i pro kamion. El. požární signalizace a požární
voda, rolovací vrata (š. 4,2 m, výška 5 m).   Volné
ihned. č. 1644                         Cena: informace v RK
Choceň – pronájem prostoru pro obchod na hlav-
ním náměstí. Prodejna cca 60 m2 (6x10 m2 ), zázemí
cca 10 m2, bezbariérový přístup. Energie na nájemce
(podružná měřidla). Volné od 1. 1. 2022 (po domluvě
i dříve). ENB G
č. 1639                                  Cena: 15 000 Kč + energie
Polička – M. Bureše - pronájem bytu 1+1 po rekon-
strukci v VI. NP s výhledem do přírody. Vyhledávaná
lokalita pro bydlení. Volné od 1. 1. 2022. ENB C/76
č. 1646                            Cena: 8 000 Kč/měs. + energie
Litomyšl – Toulovcovo náměstí
Pronájem vybaveného bytu 4+kk s terasou (cca 120
m2 ) ve III. NP, s luxusním výhledem na historické
centrum. Volné od 8. 11. 2021. ENB G
tel. 603 473 108
č. 1648                      Cena: 18 000  Kč/měs. + energie
Trstěnice - Prodej RD ideálního k rekreaci, příp. k tr-
valému bydlení, dispozičně 4 menší pokoje, balkon,
dvě kuchyně, soc. zařízení. Zahrada 1434 m2 , abso-
lutní soukromí. Napojení na veř. vodovod, vytápění
el. přímotopy, jímka. ENB G
č. 1630                                                      Cena: 2 200 000 Kč

Litomyšl – Město pro lidi

Lilie – zpravodaj města Litomyšle
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Lukáš Pavlásek
„Kdo nepláče není Čech“
Český komik, herec, textař, spisovatel a finalista
soutěže StarDance Lukáš Pavlásek 1. prosince
v 19.00 hodin ve Smetanově domě předvede
klasickou standup comedy one man show
s podtitulem Češi, alkohol a Rock and roll. Do-
zvíte se, který národ je nejlepší na světě, kde
začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civi-
lizaci, co pít, když chcete, aby se vám narodil
Václav Klaus, povíme si, jak strávit pořádnou
dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda,
sestavíme si nekompromisní punkovou kapelu,
rozebereme si některé lidové písně, a nakonec
si všichni společně zazpíváme o tom, co nám
leze na nervy, protože správnej Čech není nikdy
spokojenej.
Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvý-
raznější tváře české standup comedy, natočil

desítky výstupů do pořadů Na stojáka a Co-
medy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho
celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího
z jeho tvorby. Leoš Krejčí

Zámecké
sklepení 
v moci pekelné
O víkendu 4. a 5. prosince 2021 ovládne Zá-
mecké sklepení v Litomyšli opět moc pekelná.
Návštěvu pekla je možné rezervovat od 1. listo-
padu na www.smetanuvdum.cz. Program je
vhodný pro statečné děti od 6 let či pro trapiče
jakéhokoli věku. Aby se Lucifer a Mikuláš lépe
orientovali v hříškách a dobrých skutcích vašich
dětí, je třeba vyplnit pekelný formulář, který na-
leznete na webových stránkách www.smeta-
nuvdum.cz. V rámci návštěvy Zámeckého
sklepení v moci pekelné nabízíme rodinám bez-
platné předání vaší mikulášské nadílky. Zájemci
o tuto službu si sami zajišťují obsah nadílky,
kterou je třeba označit jménem a věkem obda-
rovaného a předat pracovníkům sklepení nej-
později 15 minut před objednaným časem
prohlídky. Pozor, balíček nesmí být těžší nežli
jeden kilogram, neboť každý gram navíc pro-
padá peklu! Jednotlivé časy představení a více
podrobností naleznou zájemci na webových
stránkách www.smetanuvdum.cz. Akci Zá-
mecké sklepení v moci pekelné společně pořá-
dají Smetanův dům, Smetanova Litomyšl
a Středisko volného času Litomyšl.

Leoš Krejčí

Když Vánoce
klepou na dveře
Těšíte se na Vánoce? Užíváte si vánoční pří-
pravy, výzdoby a za nejkrásnější dárek považuje
ten s láskou vyrobený? Zveme vás v sobotu
27. listopadu, od 10 do 17 hodin do Smetanova
domu. Rodinné centrum Litomyšl, Naděje Lito-
myšl, Středisko volného času a Alena Strání-
ková připravili vánoční dílny a inspirativní
ukázky vánoční výzdoby, která ještě umocní
kouzelnou atmosféru. Smetanův dům bude
promítat na Velkém sále pohádky pro děti. Ne-
jste kutilové? Nevadí.  Nakoupíte si na prodej-
ním trhu litomyšlských tvůrců z řad Made in
Litomyšl.
Letos začíná advent v Litomyšli  ve Smetanově
domě v sobotu 27.listopadu.

Za pořadatele Petra Benešová

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
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Adventní neděle v muzeu 
Ano, adventní a vánoční čas se nám opět blíží.
I letos pro vás připravujeme program na všechny
adventní neděle. Věříme, že vás zaujme a spo-
lečně se potkáme.
28. listopad, 13–16 hodin
Putování do Betléma 
Víte, jak se správně staví betlém? Na které
straně u jesliček obvykle stojí Marie a na které
Josef? Kdo jsou to darovníčci, kolik je králů
a z které strany přicházejí k Ježíškovi? Jestli si ne-
jste jisti, tak právě pro vás bude v muzeu v ad-
ventním a vánočním čase připraven podstavec,
dáliny, jednotlivé figury a postupy, jak si betlém
postavit. Pro malé návštěvníky bude připravený
jednoduchý pracovní list, zkoušení lidových
zvyků a výtvarné tvoření betlémových figur.
V papírové podobě je betlém připraven k zakou-
pení na pokladně muzea. O stavění našeho bet-
lému se více dozvíte na youtu.be/pqRctJs1rzg.
Těší se na Vás lektoři z muzea. 
5. prosinec, 14.00 hodin
Alois Jirásek a Litomyšl čili Nedělní odpoledne
s Mistrem Jiráskem…
Komentovaná prohlídka s autorem výstavy
Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská historie. Víte
například, že Mistr Jirásek byl výtvarně nadaný
a uvažoval o profesní dráze malíře? A jaká lite-
rární či dramatická díla v Litomyšli napsal? Při-

jďte do muzea a vše se dozvíte.
12. prosinec, 14.00 hodin
Adventní čtení z Mladočovského Jericha 
Posezení nad knihou rolníka Jana Boštíka
ze smutných 50. let, která je strhujícím svědec-
tvím o rozvrácení tradičního způsobu života
české vesnice, v níž veškeré útrapy léčí jedi-
nečný smysl pro humor, nadhled a neokázalá
statečnost.
19. prosinec, 14.00 hodin
Lidový nábytek na Litomyšlsku
Komentovaná prohlídka výstavy o litomyšlském
lidovém nábytku s jejím autorem. Součástí od-
poledne bude také vánoční tvoření a zkoušení
lidových zvyků v ateliéru muzea. Těšíme se
na vaši návštěvu. Renata Kmošková

sušené
ořechy
aovoce

. pro mlsání

. pro pečení
. pro zdraví

akce Litomyšl: dovoz ZDARMA

www.orechydodomu.cz
nebo

info@orechydodomu.cz
724 142 067

RESTAURACE SLUNCE
přijme

POMOCNOU 
KUCHAŘKU/

KUCHAŘE, 
dále přijmeme

ČÍŠNÍKA/
SERVÍRKU

nabízíme práci na HPP nebo
možno i brigádně. Víc informací 

na tel. 603 228 082, 
vanoli@seznam.cz 

nebo přímo v restauraci.

www.mami-mimi.cz

Prodej vánočních
stromků a kaprů 
v Dolním Újezdě

www.farmaborkov.cz

Rhodské střípky
- autorské čtení
V pondělí 22. listopadu v 17 hodin Vás srdečně
zveme do městské knihovny na autorské čtení
Jany Faitové z Dolního Újezdu. Čeká Vás pří-
jemný podvečer plný veselého i vážného vyprá-
vění o Rhodosu  a samozřejmě čtení z její knížky
Rhodské střípky. Akce se bude řídit platnými
protiepidemickými opatřeními. Iva Pekníková

Kroužek Jihočechů se v listopadu sejde ve čtvr-
tek 18. v 17.00. Vzhledem k epidemiologické si-
tuaci se výbor KJ rozhodl uspořádat tuto
schůzku jako předvánoční, tedy se společnou
večeří a dobrotami, které pro tuto příležitost
vždy chystáme. Poté si připomeneme naše
společné výlety z uplynulých let a připome-
neme si osobnost Karla Schwarzenberga, čest-
ného předsedy partnerského spolku z jižních
Čech. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu
a společně pobesedujeme. Na členy kroužku se
srdečně těší Jana Kroulíková

Kroužek Jihočechů

Podomní prodejci přicházejí stále s novými prak-
tikami. Většina z nich má škálu důvodů a pří-
běhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí
také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde
je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto
jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to
je od lehce nabytého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme
o „energetické krizi“ a některé společnosti
oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený
počet podomních prodejců nabízejících právě
výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími
a častými praktikami jsou nabídky různých slu-
žeb na výměnu zámků, služby kominíka či se-
rvis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou
nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled
vypadá jako originál, ale originálem není. 
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic za-

darmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového

nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v přípa-

dech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky
nebo se domáhá pitné vody.

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si pro-
věřujte.

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak
a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem
v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či
prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žá-
dejte o kontakt, který si klidně hned vyzkou-
šejte a ověřte.

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud mů-
žete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si
nechte čas na rozmyšlenou.

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se
obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého
zbohatnutí, výhodné koupě, či dokonce výhry.
V naprosté většině těchto případů se jedná
o podvod.
    Jiří Tesař, koordinátor prevence PČR

Pozor na lákavé nabídky 
podomních prodejců

POZVÁNKY 
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Zaměstnavatel: GAMA GROUP a.s., 
Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice, 
závod Litomyšl, T. G. Masaryka 588.

Přijmeme pracovnici na pozici: 

dělnice ve výrobě školních 
a kancelářských potřeb.
Požadujeme: vzdělání - vyučení, pečlivost,
svědomitost a spolehlivost, manuální zručnost,
trestní bezúhonnost.
Nabízíme: osobní prémie, pololetní odměny,
příspěvek na obědy, vánoční dovolená navíc.
Pracovní doba: 7,5 hod, plný úvazek,
částečně dvousměnný provoz.
Termín nástupu: leden 2022.
Kontakt: Ing. Morávková Ivana, 
ředitel závodu, telefon 461613321.
Životopisy zasílejte na e-mail :
stybnarova.lit@gama.cz.

S blížícím se vegetačním klidem nastává ideální
doba pro prořez stromů. Pokud potřebujete po-
skytnout svým stromům péči a nevíte jak na to,
můžete využít naší nabídky. Rádi vám zdarma
zapůjčíme plošinu pro zastřihávání větví stromů
ve výškách. Zaplatíte pouze poplatek ve výši
290 Kč za hodinu odborníkovi, který pro vás sa-
motný zákrok provede. Pokud o tuto službu,
jejíž poskytování bylo domluveno v rámci čin-
nosti Komise Rady města Litomyšle pro oblast
životního prostředí, máte zájem, kontaktujte
nás na tel. čísle 602 331 119. Robert Kilb

Potřebujete plošinu
na prořez stromů?

Ukončení sbírkových dní 
Světlušky v městské knihovně
Jak jsme již dříve avizovali, dnem 30. 9. 2021
byly ukončeny Sbírkové dny Světlušky 2021
v naší knihovně. I přesto, že nabídka sbírkových
předmětů nebyla tentokrát pestrá, celková vy-
braná částka je celkem příjemná, činí 2 032 Kč.
Děkujeme proto touto cestou jménem svým
i jménem Nadačního fondu Českého rozhlasu

všem, kteří přispěli do této sbírky, mnozí i fi-
nanční částkou bez zakoupení sbírkového před-
mětu. Všichni tak pomohli  dobré věci – přispěli
k tomu, aby systém služeb pro těžce zrakově
postižené mohl fungovat i nadále, a to i v sou-
časné nelehké době.
S díky a úctou Eva Pakostová

Pytlíky zdarma
pro pejskaře
Vzhledem k množícím se dotazům veřejnosti
připomínáme, že město zdarma nabízí maji-
telům psů pytlíky na exkrementy. Sáčky si
můžete vyzvednout nejenom v informačním
centru na Smetanově náměstí, ale i na po-
kladnách budov MěÚ Litomyšl (Bří Šťastných
a J. E. Purkyně). Vedení města děkuje spolu-
občanům za to, že po svých mazlíčcích uklízí
veřejná prostranství a jsou ohleduplní k okolí.
Sáček můžete po úklidu vhodit do normálního
koše na odpadky.   -red-
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Hra malováním
na Zámecké
„Prostřednictvím hry malováním je každá lidská
bytost schopna vyjádřit to, co se nemohlo pro-
jevit žádnými jinými prostředky.“ Arno Stern 
Již druhým rokem mohou žáci a žákyně ZŠ Zá-
mecká navštěvovat volitelný předmět hra ma-
lováním. V ateliéru svobodné tvorby, jehož
zakladatelem je Arno Stern, mohou děti zažít
pocity, které nejsou pro české školství až tak ty-
pické. Setkávají se v bezpečném prostoru, kde
se mohou vyjadřovat bez omezení a hodnocení.
Je to místo bez tlaků každodenní života, místo,
kde se stírají rozdíly, přichází souznění a pocho-
pení. Je to místo, kde si mohou hrát. Místo, kde
mohou jen tak být…
Každý týden přichází víc než desítka dětí
do ateliéru hry malováním. Čeká na ně paletový
stolek s 18 barvami, kvalitními štětci. Malují zde
na velký formát papíru, který je umístěný přímo
na stěnu. Výběr toho, co budou malovat, je čistě
na nich. Jak dlouho se svému obrazu budou vě-
novat, je také jejich rozhodnutí. Celý proces
tvorby si řídí samy. Do ateliéru přichází nejen
malovat, během tvorby relaxují, rozvíjejí svoji
kreativitu i samostatnost, získávají důvěru
ve své přirozené schopnosti. Práce v ateliéru
má benefity i ve zlepšení soustředění a má také
vliv na rozvoj jemné motoriky.
Výše zmíněný Arno Stern je německo-francouz-
ský pedagog. Když začal po druhé světové
válce tvořit s válečnými sirotky, zjistil, že po-
třeba výtvarně se projevovat je velmi silná. V té
době se zrodila myšlenka ateliéru, prostoru
s nezaměnitelnou kreativní atmosférou. Do-
dnes na mnoha místech v Evropě mohou děti
i dospělí svobodně malovat, hrát si, a tak proží-
vat svoji vlastní spontaneitu. Nyní i v Litomyšli. 
Radka Vejrychová, učitelka výtvarné výchovy

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

*

Hledáme nové kolegy 
pro ostrahu - 
IVECO Vysoké Mýto

Nabízíme: Flexibilní pracovní úvazek,

mzdu od 107,-/hod 

a všechny mimomzdové příplatky, 

příspěvek na údržbu uniformy.

Tel. 731 143 317, e-mail:

martina.horakova@securitas.cz

www.securitas.cz

Stabilní práce 
a mzda 
vždy včas!
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Řádková inzerce
Koupím staré jízdní řády, vlakové jízdenky,
smaltované cedule z lokomotiv apod. Stačí
SMS, zavolám. Tel. 608420808 • Prodám levně
(15,- Kč za 1 kg)  kvalitní odrůdy jablek bez che-
mického ošetření z mé zahrady v Litomyšli a
vlašské ořechy též v BIO kvalitě  (45,- Kč za 1 kg)
Tel.č. 607744568 • Prodám černou koženou
bundu vel. XXL typ Military Industries US Air
Forge za 500 Kč. T-739307646 • Prodám 2
klece, 1 menší za 250 Kč, větší zs 375 Kč, plas-
tový domeček pro kočičku za 175 Kč. T-
739307646 • Koupím staré hodiny zasazené
v mramoru, ale i jiné staré stolní hodiny bicí či
pěkné kapesní hodinky. T-739307646

Setkání odborníků na neolit
a veřejná přednáška

Dne 12. října 2021 proběhlo v Regionálním
muzeu v Litomyšli setkání odborníků, kteří byli
seznámeni s výsledky zjišťovacího výzkumu ar-
cheologického oddělení Regionálního muzea
v Litomyšli a Ústavu archeologie FPF Slezské
univerzity v Opavě, který proběhl v srpnu 2021
na lokalitě Nedošín 11 na okraji Litomyšle. Při
něm byl v sondě 1 zjištěn segment kůlového
neolitického domu kultury s lineární keramikou
s přiléhající stavební jámou, do jejíhož okraje
byla zapuštěná pícka. V sondě 2 byl zachycen
krátký úsek příkopu kruhovitého rondelu se
čtyřmi prostými vstupy, který byl o rok dříve
identifikován magnetometrickým měřením.
Setkání se zúčastnilo 12 kompetentních arche-
ologů z odborných institucí v Praze, Brně,
Hradci Králové, Olomouci, Opavě a Litomyšli.
Jednání zahájil docent Janák prezentací průběhu
výzkumu, pak následovala prohlídka nálezů,

dokumentace z terénu a na závěr proběhla di-
skuse. Účastníci se v zásadě shodli na tom, že
nejvýznamnějším přínosem je zjištění rondelu
v osamocené poloze mezi moravskými a če-
skými rondely a značný podíl kamenné suroviny
jihomoravského původu (rohovec Krumlovský
les), což umožňuje uvažovat o jeho zprostřed-
kujícím významu v kontaktech jihozápadní Mo-
ravy s východními Čechami. Diskuse přinesla
i několik připomínek a cenných podnětů k po-
kračování výzkumu této pozoruhodné lokality.
Na toto setkání odborníků navázala 13. října
2021 přednáška pro veřejnost, kde docent Janák
seznámil přítomné nejen s výsledky výzkumu
v Nedošíně, ale obecně i se způsobem života
neolitických zemědělců, s problematikou ron-
delů – sociálních a kultovních objektů vymeze-
ných příkopem z druhé čtvrtiny 5. tisíciletí
s mnoha funkcemi. V přednáškovém sále byly
po dobu přednášky vystavené předměty nale-
zené v Nedošíně. Návštěvníci si je tak mohli
prohlédnout. Jana Němcová

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

Do tohoto vydání se kvůli omezenému prostoru
nevešlo několik příspěvků, například: Vracím
pomoc, kterou jsem kdysi sama dostala • Ti-
sková zpráva Asociace hudebních festivalů ČR
• Osvobození bez svobody • a další texty. Co se
nevešlo do tohoto vydání Lilie najdete na webu
www.litomysl.cz. -red-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO
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Záchranný archeologický výzkum germánského sídliště
V měsících září a říjen 2021 probíhal zá-
chranný archeologický výzkum Regionálního
muzea v Litomyšli v Chornicích. Je to již
po třetí, co se archeologové z RML vrátili

na stejnou lokalitu, která postupně mizí pod
novou zástavbou rodinných domů. V přede-
šlých sezónách se podařilo zachytit několik
objektů z pozdní doby římské, které náležely
germánskému obyvatelstvu žijícímu tu při-
bližně v průběhu 4. stol. n. l. Nyní byla zkou-
mána plocha příjezdové komunikace k dalším
plánovaným rodinným domkům. Po skrytí or-
nice se na ploše objevilo množství objektů síd-
lištního charakteru. Kromě kůlových
a sloupových jam, které vesměs souvisí s nad-
zemními stavbami, se podařilo prozkoumat
několik zásobních jam. Jedna z nich nese stopy
přestřešení. Dále několik větších objektů, které
obsahovaly keramiku, přesleny a např. zlomky
mazanice s otisky po výpletu.
Na lokalitě bylo také prováděno magnetome-

trické měření, které může poukázat na arche-
ologické objekty a tím výrazně pomoci při ná-
sledujících záchranných výzkumech. V rámci
výzkumu proběhla i detektorová prospekce.
Archeologové se v rámci výstavby dalších ro-
dinných domů budou muset v budoucnu
na lokalitu vrátit.
Nyní probíhá zpracování terénní části vý-
zkumu. Již předešlé sezony naznačily, že se
jedná spíše o okrajovou část rozsáhlejšího síd-
liště, a to se nyní také potvrdilo. Velkým pře-
kvapením byly mělké objekty, které nebyly
součástí germánského sídliště, ale spadaly
do středověku, do mladší doby hradištní. Ob-
sahovaly zlomky keramických nádob, které je
možné předběžně zařadit do 12. století.

Pavel Vykydal

Do sbírek Městské galerie putuje obraz ze Švýcarska
Rada města Litomyšl schválila nákup obrazu
z roku 1914, jehož autorem je rodák z nedaleké
Budislavy František Motyčka starší (1877–
1952). Tento malíř samouk pracoval v letech
1898–1901 v malířském ateliéru profesora
Hoffmana ve Vídni, krátce žil v Praze a nejdelší
část života strávil v domě čp. 146 vedle fortny
pod piaristickým kostelem Nalezení sv. Kříže.
Maloval žánrové motivy, krajiny i architekturu
města. Jeho díla tak často odhalují podobu již
zmizelé Litomyšle. Zmíněný obraz nabídla
k odkoupení rodina pocházející z Litomyšle
a v současnosti žijící ve Švýcarsku. Dílo nabízí

pohled na město z tzv. Fejtkova kopce, tedy
z míst, ve kterých dnes stojí budovy Střední
školy zahradnické a technické Litomyšl a další
stavby Masarykovy čtvrti, která se začala for-
movat po roce 1918.
Olejomalba měří přibližně 71 x 97 cm, s rámem
pak asi 89 x 115 cm. V jejím pravém dolním
rohu se nachází signatura a vročení Motyčka
1914. Dílo ve sbírce galerie doplní další auto-
rovy malby, které ukazují například náměstí
v roce 1920 či interiér proboštského kostela
z roku 1935. Václav Novák
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Motokrosová sezona skončila,
pro Orion Racing byla úspěšná...
V moravském Přerově se začátkem října odjel
poslední (sedmý) letošní český mezinárodní
mistrák v motokrosu jednotlivců - hodně zde
byli vidět na špici jednotlivých kubatur závod-
níci litomyšlského týmu Orion Racing. Jezdící le-
genda Petr Bartoš (42 let) zde obhájil titul
ve Veteránech, navíc přidal ještě celkové pa-
rádní páté místo v nejsilnější třídě MX1! Jeho
stájový kolega Jonáš Nedvěd po přechodu
do prestižní skupiny MX1 vybojoval v šampi-
onátu pěkné čtvrté místo - je to rozhodně pří-
slib do dalších let. Juniorský rychlík Petr
Rathouský získal nejdříve primát v této republi-
kové části MX2, no a v seniorské byl nakonec
o jediný bod čtvrtý. V ženském motokrosu nám
udělala velkou radost zkušená harcovnice Bára
Laňková (viz foto), neboť v závěrečném závodě
seriálu doslova vydřela titul a po pěti letech
znovu dominuje tomuto sportu u nás. V juni-

orech jsme tento rok nasadili v kubatuře 85 ccm
dva mladé piloty, no a hned v první mistrovské
sezoně vybojoval Dominik Kučeřík titul vice-
mistra - 13letý Martin Červenka byl bronzový.
Na závěr sezony se uskutečnily v Dalečíně
na Vysočině tradiční družstva - v sestavě Bar-
toš, Nedvěd, Rathouský jsme brali šestou pří-
čku. Poslední naše vystoupení bylo koncem
října ve slovenské Šenkvici, kde vyvrcholil tamní
šampionát pátým podnikem. Konečný bronz
bere Nedvěd ve třídě MX1, Rathouský ho napo-
dobil v kubatuře MX2.
Letošní sezona z pohledu umístění našich mo-
tokrosařů na stupních vítězů byla hodně dobrá,
vždyť na titul dosáhli Bartoš, Rathouský, Laň-
ková, titul vicemistra bere junior Kučeřík, bronz
Červenka, no a na Slovensku třetí Nedvěd s Ra-
thouským.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: Orion

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

•
•
•
•
•

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Stále sa to deje: Slovenští umělci
v Městské galerii • Stolní tenista Petr Svatoš
bronzový na paralympiádě v Tokiu • Zlatý erb
2021 v Pardubickém kraji získal web Litomyšle
•  Výtopna lokomotiv na nádraží v Litomyšli
hledá využití - říjen 2021 • Medailonky oceně-
ných osobností za rok 2021 • Dětem ze ZŠ
U Školek se opět dařilo v celostátních soutěžích 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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EuroNASCAR: Rozjetý Doubek opět vítězí!
Pátým dvojzávodem (9. – 10. října) hostil bel-
gický Zolder evropský seriál automobilových
soutěží  EuroNASCAR 2021. Odchovanec lito-
myšlského týmu Orion Racing Martin Doubek se
i tady ukázal v dobrém světle, když po zvlád-
nuté kvalifikaci (3. místo) dojel druhý v sobot-
ním programu EURONASCAR 2 za vítězným
Nahevem Talorem (ISR, Chevrolet Camaro).
Druhý den to byla spanilá jízda od českého
jezdce - cílem Martin (Ford Mustang, Hendriks
Motosport) prosvištěl jako první, no a na podiu
zazněla zaslouženě česká hymna! Situace
na čele průběžného pořadí se tak docela dra-

Litomyšl získala v Plavecké
soutěži měst 2021 bronz
První říjnovou středu v litomyšlském bazénu
soutěžilo 296 plavajících, 250 nejlepších nasbí-
ralo celkem 5 006 bodů. Celkové výsledky na-
jdete na www.bazen-litomysl.cz v soutěžích.
Pouhých 149 bodů nás dělilo od 2. místa (stačilo
dalších 6 x 28 bodů a byli jsme stříbrní). To je
důkaz a zároveň i výzva, že má Litomyšl stále
velmi dobře „našlápnuto“ a může v dalších le-
tech zabojovat o další vítězství. Velký obdiv si
zaslouží celá řada z vás, ale alespoň pár jmen -
nejstarší účastnice - p. Miloslava Saquová – (83
let), nejstarší účastník - p. Jan Král (77 let); nej-
mladší účastník  Štěpánek Šutera (3 roky)
a z dívek Lucinka Havránková (4 roky); nejrych-
lejší čas 1:05 dva chlapci - Jakub Macek (13 let,
PK Litomyšl) a Daniel Džbánek (14 let, ZŠ Zá-

mecká Litomyšl); z dívek nejrychlejší Ema Mrk-
vičková (15 let, PK Litomyšl) - čas 1:13. Soutěž
letos o něco více podpořily i školy - děkujeme
žákům a učitelům ze ZŠ Zámecké Litomyšl (20
plavců), ZŠ Čisté (20), ZŠ T.G. Masaryka Lito-
myšl (16), MŠ Benátky (6) a ZŠ Makov (4). Podě-
kování patří Plaveckému klubu Litomyšl (51)
i veřejnosti (z toho seniorů 46, dětí do 7 let 38).
Děkujeme všem, kdo soutěž sledujete, přišli jste
se zapojit a přidat cenné body svými plavec-
kými výkony - 3. místo z 15 přihlášených bazénů
v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel je krásný
výsledek. Nejvíce nás však těší, že máte chuť
plavat a udržovat se v kondici, jen tak dále.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

matizuje, neboť po tomto belgickém klání se
škrtaly dva výsledky a nyní Doubek ztrácí
na lídra své skupiny Němce Tobiase Dauenha-
era už pouze tři body. „Po závodě byl Tobias pe-
nalizován a klesl z druhého na čtvrtou pozici,
takže moje ztráta na něho se zase celkově
zmenšila. Seriál vyvrcholí na konci října v Itálii,
kam se již teď moc těším, pojede se zde navíc
o dvojnásobné body za umístění jak v sobotu,
tak i v neděli – bude to tady ještě boj,“ řekl re-
zolutním hlasem Doubek.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: Orion
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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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Decimuž 2021 – 39. memoriál Huberta Stratílka ml.
V pátek 27. srpna se konal již 39. ročník tradič-
ního triatlonového závodu Decimuž. Všichni ak-
tivní i rekreační sportovci si tak mohli vyzkoušet
atraktivní trojkombinaci disciplín. Relativně ne-
náročná délka všech tratí umožnila účast i ne-
trénovaným hobby závodníkům. Samozřejmě
čelní příčky obsadili zkušení triatlonisté, kteří
předvedli kvalitní sportovní výkony.  
Zázemí a depo je na parkovišti u plaveckého
bazénu, kde se též koná 1. disciplína – 400
metrů plavání. Pokračuje se jízdou na kole, kdy
závodníci absolvují 18 km trať v okolí Litomyšle.
Následuje přezutí do běžeckých bot a závě-
rečný běh o délce 4,2 km. Jak je zřejmé z uve-
dených vzdáleností, jedná se o 1 desetinu
tradičního dlouhého triatlonu zvaného popu-
lárně železný muž. 
Cyklistická i běžecká část byly stejné jako vloni,
kdy se z hlediska bezpečnosti závodníků osvěd-
čilo vést cyklistickou část na úplně uzavřené
trati. Toto samozřejmě přineslo určitá omezení
v dopravě, za jejichž respektování a pochopení
pořadatelé děkují zejména obyvatelům Janova,
Strakova i Litomyšle.
Vzhledem ke složité době a mnoha omezením
kvůli pandemii COVID 19 podobných veřejných
závodů stále ubývá, proto už jenom samotné
uspořádání a udržení tradice je velkým úspě-
chem pořadatelů. Na relativně menší účasti se
taktéž podepsalo i nejisté počasí, kdy předpo-
věď slibovala chladno a déšť. Velká přeháňka se
nakonec prohnala Litomyšlí těsně před zaháje-
ním prezentace, takže se s deštěm museli vy-
pořádat jen pořadatelé. Ve stanu na prezentaci
měli kaluže vody, ale přeskočili hbitě do holínek,
vymetli vodu, položili kartony od kol jako pod-
lážku a samotný závod mohl začít. Po startov-
ním výstřelu se déšť již nedostavil, přestože
mraky hrozily celé odpoledne. 
Na startovní čáru se letos postavilo 76 borců
(včetně mnoha žen), kteří se nedali odradit ne-
přízní počasí. Všichni to pojali v duchu toho, že
za krásného počasí to umí každý a obtížné pod-

mínky znamenají obvykle intenzivnější zážitek.
Nejmladším závodníkem byl Adam Kvapil, který
se statečně porval s pro něj jistě náročnou vý-
zvou. Nejstarší Pavel Mikita byl skoro o 60 let
starší. I proto se tento závod dá nazvat setká-
ním generací. Na startu tentokrát chyběli zá-
vodníci s licencí, kterým bohužel termín
nezapadal do závodního kalendáře. Mezi muži
zvítězil Lukáš Kristejn, který o pouhých 13 vteřin

porazil druhého Jana Roháčka. Mezi ženami to
bylo podobně těsné, když první v cíli byla Lenka
Flídrová o pouhých 10 vteřin před druhou Tere-
zou Galandrovou. Kompletní výsledky, fotogra-
fie a další zajímavosti naleznete ve vývěskách
Domu sportu Stratílek, na stránkách www.stra-
tilek.cz nebo na facebookovém profilu dum-
sportu.stratilek.
Po skončení závodu následovalo vyhlášení vý-
sledků, předání hodnotných cen (včetně ná-
sledné bohaté tomboly) a samozřejmě tradiční
chutné občerstvení v areálu Za Sokolovnou.
Hlavní organizátoři by chtěli touto cestou podě-
kovat závodníkům za účast a všem dobrovolní-
kům za pomoc při organizaci a zabezpečení
celé akce. Nemenší dík patří též sponzorům za
podporu při zajišťování cen pro nejúspěšnější
závodníky.  Věříme, že si všichni letošního De-
cimuže přes nepřízeň počasí užili, a budeme se
těšit na další, v pořadí již jubilejní 40. ročník. Již
nyní si můžete do kalendáře poznamenat po-
slední pátek v srpnu - 26. 8. 2022. 
Veronika Samková Stratílková, foto: Z. Samek

přijme

montážního technika 
posádky bazénů
Jaká bude Vaše pozice a náplň práce:
• usazování, zapojování, zprovozňování 

bazénů, vířivých van a saun
• zapojování elektroinstalace
• péče o bazény stávajících i nových zákazníků

Potřebné předpoklady:
• osvědčení o vyhlášce č. 50 § 6 /78sb.
• ŘP skup. B

Co jsme pro Vás připravili:
• motivující mzdové ohodnocení ve výši

40.000,- měsíčně
• příspěvek na stravování, týden dovolené

navíc, příspěvek na dopravu,
stravenkovou ekartu a celou řadu dalších

• zaměstnaneckých výhod, včetně slev 
na nákup sortimentu Mountfield

Kontakt: tel. 606 778 626,
e-mail: tomas.kysilko@mountfield.cz

L I T O M Y Š L
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Atletické
okénko
Atletická sezona na dráze skončila. Poslední
skončily soutěže mladšího žactva a přípravek
a z jejich vystoupení můžeme mít radost.
Ve všech žákovských kategoriích jsme se probo-
jovali do finále, máme výborné jednotlivce, ale
většímu úspěchu družstev chybí vyšší počet na-
šich startujících. Vítězná družstva z větších od-
dílů, často s podporou sportovních tříd, jsou
schopna postavit dvojnásobek chlapců a děvčat
než se daří nám. Finále mladšího žactva se usku-
tečnilo v Litomyšli, lepšího výsledku dosáhly
žákyně na 4. místě, když celé závody byly na me-
dailové pozici, ale čtyři štafety pardubického ŠAK
proti naší jedné rozhodly o naší konečné pozici.
Pro chlapce byl postup do finále úspěchem a ob-
sadili nakonec 6. místo. Finále přípravek pro-
běhlo ve Svitavách a ve čtyřboji se počítají pouze
body nejlepších čtyř v každé kategorii. (Zde tedy
nerozhoduje počet startujících, ale kvalita.
Chlapci obsadili výborné 2. místo v kraji a nej-
lepší ze všech byl Jůza, bodovali ještě Sotona,
Zerzán, Brýdl. Děvčata obsadila 5. místo, nejvíce
bodů získala celkově pátá Chadimová.
Nejlepší naši mladší žáci reprezentovali dále
Pardubický kraj v mezikrajovém utkání v Ja-
blonci nad Nisou. Pardubická děvčata vyhrála
před Hradeckým a Ústeckým krajem, na vítěz-
ství se podílela i naše děvčata, i když startovala
i v pro ně nezvyklých disciplínách Metyšová
na 150 m, Kotyzová ve výšce a mix štafetě. Nej-
lepšího umístění dosáhla Metyšová (3. v kouli).
Chlapci obsadili 2. místo za Libercem, z našich
se na tomto úspěch podílel ml. žák Brychta.
Děvčata Metyšová a Nováková se dále zúčast-
nila krajských přeborů Hradeckého kraje ve ví-
cebojích, Metyšová obsadila 5. místo, když se jí
nepovedly v pětiboji její nejlepší disciplíny. Ju-
nior J. Jirout závodil v Ústí nad Orlicí v desetiboji,
kvůli nezdaru v tyči soutěž nedokončil, ale za-
běhl kvalitní výkony především na 400 m (53,59)
a 110 m přek. (16,67).
V říjnu skončily pravidelné atletické pondělky,
kde ve vybraných disciplínách mohli startovat
atleti všech věkových kategorií. V chladnějším
počasí se závodilo hlavně ve vrhačských disci-
plínách. Na tyto závody do Litomyšle pravidelně
zajíždějí i atleti z jiných oddílů. Petr Jonáš

Hokejisté okupují špici tabulky
Na zimním stadionu v Litomyšli panuje dobrá ná-
lada. Jak by ne.  Trenéři mládeže jsou spokojeni
s výkony svých svěřenců. Juniorka bojuje
o přední příčky v soutěži a stejně tak se daří hrá-
čům A týmu, kteří zatím ztratili minimum bodů. 
„Ukázalo se, že všechny týmy jsou skvěle při-
praveny a atraktivita soutěže se značně zvýšila.
Jsem tedy velice rád, že náš bojuje o špici ta-
bulky. Velkou radost mám i z juniorů, kteří svou
kvalitu předvedli mezi dospělými v těžkém zá-
pase na chrudimském ledě. Do druhé poloviny
základní části jdeme se sebevědomím, ale i po-
korou, protože soupeři jsou opravu velmi silní
a motivovaní dostat se mezi čtyři nejlepší
A skupiny a do dalších bojů s týmy z Králove-
hradeckého kraje. Dobré výkony lákají do
ochozů také diváky a jejich vzrůstající podpora
nás těší,“ sdělil předseda HC Litomyšl Martin
Vandas. 
Hokejový klub myslí nejen na jednu sezonu,
a tak je důležitá péče o nastupující generace
hokejistů. „V trénincích se zaměřujeme na roz-
voj bruslení a techniky hole. Těší nás hojná
účast ve školičce bruslení, která se koná v pon-

dělí od 17.15 a ve čtvrtek v 15.30 hod. Uvítáme
každého, kdo se bude chtít připojit. Také bych
rád poděkoval   všem litomyšlským trenérům
mládeže, vedoucím týmů a všem aktivním ro-
dičům, kteří se aktivně podílejí na chodu klubu,“
řekl šéftrenér mládeže Matěj Bažant. 
Přejme si, aby se hokejistům dařilo i nadále. Ve-
škeré informace o utkáních naleznete na webo-
vých stránkách www.hclitomysl.cz nebo
na facebookových stránkách HC Litomyšl. 

Text a foto: Petr Šilar

Druholigové ženy vezou
výhry z Ostravy
Po nepříliš vydařeném vstupu
do 2. ligy žen, kdy jsme nedoká-
zali v domácích zápasech vybo-
jovat výhru, odjížděly předpo-
slední říjnový víkend ženy Adfors
Basket Seccon Litomyšl na dva
duely do Ostravy. Sestava nako-
nec čítala pouze osm hráček, ale
ty se s nelehkým úkolem vypořá-
daly výborně a přivezly dvě
cenná vítězství.

Basket Ostrava – Adfors Basket
Seccon Litomyšl   59:85
Po první vyrovnané čtvrtině jsme začali po-
stupně získávat převahu, která se naplno pro-
jevila ve druhém poločase. I díky úspěšné
střelbě z perimetru se náš náskok vyšplhal
na konečných 26 bodů. Připsali jsme si tedy
první letošní výhru a mohli se soustředit na ne-
dělní duel.
SBŠ Ostrava B – Adfors Basket Seccon Lito-
myšl   59:62
Proti rezervě extraligového týmu žen jsme roz-
hodně nebyli favority, ale vstup do utkání jsme
měli excelentní. V první čtvrtině jsme domácí
hráčky zaskočili a vyhráli ji 24:12. Od druhého
dějství ale soupeřky zlepšily svoji hru, začaly
manko stahovat a nakonec strhly vedení
na svoji stranu. Do závěrečné desetiminutovky
jsme už vstupovali se ztrátou pěti bodů. Na-
štěstí jsme se nevzdali a dovedli duel do vyrov-
nané koncovky, ve které jsme uhájili vítězství.

Díky těmto výhrám jsme se odpoutali ode dna
tabulky, což je pro nás povzbuzením do dalších
bojů. Velmi dobře si však uvědomujeme, že le-
tošní sezona je teprve na svém začátku a čeká

nás ještě mnoho těžkých a důležitých zápasů
v boji o udržení 2. ligy. Především v naší sou-
časné situaci, kdy několik hráček laboruje se
zraněními. Martin Šorf, předseda klubu

80 let volejbalu v Litomyšli
Začátkem října proběhly v městské sportovní
hale o rok odložené oslavy významného výročí

založení Volejbalového klubu Litomyšl. Hodně
přes sto lidí se sešlo první říjnovou sobotu
v naší sportovní hale, aby zavzpomínali
na šťastné chvíle strávené na volejbalovém
kurtu i mimo něj.
Kroniky, trofeje i stovky fotografií vystavené
v hledišti byly pro tyto vzpomínky inspirací. Pa-
mětní plaketu předal současný předseda klubu
Břetislav Fiala významným hráčům a funkci-
onářům za celou dlouhou historii.
Podle slov všech zúčastněných byla oslava
nejen důstojná, ale i veselá. Přítomni byli pa-
mětníci i nejmladší členové klubu. To zaručuje,
že tradiční litomyšlský sport, jakým volejbal je,
může s optimismem hledět do budoucnosti.

Břetislav Fiala, foto: Lenka Mencová


