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V nadcházejících měsících zahájí město i soukromí investoři po letech příprav práce na řadě
projektů. Kromě výstavby nového nadchodu, bytů, parku, supermarketu či cyklostezky 
se například počítá i s rekonstrukcí silnic a dalšího městského majetku. Které velké akce 
na nás v letošním roce čekají? A co přinesou občanům? Na to jsme se zaměřili v prvním
vydání Lilie v roce 2022.

Dejte ostatním
snadno vědět
o tom, co chystáte

Dálnice se má u Litomyšle 
začít stavět příští rok

Jak vypadá nový rozpočet
města? 853 Proč to (neu)děláte?!

Městský úřad

Nový nadchod, park i cyklostezka.
Co se má letos začít stavět?

na Lánech, které se v blízké budoucnosti spo-
lečně s městkou částí Na Prokopu stanou hlav-
ním prostorem pro novou zástavbu a rozvoj
města. Výstavba retenční nádrže, která odkloní
vodu z dešťů, rozvody elektřiny, plynu, vody, ka-
nalizace, terénní úpravy, vybudování silnic,
chodníků a veřejného osvětlení v lokalitě bude
město stát 42 milionů korun. Více o prodeji par-
cel najdete v prosincové Lilii nebo na straně 21
tohoto vydání.

Nový park na Z. Kopala nabídne přírodní 
relaxaci a pomůže zadržet vodu v krajině
Po letech příprav se stejně jako u výše zmíně-
ných záměrů začne na jaře s pracemi na vybu-
dování parku poblíž ulice Z. Kopala naproti
nemocnici. Přírodní plocha o rozloze několika
hektarů nabídne místním možnost trávit svůj
volný čas a relaxovat ve stínu více než 300
stromů a další zeleně. V místě bude i drobný
mobiliář a plochy pro setkávání a hry.
Terén parku bude vymodelován do vln po stá-
vajících vrstevnicích. Mezi jednotlivými vlnami
a v místech, kde nebude mobiliář, se počítá
s vybudováním několika na sebe navazujících
vsakovacích ploch, které budou schopny po-
jmout srážkovou vodu. Část parku tak bude
v případě extrémních srážek fungovat i jako
protipovodňová ochrana. strana 11 >

Největší letošní investicí města bude bezesporu
výstavba nového bezbariérového nadchodu
přes silnici I/35 u polikliniky, který bude mít
schody a výtah, počítá se i s vybudováním
osvětlení a malé vyhlídky, odkud budou moci
kolemjdoucí z výšky pozorovat historické jádro
Litomyšle. Podobu nové, subtilnější konstrukce
schválili památkáři. 
Bezbariérová stavba nad průtahem města,
která usnadní cestu zejména starším spoluob-
čanům, rodičům s kočárky či nemocným, má
podle současných informací stát 45 milionů

korun, dotace ze Státního fondu dopravní infra-
struktury dosáhne do výše 32 milionů. V uply-
nulých týdnech město vybralo dodavatele a se
stavbou se počítá na jaře, hotovo má být
na podzim letošního roku. Stavební práce i de-
molice starého nadchodu budou probíhat za
provozu na silnici I/35, dojde však k omezení
průjezdnosti komunikace v úseku u polikliniky.

Investice do pozemků na Lánech
Po konci zimních mrazů také začnou dělníci
pracovat na zasíťování stavebních pozemků

Nominujte své nápady
na zlepšení života v Litomyšli!
I v roce 2022 můžete nominovat své plány, sny
a vize do participativního rozpočtu města.
V něm občané navrhují a následně vybírají pro-
jekty, které dosáhnou na finanční podporu.
Ve třetím ročníku došlo k drobným administra-
tivním změnám, abyste vaše nápady mohli no-
minovat snadněji a rozhodovala o nich široká
veřejnost včetně mládeže. Radnice letos opět
hledá dva nejlepší nápady realizovatelné do 50

a 300 tisíc korun. Které nakonec vyhrají? To zá-
leží jen na vás. Nominovat můžete úpravy stá-
vajících prostorů, vybudování nových hřišť,
zajistit podporu projektům ze sociální oblasti či
peníze použít jako impuls pro vznik nových ko-
níčků či sportovních aktivit. 
Více informací jak nápad nominovat a co je
třeba splnit, najdete na straně 24 tohoto vy-
dání. -mv-

Vážení čtenáři, i v roce 2022 rádi otiskneme
vaše pozvánky, postřehy, výzvy, zamyšlení
a inzertní sdělení. Každé vydání má však
omezený prostor. Pokud chcete mít jistotu,
že se váš text do vydání skutečně dostane,
pošlete ho do redakce co nejdříve.
Nejsnazší možností je poslat mail na adresu
lilie@litomysl.cz, nezapomeňte na sebe
dodat kontaktní údaje.
Uzávěrka pro příjem materiálů je stan-
dardně 21. dne v měsíci. Kompletní pravidla
pro otištění příspěvků a inzerce najdete
na webu litomysl.cz/lilie. Případně vám po-
skytneme více informací na kontaktech,
které naleznete na poslední straně vydání.
Přejeme vám hodně zdraví a štěstí do no-
vého roku.                                              -red-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení zastupitelstva
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku

města Litomyšl č. 7/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.

ZaM schvaluje doplacení zůstatku úvěru
u České spořitelny, a. s. na bytový dům A2, A3
(Z. Kopala 1161, 1162) ve výši 1 050 000 Kč, a to
k 15. 12. 2021. ZaM pověřuje starostu podpisy
souvisejících dokumentů a schvaluje zahrnutí
mimořádné splátky jistiny ve výši 1 050 000 Kč
do rozpočtového opatření číslo 10/2021.

ZaM volí přísedící Okresního soudu ve Svita-

vách pro období 2022–2026: Dana Kmošková,
Bc. Ambrož Koukola, Alena Červinková, Mgr.
Dagmar Burdová, Ing. Josef Černý, Ing. Pavel
Kusý, Jitka Kalášková.

ZaM se zavazuje při realizaci akce
014D26100 1017 „FZŠ – Litomyšl - Cisternová
automobilová stříkačka" dofinancovat z vlast-
ních zdrojů do plné výše rozdíl mezi celkovou
cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací.
    -red-

více na: litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Zastupitelé schválili rozpočet 

Starostova
odpovědna
Prodej vily Klára – proč ji město prodává 
za tak směšné peníze? Kdo posoudil její
stav? Má město znalecký posudek?
Dobrý den, znalecký posudek, který máme
k dispozici a který sloužil jako podklad pro od-
koupení vily od Pardubického kraje, byl z 2. 6.
2020 se stanovenou obvyklou cenou 5 mil. Kč.
Je potřeba zdůraznit, že ani kraj, jako předchozí
majitel, neprodal vilu za cenu maximální, ale
městu za cenu obvyklou dle znaleckého po-
sudku. Není pravdou, že my ji prodáváme za
cenu pořizovací. Město koupilo vilu za 5 mil. Kč
a prodává za minimální cenu 6 mil. Kč, tedy na-
výšeno o 1 mil. Kč, neboť máme s celou tran-
sakcí určité náklady (úklid, temperování,
opravy apod.). Součástí dohody s krajem při
odkupu bylo právě to, že chceme ovlivnit bu-
doucnost této nemovitosti a že nejvyšší cena
nebude hlavním kritériem - pokud by byla,
mohl by někdo napadnout kraj, že přenechal
městu vilu pod cenou.
Město by mělo samozřejmě hospodařit s péčí
řádného hospodáře, ale to by měl i Pardubický
kraj a přesto jsme se dohodli, že nám prodá
nemovitost za cenu ze znaleckého posudku
a město ji nebude nabízet za cenu nejvyšší, ale
bude realizovat prodej tzv. na záměr. Tedy za-
stupitelé chtěli a chtějí ovlivnit, co bude ve vile
v příštích letech realizováno za projekt. Pokud
by jediným kritériem byla cena, museli bychom
to prodat tomu, kdo nabídne nejvíc. To ale
mohl udělat i Pardubický kraj, který však vysly-
šel naše prosby o to, že jako město chceme
ovlivnit budoucí využití vily Klára. Tedy aby se
vila „neuzavřela“ veřejnosti (např. bytový dům,
sídlo firmy apod.), ale naopak máme velký
zájem, aby vila byla občanům pro návštěvy
do budoucna přístupná. Investice odhadované
na opravu jsou někde kolem 30 až 50 mil. Kč
a tyto nyní město opravdu nemá. Prověřovali
jsme, zda by v tomto objektu nemohl být nový
domov pro seniory, ale po dohodě s vedením
CSP a dalšími odborníky jsme od záměru us-
toupili - vyšlo by to extrémně draze (na jedno
nové místo), a i tak nesplňovalo parametry,
které si od domova seniorů v 21. století slibu-
jeme.
V podmínkách pro nákup máme opravdu
mnoho pojistek (předkupní právo, právo
zpětné koupě, realizaci do určité doby a poté
udržitelnost schváleného projektu další roky
apod.), aby projekt, který vybereme, byl
na místě opravdu realizován a vila opravena.
Investor tedy nekupuje vilu Klára za oněch mi-
nimálně 6 milionů korun, ale musí počítat
i s investicí do opravy v řádu vyšších desítek
milionů - a to už o ceně „obyčejného rodin-
ného domu" opravdu nemluvíme. Tuto inves-
tici musí realizovat v poměrně krátkém čase.
V rámci zveřejnění bylo umožněno nabídnout
i vyšší kupní cenu než 6 mil. Kč, ale nebylo to
jako jediné kritérium, bližší informace k oběma
nabídkám naleznete na webu města i v prosin-
cové Lilii na straně 10.

S pozdravem 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-

Poslední jednání zastupitelstva v minulém roce
se uskutečnilo ve čtvrtek 9. prosince a nejdůle-
žitějším bodem programu bylo schválení roz-
počtu města pro rok 2022. Navrhovanou verzi
zastupitelům doporučili k přijetí členové rady
města i finančního výboru, otázce hospodaření
města se komunální politici věnovali i na samo-
statném semináři, který jednání předcházel. Pro
návrh rozpočtu nakonec hlasovalo všech 19 pří-
tomných zastupitelů.
Schválený rozpočet pro rok 2022 je schodkový,
počítá se v něm s příjmy ve výši 348 milionů
korun a výdaji ve výši 356 milionů. Rozdíl mezi
částkami se dorovná z financí, které město
uspořilo v minulých letech. „Návrh rozpočtu pro
rok 2022 je silně proinvestiční, skoro třetina fi-
nančních prostředků je plánovaná na investiční
činnost. Současně bych chtěl připomenout, že
k 75 milionům, které město má na výstavbu do-
mova s pečovatelskou službou, přibydou v roce
2022 všechny prostředky vybrané z úsekového
měření,“ okomentoval na jednání předložené
dokumenty předseda finančního výboru Vítěz-
slav Hanzl (KSČM). 
Podle vedení města dojde na letošním prvním
jednání zastupitelstva k úpravám rozpočtu dle
vývoje ekonomické situace. „Rozpočet se začíná
připravovat již v říjnu, takže vždy musí dojít k ná-
sledným úpravám. Zatímco u investic a dalších
jistých položek změny nečekáme, u jiných bu-
deme muset reagovat. Týká se to například růstu
platů u příspěvkových organizací, který odsou-
hlasila končící vláda. Měnit se nebudou pouze vý-
daje, ale rostou i daňové příjmy, takže i v této
kapitole dojde k aktualizaci dat. Rozpočet vychází
z našeho závazku, že budeme opravovat maje-
tek, takže v něm jsou dominantní investice do
nových budov a rekonstrukce stávajících komu-
nikací, jmenovitě stavba nového nadchodu či re-
konstrukce Zahájské ulice,“ dodal k návrhu
rozpočtu místostarosta Radomil Kašpar (KDU-
ČSL). Zastupitelé nakonec rozpočet bez dalších
připomínek schválili. Více o přijatém rozpočtu na-
jdete v infografice na str. 5, kde jsme se pokusili
desítky stránek dokumentu zjednodušit.

Zvýší se poplatek za popelnice
V oblasti financí politici dále posvětili aktualizo-
vané znění vyhlášky o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Jejím
přijetím došlo od 1. ledna 2022 ke zvýšení „po-
platku za popelnice“ o šedesát korun, nově je
tak jeho výše stanovena na 804 korun. Jak jsme
informovali v minulém vydání Lilie, zdražení
souvisí s růstem nákladů společnosti LIKO
na jeho svoz. V Litomyšli je stejně jako v minu-
lých letech výše poplatku vypočtena z reálných
nákladů, od kterých se odečtou všechny příjmy
města za vytříděný dopad. Výsledná částka se
následně rozpočítá mezi obyvatele. I tento bod
všichni přítomní zastupitelé podpořili.
Kromě financí byly na programu jednání i body
k návrhu změny územního plánu, majetko-
právní záležitosti, volba nových přísedících
k okresnímu soudu či podpora Nadačního fondu
pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, který
město tradičně podpořilo částkou 250 tisíc
korun. Zastupitelé také přijali usnesení, díky
kterému se po letech jednání a příprav podaří
v letošním roce dokončit nákup nových aut
a cisternové stříkačky místním hasičům za ne-
celých 12 milionů korun.

Připomínky k dopravě i čistotě
V diskuzi následně vystoupil nespokojený
občan, který si vedení města stěžoval na stav
kontrol parkování v historickém centru
ze strany městské policie, upozornil na přetrvá-
vající potíže s přetáčením parkovacích hodin,
nedostatečný interval na světelné křižovatce
pro chodce směřující od autobusového nádraží
do centra města a také připomněl neřešené
stížnosti na pejskaře, jejichž mazlíčci při venčení
ničí a znečišťují podloubí. Představitelé radnice
všechny připomínky probrali s vedením měst-
ské policie, která se bude nejenom parkování
v historickém centru více věnovat v rámci pra-
videlných pochůzek. Návrh na úpravu světelné
křižovatky bude společně s dalšími podněty
předán dodavateli technologie k řešení.

-mv-
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Nový úsek dálnice D35 v kraji je v provozu,
u Litomyšle se má začít stavět v roce 2023

„Úseky dálnice D35 mezi Hradcem Králové
a Mohelnicí tvoří její páteřní část, neboť po cel-
kovém dokončení zde bude D35 společně s dál-
nicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1.
Současná silnice I/35 již také vzhledem k vyso-
kým dopravním intenzitám nesplňuje poža-
davky na bezpečnou a plynulou dopravu
a každý nový úsek D35 tedy výrazně přispěje
k zlepšení této situace. K dnes zprovozňova-
ným 13 kilometrům, díky kterým bude moci být
konečně využíváno i třetí patro křižovatky Opa-
tovice, přibude v příštím roce dalších 15 kilome-
trů, kdy bude dálnice dovedena až do Ostrova.
Zbývající úseky D35 jsou ve vysokém stupni
přípravy a všechny je máme v plánu zahájit
v letech 2023 až 2025,“ uvedl při zprovoznění

stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Spouštění provozu na nových úsecích dálnice
D35 se výrazně dotkne i Litomyšle, protože ři-
diči cestující po nové komunikaci budou muset
mezi nedostavěnými částmi používat stávající
silnice. V příštích letech se tedy dle vyjádření
odborníků dá očekávat zvýšená dopravní zátěž
ve městě. Tu má omezit dostavba úseků dálnice
kolem města, které ŘSD plánuje dokončit v roce
2027.
Kvůli tomu se také na konci listopadu uskuteč-
nila další kontrolní schůzka, na které strany za-
stoupené v memorandu k výstavbě dálnice
kolem Litomyšle řešily s ŘSD aktuální stav pří-
prav. Podle ohlasů z jednání zatím vše pokra-
čuje tak, jak si jednotliví účastníci přislíbili letos

na jaře, kdy došlo k podpisu dokumentu, v němž
se ŘSD zavázalo postavit dálnici dle kompro-
misního návrhu a zástupci okolních obcí a ob-
čanských iniciativ na oplátku přislíbili své
souhlasy v územním a stavebním řízení.

Informace k úseku Džbánov – Litomyšl
Termín realizace: 2023 - 2027
Délka: 7 589 metrů.
Mosty: 7 mostů na komunikaci, 2 přes dálnici.
Protihlukové stěny: 10, celková délka 5263 m.
Zemní práce – výkopy: 2 200 143 m3

Zemní práce – násypy: 1 540 812 m3.
Odhadovaná cena: 3 835 864 312 Kč.
Územní rozhodnutí nabylo právní moci 23.
března 2021. Čistopis dokumentace pro sta-
vební povolení odevzdán v březnu 2021. Pro-
bíhá doplňkový geotechnický průzkum
a zpracování zadávací dokumentace stavby.
Zahájeny výkupy pozemků: 44% vykoupeno
(podepsáno je 66 ze 203 smluv).

Informace k úseku Litomyšl – Janov
Termín realizace: 2024 - 2027
Délka: 10 350 metrů.
Mosty: 7 mostů na komunikaci, 7 nad dálnicí.
Protihlukové stěny: 11, celková délka 4985 m
Zemní práce – výkopy: 2 588 971 m3

Zemní práce – násypy: 481 485 m3.
Odhadovaná cena: 3 692 581 943 Kč.
Dne 11. 3. 2021 bylo podepsáno memorandum
mezi ŘSD a dotčenými subjekty, ve kterém se
ŘSD zavázalo navrhnout změnu trasy. Probíhají
práce na projektové dokumentaci pro společné
povolení stavby (získání územního rozhodnutí
a stavebního povolení).

Údaje jsou převzaty z webu www.rsd.cz a aktu-
ální jsou k 30. prosinci 2021, uvedená data jsou
dle vyjádření ŘSD pouze orientační a může dojít
k jejich změnám. -red-, foto: ŘSD

Za odpad či vstup do bazénu si připlatíme,
cena vodného a stočného se nemění
Jak jsme informovali již v minulé Lilii, na za-
čátku roku 2022 dojde ke zvýšení některých
poplatků a služeb. Zastupitelé v prosinci sou-
hlasili s návrhem nové ceny za svoz odpadu.
Ta se od ledna zvyšuje o 60 korun na osobu
na rok, její nová výše tak činí 804 korun. Za ná-
růstem ceny stojí podle vyjádření představen-
stva svozové společnosti LIKO Svitavy zvýšené
náklady, zejména ceny poplatků za odstranění
odpadu, růst mezd a cen pohonných hmot, po-
kles v příjmech za vytříděný odpad a další po-
ložky. 
Kvůli nárůstu cen energií také dojde k úpravě
ceníku Městských služeb Litomyšl a některých
sportovišť. Od ledna 2022 bude například dražší
vstup do haly Jiskra, připlatí si také návštěvníci
zimního stadionu. Dospělí nově za bruslení za-
platí 50 korun, děti do 15 let 30 korun, což je až
o desetikorunu více než v minulých letech. I na-

dále platí zlevněné vstupné pro školy ve výši 20
korun na dítě.
Ke zvýšení cen dochází i v krytém bazénu. Do-
spělí od ledna za 90minutový pobyt zaplatí 120
korun namísto původních 90. Děti od jednoho
do tří let mohou i nadále do bazénu zdarma,
u ostatních kategorií se vstup zdražuje od 15
do 20 korun. Nárůst cen se dotkne i nově zakou-
pených permanentek, u opakovaného vstupného
si zájemci připlatí 200 korun, kreditové perma-
nentky zdraží o 15 korun. Se zvýšeným vstupným
do bazénu musí počítat i sportovní oddíly, školy
a organizace, které si pronajímají bazény. 
Co se naopak v roce 2022 zvyšovat nemá, je
cena vodného a stočného, která i nadále zůs-
tává s daní ve výši 66,83 korun za m3. Podle vy-
jádření radnice se také nepočítá se zvyšováním
ceny daně z nemovitosti, k níž naposledy došlo
v roce 2020. -mv-

Proměna průchodu je téměř u konce
Všimli jste si? V uplynulých měsících se frekven-
tovaný průchod Slezák proměnil k nepoznání.
Oblíbená přístupová ulička z Vodních valů
do Smetanova náměstí má novou podlahu,
opravené zdi a rekonstrukce se nevyhnula ani
přilehlým prostorům, kde již sídlí nová prodejna.
Soukromý majitel v prosinci loňského roku za-
pojil osvětlení, na jaře letošního roku jsou
v plánu ještě drobné úpravy a vymalování.
Město podobně jako dalším majitelům budov 
v historickém centru poskytlo finanční příspě-
vek na práce na fasádě či dlažbě. -mv-

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 15. prosince slavnostně zprovoznilo dálnici mezi Opatovicemi
nad Labem a Časy. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bez-
pečnostně již nedostačující silnici I/35.

Podle obecně závazné vyhlášky číslo 7/2021
platí od 1. 1. 2022 poplatek za komunální odpad
mimo jiné majitel bytu, rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterých není
přihlášena k pobytu žádná osoba. Jedinou vý-
jimku má majitel stavby pro rodinnou rekreaci
(rekreační chaty, domku s číslem evidenčním),
který je přihlášen k pobytu na jiné adrese v Li-
tomyšli.  Upozorňujeme, že nově platí poplatek
za komunální odpad i právnická osoba, pokud
je majitelem bytu, rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba.
Dovolujeme si touto cestou vyzvat vlastníky ob-
jektů, v nichž není nikdo přihlášen k pobytu, aby
vyplnili formulář „Ohlášení poplatkové povin-
nosti“ umístěný na webu města https://www.li-
tomysl.cz/mestsky_urad/formulare_meu
a předali jej na městský úřad. Formulář je
možno vyplnit i při osobní návštěvě úřadu. Pop-
latek vyřizuje paní Iva Kubešová v přízemí
hlavní budovy úřadu na adrese Bří Šťastných
1000, v kanceláři číslo 10. 
Termín pro předání vyplněných formulářů je 15.
leden 2022. Děkujeme za včasné podání ohlá-
šení. Jitka Valentová, 

vedoucí Finančního odboru MěÚ Litomyšl

Poplatek za komu-
nální odpad 2022
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PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2018–2022

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

Skončil rok 2021, ve kterém nás opět omezovala
pandemie coronaviru. Následky dopadly
na celou společnost, jednotlivce – nás občany
i na živost města. I přes všechny obtíže se nám
podařilo plnit alespoň omezeně plánované
akce, a to jak společenské, tak i investiční. Za to
je třeba poděkovat všem, kteří se o to i přes ne-
přízeň doby snažili. 
Já osobně jsem rád, že město pokračovalo
v údržbě a opravách staveb, pozemních sítí
a budov v majetku města. Vážím si toho, že se
podařilo dokončit nový areál sběrného dvora.
Dosavadní areál už opravdu nevyhovoval, a to
jak velikostí, tak uspořádáním. Díky novému sy-
stému řízení dopravy na světelné křižovatce se
zlepšila průjezdnost i napojení z bočních komu-
nikací.

V roce 2022 budou pokračovat stavby, které
opět omezí život města nebo i osobně některé
obyvatele: 
- dokončení opravy komunikace v ulici Zaháj-
ská, 
- výstavba supermarketu Lidl, která bude mít
vliv na omezení provozu na I/35 stavbou kru-
hového objezdu,
- opravy ulice Havlíčkova a Na Lánech,
-  po částech bude ČEZ pokračovat s výměnou
sítí vysokého napětí a trafostanic na celém
území města.
Je dobře, že jsou avizovány další přípravné
práce související se stavbou D/35. Zdá se, že byl
vyjednán kompromis mezi spolky a ŘSD a dál-
nice bude opravdu postavena v této dekádě.
V navýšené hustotě dopravy pravděpodobně

velmi brzy pocítíme, že se k Vysokému Mýtu
a Litomyšli blíží dokončené úseky dálnice
od Pardubic.
V nejbližší době se bude rozhodovat o prodeji
vily Klára. Zájemci o koupi byli představeni
i v Lilii včetně záměru dalšího využití. Abychom
se mohli v radě a zastupitelstvu města správně
rozhodovat, potřebujeme znát názory občanů
a uvítáme jejich intenzivnější spolupráci – a to
nejen v otázce prodeje vily Klára.
Všem obyvatelům Litomyšle přeji do roku 2022
hodně zdraví a trpělivosti. Věřím, že pandemie
již opravdu skončí a budeme v našem městě
moci uskutečňovat plánované aktivity, aby se
nám zde žilo stále lépe.

za Nestraníky Josef Černý, člen městské rady

Nestraníci

Vážení spoluobčané,
skončil rok 2021, na který asi nebudeme vzpo-
mínat všichni jako na rok jednoduchý a pří-
jemný. Pokračující pandemie brala nejen lidské
životy, ale hlavně rozdělila společnost, omezila
mnohým podnikání, vzdělávání i mnoho dalších
aktivit, na které jsme byli v době před přícho-
dem koronaviru zvyklí a brali je zcela samo-
zřejmě.
Pevně doufáme, že rok 2022 bude lepší než ten
předchozí. Určitě si jej může „lepším“ udělat
každý z nás. Stačí si uvědomit, že kolem sebe
máme lidi, na kterých nám záleží a kterým
záleží na nás. Jsme součástí mnoha komunit,
a pokud fungují ty nejbližší (rodina, přátelé, pra-
covní kolektiv, sousedé), je každodenní život
„lepší“. Důležité je dát přednost odpovědnosti,
otevřené komunikaci a pomoci před sobec-
tvím, konflikty a hádkami. Někdy spolknout

urážku druhému, nereagovat podrážděně, byť
je to často velmi těžké. Nenechat se znechutit
negativismem okolí, ale hledat to dobré, co kaž-
dodenní život přináší. Inspirací nám určitě
mohou být děti, které se dokáží na svět dívat
nezkaženýma očima.
Město čeká z pohledu investic náročný rok
(namátkou by měl být realizován nový nad-
chod přes I/35, park u nemocnice, zasíťování
pozemků Na Lánech, cyklostezka k Adforsu,
dokončení rekonstrukce Zahájské ulice)
a bude docházet k omezení běžného života.
Několik měsíců nebude možno chodit přes
nadchod k poliklinice, několik měsíců se
budou dělat na Zahájské chodníky a bude tak
nadále ztížena chůze po této ulici. Když se
k tomu přidá stavba kruhového objezdu pro
Lidl a stavba bytových domů na Havlíčkově
ulici a ulici Z. Kopala, dost pravděpodobně se

tyto stavební aktivity dotknou každého z nás. 
Prosíme Vás proto o pochopení při všech
těchto omezeních. Na konci nás čekají nové
a opravené stavby, které přispějí ke kvalitněj-
šímu životu ve městě. Až budete mít pocit, že
si potřebujete zanadávat, vzpomeňte třeba
na rekonstrukci Zámecké ulice – určitě to stálo
místní obyvatele také mnoho nervů, ale výsle-
dek krajské investice je velmi podařený, mj. při-
spěl k bezpečnosti kolem silnice a celkově
rekonstrukce určitě stála za to.
Přejeme Vám všem nejen do roku 2022 to
nejlepší, hlavně zdraví, ale také štěstí, po-
hodu a dobré lidi kolem Vás.

Vaši zastupitelé za Generaci 89 Petra Bene-
šová, Dan Brýdl, David Edlman, Míra Hájek,
Olga Radimecká a Honza Vavřín

Generace 89

Vážení přátelé,
stojíme na prahu nového roku 2022 a doufáme,
že to bude výrazně lepší rok. Již dva roky žijeme
a bojujeme s pandemií Covid-19. Ta nás zasáhla
nejenom v oblasti našeho zdraví, ale i našich
vzájemných vztahů. Ta tam je sounáležitost, so-
lidarita, empatie, nasazení pro druhého a vděč-
nost, která nás provázela prvním rokem.

Posunuli jsme se k netoleranci, agresivitě a roz-
dělení. Jsem přesvědčen, že to je daleko nebez-
pečnější působení onoho malého viru. Možná to
je tím, že vše trvá již dlouho a jsme unaveni.
Možná jsme ovlivňování velmi otevřeným
a někdy až nekritickým mediálním prostředím.
Možná je to tím, že jsme se ještě stále nenaučili
vnímat odlišné názory nikoliv jako útok, ale jako

zcela normální věc. Nevím. Ale i proto, bych
Vám rád za nás zastupitele za „KDU-ČSL a ne-
závislé" popřál do nového roku daleko více vzá-
jemného pochopení, tolerance, rozumu
a samozřejmě hodně štěstí, radosti, lásky a také
zdraví.

Radomil Kašpar

KDU-ČSL a nezávislí pro Litomyšl

Na podzim v Litomyšli
zakořenily nové Stromy života
V sobotu 20. listopadu se v Sadu Litomyšlat
u Kornic a na Primátorské hrázi sešli rodiče,
prarodiče a další příbuzní, aby společně zasadili
nové Stromy života. V obou lokalitách nakonec
dohromady zakořenilo 39 listnáčů, které budou
připomínat nově narozená Litomyšlata. Poprvé
se tato akce konala minulý rok na jaře a při obou
akcích rodiče dohromady vysadili 84 stromů
různých odrůd.

Projekt Stromy života pro Litomyšlata byl jed-
ním z vítězů prvního ročníku participativního
rozpočtu, v uplynulém roce se sázely stromy
pro děti narozené v roce 2020. Jelikož z městem
garantované částky na tento záměr zbývá ještě
120 tisíc korun, řešilo se v době uzávěrky, zda
budou moci rodiče sázet Stromy života i v roce
2022. Více informací přineseme v následujících
vydáních Lilie. -mv-
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Příjmy: 348,2 milionu Kč

Daňové příjmy (203,8 milionu)
daně přerozdělované státem 152 milionů; daň
z nemovitých věcí 30 milionů; místní poplatky
7,8 milionu; správní poplatky 5,1 milionu; ostatní
příjmy 8,9 milionu;…

Nedaňové příjmy (33,2 milionu)
vytříděný odpad z kontejnerů 2,1 milionu; do-
tace centru sociální pomoci 18,3 milionu; par-
kovné 3 miliony; dotace 4,7 milionu; příjmy
z vlastní činnosti 1,5 milionu;…
* pozn. příjmy z úsekového měření jsou rozpoč-
továny ve výši jeden milion, minulý rok dosáhly
výše 10,5 milionu. Tyto finance byly přeposlány
na speciální spořicí účet na vybudování nového
domova pro seniory, kde je již 75 milionů korun.

Kapitálové příjmy (36,2 milionu)
jedná se o přislíbené dotace na vybudování no-
vého nadchodu a cyklostezky. V prvních roz-
počtových změnách se do rozpočtu dostanou
skluzové akce z roku 2021, z nichž větší dotační
akcí je vybudování parku na ulici Z. Kopala (oče-
kávaná  dotace 5 milionů) a revitalizace Pan-
ských  rybníků Jarošov (již přiznaná dotace je
2,3 milionu).

Přijaté transfery (75,1 milionu)
odpisy z hospodářské činnosti 12 milionů; pře-
vod finančních prostředků z hospodářské čin-
nosti 33,7 milionu, příspěvek na výkon státní
správy 27,6 milionu;…

Výše očekávaných dotací: 36,2 milionu.

Rozpočet města na rok 2022

INVESTICE
119,9 milionu Kč
Nadchod u polikliniky
Inženýrské sítě Lány
Cyklostezka Vertex
Park na Z. Kopala
Obnova kamer. systému
Projektová dokumentace
Výkupy pozemků
Hřiště na Pumptrack
Rekonstrukce Zahájské
Nákup herních prvků ...

STÁTNÍ SPRÁVA, 
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
77,1 milionu Kč 
Mandatorní výdaje 
na výkon veřejné správy ...

OPRAVY MĚSTSKÉHO 
MAJETKU
28,8 milionu Kč 
Chodníky a komunikace
Vodovod a kanalizace
Integrované obce ...

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
28,1 milionu Kč
Centrum sociální pomoci
Příspěvky dalším organizacím 
v sociální oblasti ...

KULTURA
28 milionů Kč
Příspěvky městské
knihovně, městské galerii 
a Smetanovu domu
Zámecké návrší
Pravidelné kulturní akce ...

SPORT A VOLNÝ ČAS
19,5 milionu Kč
Provoz sportovišť
Dotace sportovním
oddílům, odměny trenérům
Plánované investice 
a opravy ...

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
14,9 milionu Kč
Svoz komunálního odpadu
Péče o zeleň
Odpadové
hospodářství ...

ŠKOLSTVÍ
14 milionů Kč 
Příspěvky základním 
a mateřským školám,
základní umělecké škole 
a středisku volného času
Školní jídelny ...

BEZPEČNOST
11,5 milionu Kč 
Městská policie
Jednotky požární ochrany ...

CESTOVNÍ RUCH
3,6 milionu Kč 
Propagační materiály
Dotace informačnímu centru
Reklamní prezentační akce
Partnerská spolupráce
Účast ve sdruženích ...

ZDRAVOTNICTVÍ
0,25 milionu Kč 
Pravidelný příspěvek 
Fondu pro rozvoj zdravotnictví 
Litomyšlska

Kam v roce 2022 poputují peníze z městského rozpočtu? Přehled důležitých kapitol

-red-, zdroj dat: MěÚ Litomyšl

V tomto vydání Lilie jsme se společně se zaměstnanci Finančního odboru Městského úřadu Litomyšl
pokusili čtenářům přinést stručný výčet nejdůležitějších informací, které se pozorní čtenáři dozvědí
při zkoumání desítek stran dokumentu se schváleným rozpočtem města pro rok 2022. Níže najdete
mimo jiné koláčový graf, v němž jsme zvýraznili nejdůležitější výdaje města pro nadcházející měsíce.
Jedná se o zjednodušující infografiku, která má veřejnosti na první pohled poskytnout základní in-
formace o tom, jak hodlá radnice hospodařit. Data jsou aktuální k 30. prosinci 2021. Kompletní in-
formace k rozpočtu a všechny příjmy i výdaje, včetně podrobných příloh, najdete na webu
litomysl.cz/hospodareni_mesta. Více k největším investicím pro tento rok a schvalování rozpočtu
se dočtete na stranách 1, 2 a 11 tohoto vydání. -mv-

Výdaje: 367,8 milionu Kč 
(356,2 milionu schválený rozpočet 
+ splátky úvěrů)
Rozpočet je sestaven jako schodkový, příjmy
roku 2022 budou doplněny o 19,6 milionu
ze zůstatků bankovních účtů města, aby byly
pokryty očekávané výdaje roku 2022.

Mandatorní -povinné- výdaje: 200 milionů.

Splátky úvěrů: 18,9 milionu (11,6 milionu finan-
cováno z rozpočtu a 7,3 milionu z hospodářské
činnosti, která je ale evidována mimo rozpočet).

Výše všech úvěrů k 1. 1. 2022: 130 milionů
(úvěr na investice města se zůstatkem 85,9 mi-
lionu, úvěr na krytý bazén 25,3 milionu, úvěr
na rekonstrukci čističky odpadních vod 8 mili-
onů, úvěr na chlazení na zimním stadionu 7 mi-
lionů, úvěry na bytové domy 4 miliony), dalších
15,8 milionu zbývá městu uhradit z projektu
energetické úspory metodou EPC.
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ZAMYŠLENÍ

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem ve-

doucím a pečovatelkám Farní charity a Ruky pro
život v Litomyšli za obětavou péči a pomoc při
ošetřování mé manželky Jaroslavy Juzové. Dě-
kuji za jejich citlivý milý přístup a slova povzbu-
zení ke zvládnutí obtíží, které jí její nemoc
přinášela až do posledních dní. Moje poděko-
vání patří též pracovníkům Zdravotnické zá-
chranné služby a lékařům. Velice si vážím jejich
náročné a obětavé práce. Ladislav Juza

Velmi rádi bychom poděkovali všem lidem,
kteří nám v naší nelehké situaci pomáhali a po-
máhají. Celá naše rodina je vám opravdu moc
vděčná. Cítíme, že na tu nemoc nejsme sami
a že se nám snažíte celý proces dlouhé léčby
ulehčit. Barunka má už velký kus cesty za
sebou, ale ještě hodně ji toho čeká – léčba by
měla trvat až do března roku 2023. Dovolte
nám popřát vám šťastný nový rok, hodně lásky
a především pevné zdraví. 

Renata Flídrová s rodinou    
Vážení zaměstnanci Litomyšlské nemocnice.

Chtěl bych Vám upřímně a z celého svého srdce
poděkovat. Poděkovat za všechno, co – přede-
vším poslední dva roky – děláte. Za to, že boju-
jete o každý lidský život. Za úsměv, který i přes
Vaše vyčerpání věnujete svým pacientům. Za
to, že jste to nevzdali, když bylo nejhůř.
Vloni jste byli za hrdiny. Teď jste se naprosto ab-
surdně stali terčem nenávisti. Pro mě však bu-
dete vždycky ti, kteří válčí v první linii, ti, kteří
nasazují vlastní život, aby pomohli druhým. Bez
Vás bychom tu už nejspíš nebyli.
Děkuji zejména personálu interního oddělení,
protože nebýt jich, bůhví, kde bych skončil, když
ve Svitavách interna nefunguje.
DĚKUJI! 
S pozdravem a přáním klidného adventu, hodně
zdraví, štěstí, lásky a porozumění

Bohumil Vítek
Děkujeme všem, kteří jste

se do piaristického kostela Na-
lezení svatého Kříže přišli 27.
listopadu rozloučit s naší milo-
vanou manželkou, maminkou,
babičkou, švagrovou a tetou
Ing. Milenou Sršňovou. 
Stejně tak patří naše velké po-
děkování panu Vojtěchu Stříteskému a faráři
Štěpánu Kláskovi, kteří důstojně a přitom velmi
citlivě napomohli k oduševnělé atmosféře
upřímného rozloučení se zesnulou – kamarád-
kou, sousedkou a hlavně milující a neuvěřitelně
pracovitou ženou, pro kterou na prvním místě
byla rodina.
Touto cestou děkujeme za množství písemných
i osobních slov útěchy a podpory. Jak se často
v životě lidském stává, odešla nesmyslně brzy
s ohledem na její plány. Skvělá parťačka do kaž-
dého kolektivu s krásně zvonivým smíchem,
která se uměla postarat o dobrou pohodu za

každé situace.  Milá a skromná Mílo, Miluško,
Mileno, Milenko, věčný pokoj Tvé duši.

Manžel Lubomír s rodinou
Charitní šatník v krátké době ztrácí další

ze svých věrných dobrovolnic. 12. prosince ze-
mřela paní Marie Kroužilová, která se podílela
na založení Charitního šatníku, kde od roku
1993 obětavě sloužila. S láskou a vděčností bu-
deme vzpomínat na její pracovitost a laskavost. 
Věra Dvořáková, ředitelka Farní charity Litomyšl

Všem litomyšlským přátelům a kamarádům
se zármutkem oznamujeme,
že dne 17. 12. zemřel Jan Edl-
man, první porevoluční sta-
rosta v Poličce, ale zároveň
i velký příznivec Litomyšle, kde
pracovně pobýval nejprve jako
kastelán litomyšlského zámku
a později také jako tlumočník
na Vertexu. I po návratu do Poličky nebo ná-
sledném odchodu do Londýna za prací redak-
tora BBC se rád do Litomyšle vracel jak za
rodinou, tak za kulturou a přáteli.
Za krátkou vzpomínku i projevenou soustrast
děkuje celá rodina.

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

S láskou vzpomíná celá rodina.
V životě jsou chvíle, kdy vám někdo tak moc

chybí, že byste ho chtěli vy-
jmout ze svých snů a skutečně
obejmout. Čas běží, ale vzpo-
mínky na milovaného člověka
v srdcích zůstávají. 24. ledna
uplyne již šest let, kdy nás
krátce po svých 46. narozeni-
nách navždy opustila milo-
vaná maminka, manželka, sestra a teta Lenka
Holomková z Nedošína. S láskou a úctou vzpo-
mínáme, chybíš nám.                                                                                   
Za tichou vzpomínku děkuje manžel Mirek,
Ivanka a Pavlík

Poděkování do kavárny
Každoročně se těšíme na krásnou akci, která
má již dlouholetou tradici. Litomyšlská kavárna
Chocco Caffé a její zákazníci nám pomáhají
s vánoční nadílkou dětí v Dětském domově Po-
lička. Personál kavárny vždy na začátku ad-
ventu ozdobí vánoční strom přáními našich dětí.
Zákazníci pak mají možnost tato přání dětem
splnit. Dárky nám vždy těsně před Vánoci maji-
telka kavárny p. Kubešová přiveze.  Jsou nád-
herně zabalené, až je nám líto je rozbalovat.
Toho se však naše děti nebojí! Chocco Caffé
myslí vždy také s nějakou tou svojí úžasnou
sladkostí na naše zaměstnance. Velké díky
všem dárcům, p. Kubešové a zaměstnancům
kavárny.  

Za Dětský domov Polička 
Miroslava Přiklopilová, ředitelka

Další etapa Jákobovy cesty
Začínáme v novém roce další etapu Jákobovy
cesty. Pokud chcete rozumět tomu, co píši,
přečtěte si prosím v Bibli  v knize Genesis 29.
kapitolu, 1. až 14. verš. Mám předepsanou ve-
likost článku, proto vás o to prosím.
Neodehrává se tu ani zápas o prvorozenství,
ani tu syn v zoufalé touze po požehnání ne-

podvádí otce, ani tu nepromlouvá Hospodin
ve snu. Nic podobného. Jákob vykročil lehkým
krokem... spatřil studnu... Bratři, odkud jste?...
Jak se daří?... hezká sestřenka, vřelé přijetí, po-
líbení a otevřená náruč.
Ale, proč ne? Život, to přece nejsou jenom dra-
mata, vypjaté chvíle, rozhodující okamžiky,

osudové události. Spíš naopak. Život, to je
z velké části právě to „Jak se máte? Jak se
daří? Přátelské popovídání, příjemná náv-
štěva, bezstarostná pohoda – to všechno má
v životě své místo. Díky Bohu. Na tom přece
není nic špatného. Tak to má být. A je dobře,
když tomu tak je. Když se lidi nehádají, nepod-
vádějí, když se zrovna neděje nic dramatic-
kého, když není třeba sbírat odvahu pro krok
do neznáma, když nikoho netíží vina a nikdo
před nikým nemusí utíkat.
Jákobův krok, ale není lehký proto, že by nám
autor zamlčel rizika a náročnost jeho cesty.
Jákob vykročil lehkým krokem... - mimocho-
dem stále s nenávistí svého bratra Ezaua za
zády. Jde do země konkurentů svého otce.
To je teda zatraceně neklidné prostředí. Odtud
se nám ten Jákobův lehký krok najednou jeví
jinak, než jako sladký čajíček.
Jít světem plným nejistoty a konkurence „leh-
kým krokem“, jednat v cizím prostředí bezpro-
středně a otevřeně a spontánně posloužit,
aniž by se člověk nechal uhranout sílou zvyku,
to přece vůbec není jen tak. Udržet si v tomto
světě naději pro upřímné a čisté srdce, nevy-
hlížet neznámou budoucnost ustrašeně, jed-
nat jinak, než velí okolnosti, ale sám svobodně
vnášet do tohoto poznamenaného světa
světlo, přívětivost a naději, to je opravdu něco
nevídaného.
Jákob vykročil lehkým krokem do země synů
Východu, protože před tím, jako komentář ke
snu o žebříku, slyšel od Hospodina: Hle, já
jsem s tebou, nikdy tě neopustím a tomuto
ujištění uvěřil.
Z tohoto zaslíbení a z téhle důvěry vyzařuje
světlo i v okolnostech, které jsou značně ne-
jisté.
To je ta živá voda, kterou Hospodin dává, kte-
rou sám ztělesňuje jako Immanuel, což - jak
asi víte - znamená „Bůh s námi“ - Bůh s námi
i v tomto novém roce 2022 ve všem, i mezi
konkurenty, v samotě, ve strachu, uprostřed
neznámé země, všude. Karel Dvořák

Tříkráloví 
koledníci zazvoní 
u vašich dveří
Už je to jasné! Tedy pokud do hry nevstoupí ne-
vyzpytatelný hráč - epidemiologická situace,
která by nám v koledování zabránila. Zatím to
však vypadá, že po loňské pauze u vašich dveří
opět zazvoní tříkráloví koledníci. Čekejte je v so-
botu 8. ledna a věřte, že i oni vás moc rádi uvidí
a popřejí vše dobré do nového roku. Vždyť co je
hezčího než osobní setkání, zazpívaná koleda
a upřímné přání od našich malých i větších ko-
ledníků. Pokud vás nezastihnou doma, budete
mít možnost přispět drobným příspěvkem
do našich tříkrálových pokladniček, které budou
rozmístěné ve vybraných obchodech (od 7.
do 16. ledna) nebo on-line způsobem. 
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky poputuje
především na provoz domácí hospicové péče
na Litomyšlsku.  Pokud byste se rádi zapojili
jako tříkráloví koledníci, ozvěte se koordinátorce
sbírky – Ing. Veronice Peterkové, (tel.
733 741 091, e-mail: dobrovolnik@lit.cz).
Všechny koledníky odměníme divadelním před-
stavením, které nám zahraje Divadlo jednoho
Edy. Veronika Peterková
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HISTORICKÉ POHLEDY

450 let - 13. 1. 1572 zemřel Jan Augusta, autor
náboženských pojednání a duchovních písní.
V roce 1532 se ujal sboru v Litomyšli a stal se
biskupem Jednoty bratrské. Těšil se velké auto-
ritě, v roce 1547 došlo k pronásledování Jednoty
bratrské, Jan Augusta byl 16 let vězněn v Praze
a na Křivoklátě. Osobnost, která kdysi jednala
s Lutherem, Kalvínem, císařem Karlem V., ze-
mřela naprosto opuštěná.
185 let - 24. 1. 1837 se narodil Alois Vojtěch
Šmilovský, český spisovatel, profesor na gym-
náziu. Do Litomyšle přišel  v roce 1873 jako lite-
rát zvučného jména, učil češtinu, matematiku
a fyziku, působil jako školní inspektor. Byl přít-
elem Terézy Novákové a Aloise Jiráska a napo-
máhal kulturnímu rozvoji Litomyšle. Z jeho díla
přetrvaly prozaické příběhy hrdinů z maloměst-
ského nebo venkovského prostředí.
160 let - 21. 1. 1862 zemřela Božena Němcová,
spisovatelka, zakladatelka novodobé prózy.
Dvakrát pobývala v Litomyšli. Poprvé v letech
1839 – 1840, žila v domě čp. 27. V Litomyšli se jí
narodil roku 1839 syn Karel. V roce 1861 pozval
B. Němcovou nakladatel Antonín Augusta,
bydlela v hotelu u Modré Hvězdy (dnešní hotel
Zlatá Hvězda), Litomyšl opustila vážně nemocná

v listopadu 1861, dva měsíce před svou smrtí.
150 let - 6. 1. 1872 se narodil Jan Vandas, pěvec,
tenorista, člen a sólista pěveckého spolku Vlas-
timil. Repertoár J. Vandase byl tak rozsáhlý, že
byl zván ke koncertním vystoupením v okolních
městech. Byl majitelem olejny, založené roku
1793, spojené s parními a vanovými lázněmi.
Tragicky zemřel při automobilovém neštěstí
u Hrušové v roce 1928.
140 let - 18. 1. 1882 se narodil Rudolf Vejrych,
portrétista, malíř krajin a zátiší, pedagog.
Po studiu na AVU v Praze odjel jako stipendista
do Paříže, po návratu žil na Kozlově, byl šva-
grem Maxe Švabinského. Namaloval pro měst-
skou radnici dosud největší obraz – panorama
Litomyšle. Pochován je na malém hřbitůvku
na Kozlově.
125 let - 26. 1. 1897 se narodila PhDr. Anna Ma-
tičková, navštěvovala litomyšlské gymnázium
a byla první dívkou, která v něm v roce 1917 od-
maturovala. Na studiích v Praze potkala stu-
denta architektury Josefa Matičku. Spolu pak
snášeli veškerá protivenství doby, především
nacistickou perzekuci a posléze i komunistické
antisemitské tažení po procesu s Rudolfem
Slánským. Matičkovi jsou pochováni na lito-
myšlském hřbitově, autorem sochy Múzy stojící
na jejich hrobě je sochař Olbram Zoubek. 
90 let - 27. 1. 1932 zemřel František Háša, za-
kladatel elektrárny, majitel pily, mlynář. V roce
1894 přistavěl k otcovskému mlýnu parní pilu
a v roce 1905 otevřel elektrárnu, jednu z prvních
ve východních Čechách. Hášova elektrárna do-
dávala elektrickou energii městu a okolí až
do roku 1936. František Háša byl prostředníkem
při realizaci natáčení filmu Filosofská historie
v Litomyšli.
70 let - 13. 1. 1952 zemřel Ing. František Vlach,
významný litomyšlský projektant a stavitel, ale
také legionář (nositel několika vyznamenání),
sokol, ochotník a zpěvák. Do Litomyšle přišel
v dubnu 1909. Vyžádal si jej stavitel Josef Kreml
pro funkce samostatného projektanta a stav-
byvedoucího pro četné stavby v Litomyšli, Po-
ličce a okolí. Po válce si založil vlastní firmu, byl
stavitelem i architektem mnoha významných li-
tomyšlských budov, např. Hošpesova vila, Van-

dasova vila, Freyova vila, budova polikliniky
a mnohé další. Oženil se s Marií Vandasovou,
dcerou Jana Vandase, majitele olejny na Ber-
nardce.
50 let - 28. 1. 1972 zemřel Ladislav Kasal, úřed-
ník Spořitelny, dirigent a sbormistr pěveckého
spolku Vlastimil v Litomyšli, po válce založili
s profesorem Obdržálkem Hudební školu v Lito-
myšli, kde také učil. Pocházel z rodiny výrobce
hudebních nástrojů. V roce 1946 založil a řídil
Litomyšlský symfonický orchestr, byl jedním
ze zakladatelů Smetanovy Litomyšle.
20 let - 27. 1. 2002 zemřel Jaroslav Plch, spor-
tovec, motocyklový závodník. V poválečné době
patřil k předním jezdcům nejen Východoče-
ského kraje, ale celé ČSR. Každý rok jel 20 – 30
podniků, s motocyklovým sportem skončil
v roce 1967 na závodech v Poličce, když mu bylo
padesát tři let, ze 40 jezdců skončil čtvrtý. Byl
dlouholetým členem Svazu závodníků veteránů
a nositelem vyznamenání za zásluhy o rozvoj
tělovýchovy a sportu. Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Marcela Hubinková (dříve Pohodlí)

Václav Klusoň, Ivanka Pravcová
Miroslav Raška, Otto Vejvoda

85 let  – Václav Hájek, Josef Špiroh
90 let  – Božena Klusoňová
91 let   – Milada Benešová, Bohumil Hladík
94 let  – Marie Štursová - Pohodlí
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Ján Wuchinger, Slovensko 
– Pavlína Křikalová, Litomyšl
Tomáš Brynda, Nová Sídla 
– Hana Svobodová, Nová Sídla
Roman Koucký, Pardubice 
– Lenka Nagyová, Pardubice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Miroslavem Adámkem  (66 let)
Vilémem Šedivým  (67 let)
Jaroslavou Juzovou  (73 let)
Janem Lněničkovu  (75 let)
Josefem Němcem  (76 let)
Josefem Špinkou  (80 let)
Zdenkou Jirmáskovou  (82 let)
Jaroslavem Adámkem  (89 let)
Marií Vostřelovou  (89 let)
Marií Kroužilovou  (90 let)
Josefem Popelkou  (91 let)
Josefem Karlíkem  (92 let)
Vzpomínáme.

Ve společenské kronice naší Lilie jsou každý
měsíc uváděna pouze jména těch, kteří se
zveřejněním souhlasili nebo za které dali
svůj souhlas zákonní zástupci či příbuzní.

Dana Kmošková, předseda KPOZ

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů
Původně gotický kostel Rozeslání sv. Apoštolů
stojí na Toulovcově (dříve Špitálském) náměstí,
zřejmě nejdéle osídlené části města. Jde o nej-
starší dosud stojící sakrální prostor ve městě,
se špitálem byl spojený krytou chodbou. První
zmínka o kostelu pochází z roku 1407, ale je nej-
spíš mnohem starší. Byl součástí středověkého
špitálu doloženého k roku 1347. Kostel byl ně-
kolikrát poničen (během husitských válek i za
války třicetileté), několikrát také vyhořel a byl
následně opraven. V letech 1838 – 1842 prošel
kostel výraznou neogotickou přestavbou. Byla
přistavěna kruchtová a věžní část. Po letech
chátrání byl v roce 1991 kostel částečně rekon-
struován, tato rekonstrukce však byla dokon-
čena až v roce 2001. Lenka Backová

Děkujeme, že
pomáháte s námi
Společná pomoc a láska
dokáže zázraky. Nejen
v roce 2021 jsme se pře-
svědčili, že pomáhat je lid-
ské a má smysl.
S nadačním fondem man-
želů Pokorných jsme prošli
další kus cesty. S velikou
vděčností si uvědomu-
jeme, že bez pomoci dob-
rovolníků a podpory všech
dobrých lidí, kteří nás vždy u charitativních akcí
potěší, by to nešlo. Společně jsme pomáhali
a tvořili naději a zázraky.  S láskou v srdci dě-
kujeme za jakoukoliv podporu a zároveň vám
přejeme v roce 2022 zdraví, lásku a radost
z každodenních maličkostí. 

Za celý tým Nadačního fondu 
manželů Pokorných, Hana Kopecká 
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Proč to (neu)děláte?!
Otázky a odpovědi k fungování úřadu
První díl infokampaně v roce 2022, v níž radnice odpovídá na nejčastější dotazy občanů zaslané skrze anonymní dotazníkové šetření, se věnuje činnosti
Městského úřadu Litomyšl. Na otázky a připomínky veřejnosti jsme získali odpovědi vedení města a úřadu. Níže najdete jejich stanoviska a rádi k nim
zveřejníme vaše reakce a postřehy, které zasílejte na e-mail lilie@litomysl.cz vždy do 21. dne v měsíci. Podklady, z nichž vycházíme, najdete jako vždy
na webu města v aktualitě Proč to (neu)děláte?! - infokampaň o dění ve městě. -mv-

Vnímání činností městského úřadu
Všechny činnosti městského úřadu byly hodno-
ceny častěji pozitivně než negativně, medián
odpovědí má u všech činností hodnotu známky
2, průměrné známky viz graf.

Zapojení obyvatelé ve sdílených komentářích
práci městského úřadu, dalších městských
institucí i jejich pracovníků často chválí, v pří-
padě negativních komentářů pak nejčastěji
zmiňují:
- nedostupnost pracovníků městského úřadu

v odpoledních hodinách obecně
- omezené možnosti elektronického řešení zá-

ležitostí, pracovníci městského úřadu navíc
často online řešení záležitostí svým přístupem
nejdou naproti

- opakuje se i kritika jednání se stavebním úřa-
dem

- městské služby hlavně v okrajových částech
města nesekají trávu a neodklízí sníh, pokul-
hává i úklid městských lesů (zmiňovány loka-
lity Černá hora a Nedošínský háj)

- doporučení, aby se městská policie zaměřila
více na bezpečnost, pochůzky a zásadní prob-
lémy obecně (viditelnou aktivitou může být
hlavně kontrola parkování a výběr pokut)

Péče o majetek města
Také péče o majetek města byla hodnocena ty-
picky pozitivně, medián odpovědí má u všech
možností hodnotu známky 2.

Zapojení obyvatelé ve sdílených komentářích
nejčastěji doporučují:
- rozšířit a zrekonstruovat prostory knihovny
- budovat další dětská hřiště v rezidenčních ob-

lastech
- upravit stávající dětská hřiště, nebezpečná

skluzavka a chybějící prvky pro předškolní děti
na Valech,  
nedostatek herních prvků na hřištích obecně

- budovat nová (nonstop dostupná) veřejná WC
- tlumit veřejné osvětlení, omezit světelný

smog, nepoužívat agresivní bílé/modré osvět-
lení

- opravit sgrafita na zámku

Spíše jednotlivě byly pak zmíněny další kon-
krétní nedostatky v jednotlivých lokalitách
bydliště respondentů, místa s chybějícím osvět-
lením, lavičkami atd.

Jaké jsou tedy nejčastější připomínky obyvatel?
A jaká je reakce radnice?

Po práci si nejde zařídit důležité záležitosti
na úřadě, provozní doba neumožňuje ani
návštěvu před prací. Na vyřízení běžných věcí
si musí lidé brát volno.
Městský úřad Litomyšl má v úřední dny, tedy
v pondělí a středu, otevřeno od 8 do 17 hodin,
přičemž od 11.30 do 12.30 mají zaměstnanci vy-
mezenou dobu na vyčerpání 30minutové pře-
stávky na oběd.
V letošním roce došlo i na základě připomínek
veřejnosti k rozšíření otvírací doby, v úterý
a ve čtvrtek tak úřad poskytuje své služby
od 7.30 do 14 hodin, aby si veřejnost mohla za-
řídit potřebné záležitosti. Úřad je otevřen
i v pátek od 8 do 14 hodin.
Na rozdíl od jiných měst je tak Městský úřad Li-
tomyšl klientům otevřen všech pět dnů v týdnu.
Zaměstnanci mají standardní pracovní dobu,

týdně tedy musí odpracovat 40 hodin, vzhle-
dem k možnému využití flexibilní pracovní doby
si tyto hodiny napracovávají buďto před začát-
kem oficiální otvírací doby úřadu nebo po 14.
hodině. Proto je možné si s úředníky domluvit
jednání i mimo uvedenou otvírací dobu a dle
ohlasů veřejnosti z anonymního dotazníku této
možnosti občané využívají. Vždy je však nutné
se na schůzce domluvit předem.

Chtělo by to rezervační systém, možnost do-
mluvit si schůzku on-line, obecně větší elekt-
ronizaci služeb na úřadě i u příspěvkových
organizací a městských služeb.
Ano, to je pravda a je to jednou ze snah vedení
města i úřadu. V minulých letech se podařilo
zřídit rezervační systém, v němž si z domova
můžete zařídit jednání na agendách řidičských
průkazů, registru vozidel, cestovních pasů, ob-
čanských průkazů a živnostenském úřadu.
Do budoucna chce vedení úřadu vyhodnotit
fungování tohoto systému a případně jej rozšířit
na další úkony, aby vyšlo vstříc
požadavku občanů. Ohlasy
z praxe jsou zatím pozitivní
a toto řešení, které úřad nabízel
primárně přes lockdowny způ-
sobené koronavirem, místní vy-
užívají. Pokud si chcete rezervaci zařídit,
navštivte web www.litomysl.cz/mestsky_urad/
rezervacni_system.
Jednou z častých výtek veřejnosti vůči samo-
správám i státu je zbytečné množství byrokra-
cie a administrativní náročnost, kterou s sebou
nesou i jednoduchá podání dokumentů
na úřady. Kompletní a pro občany funkční digi-
talizace je stále jen hudbou budoucnosti, nic-
méně s omezováním byrokracie se dá začít
i odspodu. Proto rada města v minulých měsí-
cích přijala usnesení 419/2021, v němž nařídila
všem pracovníkům města i úřadu, aby při vyři-
zování záležitostí pro občany v co největší míře
omezili nezbytné dokládání dokladů, písemnou
korespondenci a další administrativní kroky,
které nejsou ze zákona povinné. První oblastí,
kde došlo k omezení nutných příloh a ověřo-

Vnímání činností městského úřadu

Péče o majetek města

Jste spokojen/a s činností městského úřadu? Známkování 1 – 5 „jako ve škole“.

Jste spokojen/a s péčí města o budovy města, prostranství a městský mobiliář? Známkování 1 – 5 „jako ve škole“.
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vání, byly účelové dotace z rozpočtu města.
Stejně tak rada města uložila zaměstnancům
úřadu, aby občanům nabízeli videokonference,
telefonní hovory a e-mailovou komunikaci v pří-
padech, kdy to bude pro občany výhodnější.
Současně také vedení města zvažuje zřízení
Portálu občana, kde by lidé mohli snadno
a rychle platit místní poplatky a vyřizovat si
další záležitosti s úřadem.
Novinkou v elektronizaci je i možnost přihlásit
se k odběru aktualit z webu www.litomysl.cz
a úřední desky, aby vám neutekly žádné no-
vinky a plány radnice. Stačí navštívit adresu
www.litomysl.cz/odber_novinek a vyplnit jed-
noduchý formulář. Automaticky pak budete do-
stávat na e-mail avízo o nových dokumentech
a další informace.

Zásahy a kácení na Černé hoře a v Nedošín-
ském háji ničí přírodu. Městské služby zaned-
bávají okrajové části města.
Těmto tématům jsme se opakovaně věnovali
v minulých Liliích i dílech tohoto seriálu. Zásahy
na Černé hoře jsou způsobené odumíráním ko-
řenového systému napadených jasanů, které
pak ohrožují kolemjdoucí. Je povinností města,
respektive Městských lesů Litomyšl, tyto
stromy pokácet a zajistit bezpečnost návštěv-
níků lesoparku. Pokud by se tak nestalo, bylo by
město zodpovědné za možné úrazy. Podobná
je situace i v Nedošínském háji, kde v minulosti
došlo k větrné smršti a dalším nutným těžeb-
ním pracím kvůli zdraví stromů. V obou lokali-
tách již v minulosti lesníci vysadili tisíce sazenic
nových stromů a budou s tím pokračovat i v ná-
sledujících letech.
K úklidu města jsme již v červencovém vydání
tohoto seriálu uvedli následující: centrum uklízí
všechna města vždy důkladněji nejenom kvůli
turistům, ale proto, že velká část místních
v centru nakupuje či tam tráví čas při návště-
vách kaváren a restaurací. Město propaguje
Smetanovo náměstí jako litomyšlské obchodní
centrum, které žije, proto je také věnováno úsilí
tomu, aby bylo reprezentativní a místní i turisté
tam byli spokojení, rádi se tam vraceli. Jedná se
o exponovanou lokalitu, tudíž je jí opravdu vě-
nována větší péče, ale městské služby udržují
i další lokality, bohužel občas dochází k prodle-
vám a problémům, které se radnice snaží řešit
– a to i v historickém centru.
Naposledy radnice s vedením technických slu-
žeb řešila stížnosti na sekání trávy letos v létě,
omluvila se za komplikace, přiznala pochybení
a zjednala urychlenou nápravu, jak jsme čte-
náře informovali v srpnové Lilii. 
Pokud máte pocit, že některá lokalita nedos-
tává řádnou péči, je vždy snadné to předat k ře-
šení a nahlásit. Například pomocí mobilní
aplikace Maruska Photo či na recepci Měst-
ského úřadu Litomyšl na tel. čísle 461 653 333.
Případně můžete napsat na e-mail zavady@li-
tomysl.cz. Úředníci váš podnět přepošlou pově-
řeným osobám k řešení. Využít můžete i zprávy
na facebookový profil Litomyšl – město pro lidi.

Městská policie by se měla věnovat důležitěj-
ším věcem a nepokutovat místní za nedodr-
žování značky Stop, překročení rychlosti či
špatné parkování.
I tyto připomínky jsme adresovali v minulých dí-
lech tohoto seriálu, konkrétně v srpnu: úkolem
městské policie je ve spolupráci se státní policí
pomáhat občanům a kontrolovat dodržování
pořádku. Z toho bohužel vyplývá, že pokud
někdo, místní i turista, poruší zákon či vyhlášku,
tedy špatně zaparkuje, jede rychle, nemá pod
kontrolou svého psa, pije alkohol na veřejnosti
v místech, kde je to zakázané, dělá nepořádek,

ruší okolí nebo krade v obchodě, je v zájmu
místních, aby někdo zjednal pořádek.
S tím se také váže zákonná pravomoc dotyč-
ného upozornit na to, že něco dělá špatně,
a v některých případech mu dát pokutu či ho
předat státní polici, aby to již dále nedělal.
Kromě hlídkování v ulicích, řešení přestupků
a deliktů, obsluhování kamerového systému
strážníci městské policie také každé ráno
ve školní dny pomáhají na přechodech u škol,
zapojují se do programů na prevenci kriminality,
mají na starost parkovací automaty v historic-
kém centru, odchytávají zaběhnuté psy, při po-
vodňové bdělosti kontrolují hladinu Loučné
ve vybraných místech a podávají hlášení či po-
máhají dalším složkám integrovaného záchran-
ného systému při nehodách.
Pokuty místním tedy v některých případech
strážníci opravdu dávají, což však není hlavním
posláním městské policie, ale důsledkem cho-
vání lidí.

Městská knihovna by si zasloužila nové bez-
bariérové prostory.
Ano, to je pravda. O tomto tématu jsme v Lilii
také několikrát informovali, naposledy v listo-
padovém vydání. Pokud by se naskytla mož-
nost získání dotace, město ji využije a stávající
prostory zmodernizuje pro vyšší komfort čte-
nářů i zaměstnankyň knihovny. Vzhledem
k tomu, že podle odhadů se bude jednat o práce
za 50 milionů korun, město bez dotace není
schopné z vlastních zdrojů tento projekt finan-
covat. V těchto týdnech finalizují architekti s ve-
dením knihovny studii, jako podklad k případné
žádosti o dotaci.

Naprosto chybí dětská hřiště, nabídka stáva-
jících je nedostatečná, hřiště na Vodních va-
lech je nebezpečné a nevhodné pro malé děti.
V Litomyšli je v současné době přes dvacet dět-
ských hřišť, to zatím poslední se na podzim loň-
ského roku vybudovalo na ulici Purkmistra
Laška. Jejich seznam a umístění v mapě najdete
na webu www.litomysl.cz/detska_hriste. Rad-
nice má každý rok na modernizaci či budování
nových hřišť několik set tisíc korun, i letos dojde
k úpravě starších dětských hřišť. Během roku
2021 došlo k mimořádným investicím do dět-
ských hřišť a veřejných sportovišť z financí ne-
vyplacených na dotacích sportovním oddílům –
dokoupeny byly například  branky na fotbal,
sítě, lavičky, síťky na stoly pro stolní tenis, na-
lajnována hřiště.
Plocha na Vodních valech byla v minulých mě-
sících doplněna o dvě houpadla a venkovní

trampolíny, aby se tam zvýšila nabídka hracích
prvků pro menší děti.
Pokud máte pocit, že by nějaká lokalita mohla
mít nové dětské hřiště, případně chcete zajistit
brzkou obnovu stávajícího, máte možnost s tím
sami snadno něco udělat. Stačí nominovat váš
záměr do participativního rozpočtu pro rok
2022. Jde to snadno a rychle, více informací na-
jdete na straně 24.

Město by se mělo zbavit laminátových laviček
v zámeckém areálu.
To bohužel není možné s ohledem na zákonnou
ochranu autorského práva architektů, kteří si je-
jich umístění v areálu přejí. V letošním roce
došlo z popudu Národního památkového
ústavu k výměně několika laviček v zámeckém
parku a zanedlouho muselo dojít k jejich ná-
vratu. Laminátové lavičky tak v areálu zůstanou
ještě minimálně do konce roku 2022. Zásadní
rozhodnutí v této oblasti je ale na dohodě Ná-
rodního památkového ústavu a architektů –
autorů rekonstrukce zámeckého parku. 

Rozšíření veřejného osvětlení a neplýtvání
světlem, omezení světelného smogu.
Nové veřejné osvětlení bude letos hotové na-
příklad na Zahájské ulici a do budoucna se po-
čítá s modernizací v dalších lokalitách. Veřejné
osvětlení v Litomyšli není nastaveno časově, ale
v jednotlivých oblastech, kde jej zapíná/vypíná
fotobuňka. 
Veřejné osvětlení má několik nastavených in-
tenzit a kolísá, nejmenší intenzita je brzy ráno,
kdy lampy svítí na 50 %, naopak večer do 22
hodin a ráno od 5 hodin svítí na 100 %, aby byla
zajištěna bezpečnost chodců. 

Fasáda zámku je ve špatném stavu, oprava
zámecké zdi se opravdu nepovedla a hyzdí
tuto památku.
Zámek není v majetku města, takže radnice ne-
může rozhodovat o jeho opravách. Podle sou-
časných informací by měla oprava zámku začít
letos na jaře a po podepsání všech smluv bu-
deme v Lilii o tomto záměru Národního památ-
kového ústavu občany informovat.
Podobná situace je u zámecké zdi, radnice si je
vědoma toho, že výsledek neodpovídá očeká-
vání občanů, v minulém roce jsme k tomuto té-
matu otiskli několik stížností občanů i vyjádření
radnice a Národního památkového ústavu. Ten
v tomto případě nefiguruje pouze jako odborný
garant rekonstrukce, ale je i majitelem zámecké
zdi a oprava byla provedena z jeho financí.

-red-  foto: Pavel Vopálka
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Proč to
(neu)děláte?!
otázky 
a odpovědi na 
www.litomysl.cz

Proč to (neu)děláte?!
Odpověď starosty
Vážení spoluobčané,
na předchozí dvoustraně jsme si opět přečetli
stanoviska radnice a úřadu, opět si k nim dovo-
lím něco přidat.
Stát a úřady = nepřátelé národa. Již po několik
staletí je v našem národě zakořeněna nechuť
vůči státu, úřadům a veřejnému sektoru vše-
obecně. Je to následek historického vývoje a nic
s tím neuděláme, pouze můžeme každý den
pracovat na tom, abychom vám dokázali opak.
Velice příjemně mě překvapilo, že v anonymním
dotazníkovém šetření lidé hodnotili úřad ve-
skrze kladně. Přesto jsme dostali stovky připo-
mínek, nápadů a stížností, které však bereme
jako zpětnou vazbu, z níž se můžeme poučit. S
kolegy jsme je bod po bodu prošli a tam, kde to
je možné, jsme se pokusili přáním občanů vy-
hovět. Na radě města jsme tak mimo jiné přijali
usnesení o omezení byrokracie a jako první se-
škrtali přílohy nutné pro získání dotací od
města, přijali usnesení o elektronické komuni-

kaci s občany, zavedli registraci na schůzky,
prodloužili otevírací dobu městského úřadu od
7:30 hod. a v tomto trendu budeme i nadále po-
kračovat. Jsem toho názoru, že v případech, kde
úřad dokáže snadno a legálně ověřit údaje, není
nutné a ani správné chtít po lidech stohy doku-
mentů. Nejenomže má lítat mezi úřady papír a
ne člověk, ale toho potištěného papíru by mělo
být co nejméně.
Elektronizace a vycházení vstříc. Pokud byla
covidová epidemie k něčemu dobrá, tak pro to,
že jsme si ověřili, že řadu úkolů jde dělat na
dálku, elektronicky, rychle. Proto úřad nabízí re-
zervaci termínů a tam, kde to jde a občan to
preferuje, také například videokonference či ře-
šení záležitostí přes e-mail či telefon. V tomto
trendu chceme pokračovat, do budoucna plá-
nujeme, aby se například dal on-line koupit
paušál na parkování v centru či zaplatit slo-
ženky.
V péči o majetek chci pouze zdůraznit, že platí

to, co jsme avizovali při zvýšení daně z nemo-
vitosti. Tyto peníze jdou pouze a jenom na
opravy majetku. V minulém roce se z těchto
peněz podařilo opravit fasádu III. ZŠ či střechu
tenisové haly, opraveno bylo množství chod-
níků. I letos je rozpočet města zaměřen na in-
vestice a opravy. Plánujeme stavby a
rekonstrukce, které přinesou občanům po skon-
čení uzavírek benefity – rozšířená kanalizace,
chodníky, nové veřejné osvětlení a tak dále.
Snažíme se dělat služby pro veřejnost lepší, o
tom, zda se nám to daří, musíte rozhodnout
sami. Co byste chtěli jinak či kde jsou prostory
ke zlepšení, můžete například vždy napsat sem
do Lilie. Děkuji za vaši pozornost a přeji úspěšný
rok 2022.

Daniel Brýdl, starosta

REFERENT/KA ODBORU DOPRAVY
projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích

REFERENT/KA ODBORU VÝSTAVBY 
A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
pořizování územních plánů, regulačních plánů a územně
plánovacích podkladů 

REFERENT/KA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANY DĚTÍ
výkon funkce opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí 

Nabízíme práci v příjemném kolektivu, pružnou pracovní dobu, 
pět týdnů dovolené, stravenkový paušál, příspěvek 
na penzijní připojištění a další zaměstnanecké benefity. 
Více informací k jednotlivým nabídkám najdete 
na webu www.litomysl.cz a na úřední desce.

Kontakt: Mgr. Miroslava Kubešová, 
461 653 305, miroslava.kubesova@litomysl.cz

m ě s t o  p r o  l i d i

HLEDÁTE 
ZAMĚSTNÁNÍ?
Městský úřad Litomyšl vypisuje výběrové řízení
na obsazení těchto míst:

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 vysokých 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 náklady 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,
zákona č. 286/2021 Sb.).
Neváhejte, tato možnost se nebude opakovat.

Jitka Valentová, 
vedoucí Finančního odboru MěÚ Litomyšl

Zbavte se dluhů

Našli jste cestou do práce ulomenou dopravní
značku? Trápí vás stav zeleně kolem dětského
hřiště? Všimli jste si nepořádku v ulicích? S po-
dobnými případy se čas od času setká každý Li-
tomyšlan. Lidé však často neví, na koho přesně
se mají při nahlášení problému obrátit. Jak tedy
zjednat nápravu?
Pomocí mobilní aplikace Marushka Photo, která
je zdarma ke stažení na Google Play a App
Store, můžete dát vedení města vědět, kde je
něco v nepořádku. Přehled nahlášených závad
najdete na webu gis.litomysl.cz/zavady
Pro vložení podnětu musíte být připojeni k in-
ternetu (Wi-Fi, mobilní data).
Pokud nechcete využívat mobilní aplikace, své
podněty můžete hlásit na informacích Měst-
ského úřadu Litomyšl na tel. čísle 461 653 333.
Případně můžete napsat na e-mail zavady@li-
tomysl.cz. Úředníci váš podnět přepošlou pově-
řeným osobám k řešení. -az-

Jak hlásit závady?
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Nový nadchod, park i cyklostezka.
Co se má letos začít stavět?

strana 1 >
Celý park je navržen právě s ohledem na to, aby
si v něm lidé mohli za pěkného počasí zpestřit
den, ale zároveň aby plocha maximálně zadržo-
vala vodu v krajině. 
V parku se tak nepočítá s budováním klasických
asfaltových cest, ty budou zpevněné štěrkem
a dalšími přírodními materiály, aby co největší
plocha mohla vsakovat a udržovat vodu. 
Vybudování parku má město stát šest milionů
korun, dotace z Operačního programu životní
prostředí pokryje téměř pět milionů, zahájení
prací je naplánováno opět na jaro 2022,
i v tomto případě má být vše hotové letos
na podzim.

Cyklostezka propojí Litomyšl s Vertexem
Před koncem roku obdržela radnice pozitivní
zprávu. Chystaná výstavba cyklostezky, jež pro-
pojí střed města s lokalitou J. Žižky a průmyslo-
vým areálem Saint-Gobain Adfors, bude
nakonec levnější, než se očekávalo. Oproti pů-
vodní finální částce ve výši 7,5 milionu korun by
se podle aktuálních informací město mohlo do-
stat na cenu kolem 6,8 milionu. Vybudováním
stezky se cyklistům i chodcům otevře možnost
snadno, bezpečně a rychle cestovat touto ob-
lastí bez obav ze silničního provozu. Město má
přislíbenou dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 3,4 milionu korun, stavět
se má začít na jaře letošního roku.

Další projekty radnice
Důležitým a sledovaným záměrem města je re-
konstrukce Zahájské a Havlíčkovy ulice, kde
provozovatelé sítí vyměňují vedení plynu, elek-
třiny a vody. Práce začaly loni v létě a trvaly až

do konce roku, letos má dojít k jejich dokončení.
Povrchy komunikací jsou přes zimu provizorně
upraveny pro provoz, aby se na jaře mohli děl-
níci vrátit a Správa a údržba silnic Pardubického
kraje rekonstruovat silnici II/358, pod níž budou
uloženy nové inženýrské sítě, a město v lokalitě
dokončí výstavbu nového chodníku, vodovodu
a veřejného osvětlení za téměř 19 milionů
korun.
Kromě toho se připravuje v roce 2022 například
obnova zastaralého kamerového systému
městské policie za 3,5 milionu, odbahnění pan-
ských rybníků v Jarošově za tři miliony, oprava
sociálního zařízení na Ropkově ulici za dva mi-
liony, modernizace lesní cesty na Kozlov za tři
miliony, nákup tří dopravních automobilů a cis-
ternové stříkačky pro hasiče z Litomyšle, Po-
hodlí, Nové Vsi a Pazuchy za 12 milionů, i zde
bylo město úspěšné v žádostech o dotace
a od státu a Pardubického kraje získá finanční
příspěvek přes pět milionů.

Soukromé projekty
V Litomyšli se tento rok bude pokračovat nebo
začnou práce i na záměrech, které nefinancuje
město. Národní památkový ústav má na jaře
začít s opravou zámku a Panského domu,
po podepsání patřičných smluv budeme v Lilii 
o tomto záměru podrobně informovat. 
Ředitelství silnic a dálnic na tento rok plánuje
opravu jednoho pruhu silnice I/35 ve směru
od světelné křižovatky po výjezd na Svitavy.
Soukromý investor má na jaře zahájit výstavbu
nových bytových domů u nemocnice, pokračo-
vat má i výstavba bydlení na Havlíčkově ulici
v místě bývalého sklenářství.
Na jaře letošního roku má také začít výstavba

nové prodejny Lidlu a okružní křižovatky, více
o tomto tématu jsme přinesli v minulém vydání
Lilie.
Uvedené částky se kvůli neustále vyvíjející se
situaci na stavebním trhu mohou ještě změnit.
Vedení města žádá občany o trpělivost a po-
chopení při nutných dopravních omezeních
a dočasných uzavírkách komunikací, kterým se
při stavbě nedá vyhnout.

-mv-

Komise pro životní prostředí informuje
Přejeme spoluobčanům tvůrčí a spokojený rok
2022. Děkujeme všem, kteří přispěli k zlepšení
stavu prostředí v Litomyšli a okolí:
- odborníkům, amatérům, zahrádkářům, dobro-

volníkům, kteří vysazují stromy, pečují o zeleň,
či kvetoucí Litomyšl.

- všem, kteří pečlivě třídí odpad a dbají na čis-
totu v okolí kontejnerů a v případě potřeby vy-
užívají třídící dvůr.

- všem, kteří zvládají zpracování bioodpadu, vy-
rábějí kompost a tím pomáhají při péči o zeleň.

Kompostování přináší i podstatné zkvalitnění
třídění odpadu.

- řidičům aut, kteří váží nutnost jízd ve městě
a zbytečně nezatěžují kumulaci aut ve městě
a parkovištích.

- vážíme si ohleduplnosti, vstřícnosti, dobrovol-
nictví, pěších i cyklistů.

Kultivované prostředí blížící se k dokonalosti je
i v maličkostech, ale tato dokonalost není ma-
ličkost, je prakticky nedosažitelná, vyžadující tr-
valé úsilí a společnou snahu a úsilí.

Prosíme a žádáme, zamyslete se nad svou bez-
ohledností, když odhazujete nedopalky cigaret,
odpadky, vyplivujete žvýkačky, z kontejnerů dě-
láte popelnice, nebo neuklízíte exkrementy va-
šich pejsků. 
Uvítáme vaše věcné připomínky, návrhy a upo-
zornění na nedostatky a společně můžeme najít
cestu k řešení, nápravě.

Jarmila Chladová
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Němečtí studenti na technice
Ve třetím říjnovém týdnu přijeli do Litomyšle
studentky a studenti z naší partnerské školy
v německém Triesdorfu. V rámci projektu Eras-
mus+ u nás strávili krásný slunečný týden plný
nejrůznějších aktivit. Společně se studenty
technických oborů třídy M3A se zamýšleli nad
obnovitelnými zdroji energie, k těmto tématům
vytvořili prezentace. Seznámili se i s moderními
trendy v zeměděl-
ství, když navštívili
zemědělská druž-
stva ve Sloupnici
a v Dolním Újezdě.
Nechyběla ani ex-
kurze do ZOO Dvůr
Králové nad Labem.
Němečtí  studenti
si vyzkoušeli, jak
probíhá praktická
výuka chovatelů
exotických zvířat
a zahradníků u nás
ve škole. Volný čas

trávili společně s našimi studenty při sportu či
ochutnávce českých jídel a nápojů.
Doufáme, že nám to epidemiologická situace
dovolí, a těšíme se, že na jaře 2022 vyrazí naši
studenti na podobný pobyt do Triesdorfu.

Jana Peňázová, Střední škola zahradnická
a technická Litomyšl, foto: Jakub Heřmanský

Mateřská škola
Sedmikráska
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a lásky
v roce 2022.
Posíláme několik srdcí, s kterými jsme se
zúčastnili soutěže vyhlášené ZŠ Ježov společně
s Českou kardiologickou společností. Jedeme
na rekord-utvořený řetěz ze srdcí.
Hodně úspěchů přeje MŠ Sedmikráska Litomyšl.

Mlejnková Ivana, učitelka

Technici na pracovní stáži v Holandsku 
– program Erasmus+
Ve dnech 27. září - 15. října 2021 se naši studenti
ze Střední školy zahradnické a technické zúčast-
nili již tradiční pracovní stáže v Holandsku.
Během ní si vyzkoušeli práci v místních autoser-
visech, a také poznávali tamní poměry. O prů-
běhu stáže jsem si povídal s jejími účastníky.
Jakou jsi v autoservisu dostal práci a jak ti to
šlo?
Jan R.: Práci jsem ze začátku dostával velmi jed-
noduchou, jako například výměna oleje, filtrů
a kol nebo měření tlaku. Později jsem dostával
složitější práci, u které jsem strávil i 2 dny, nebo
práci, kterou jsem nikdy předtím nedělal a bral
jsem to jako výzvu. Když mi něco nešlo, tak mi
poradili spolupracovníci, nebo jsem si našel
návod na internetu.
Bylo pro tebe snadné se dorozumět s holand-
skými spolupracovníky, nebo jsi často vnímal
jazykovou bariéru?

Jan K.: Překvapivě to bylo mnohem jednodušší,
než jsem čekal. Všichni, se kterými jsem se
v práci začal bavit, neměli problém mi porozu-
mět a odpovědět zpět. Když jsem se bavil s lidmi
mimo práci, byla jazyková bariéra trochu znatel-
nější, zřejmě k tomu přispěla lokace města, kde
jsme bydleli – bylo totiž jen 40 minut cesty
od německých hranic, tudíž více lidí ovládalo jako
druhý jazyk spíš němčinu. I tak jsme se ale vždy
domluvili anglicky v každém obchodě nebo re-
stauraci, do kterých jsme se podívali.
Co jste podnikali ve volném čase a co z toho tě
nejvíc nadchlo?
Adam B.: Ve volném čase jsme navštívili mnoho
míst, takže jsme měli možnost poznat místní kul-
turu. V nedalekém městě Zutphen jsme navštívili
stánkové trhy. Vyzdvihl bych stánky s tradičními
holandskými pochutinami, kde jsme ochutnali
například syrového sledě. Také jsme navštívili

muzeum „pro kluky“ – velkolepé Muzeum aut
a motorek. Vrcholem všech výletů byla samo-
zřejmě návštěva Amsterdamu. Bylo to jedno
z nejhezčích hlavních měst, kde jsem kdy byl,
a jeho atmosféra byla neskutečná. Přispělo k ní
určitě proplouvání kanálů v centru města nebo
prozkoumávání malebných uliček. Mohu tvrdit,
že jsme si volný čas užili na 100 %.
Co bylo pro tebe největším přínosem stáže?
Tomáš P.: Pro mě je největším přínosem stáže to,
že jsem mohl poznat nové lidi a jejich zvyklosti.
Pak také možnost zdokonalit se v anglickém ja-
zyce a v neposlední řadě možnost vyzkoušet si
nové technologie –  například přístroj na ohřívání
dílů pomocí elektrické indukce ve firmě Müller
Fresh Food Logistics nebo další přístroje ve škole
v Apeldoornu. Další pro mě přínosnou zkušeností
je zjištění, jak to vypadá uvnitř velké firmy.
Doporučil bys účast na stáži mladším spolu-
žákům a proč?
Martin K.: Ano, určitě bych stáž doporučil, je to
totiž možnost naučit se hodně nových a užiteč-
ných věcí pro budoucí povolání nebo další stu-
dium. Naučíte se nejen technickým věcem, ale
i cizí jazyk a poznáte jinou kulturu. Uvědomíte si,
zda byste chtěli v budoucnu tuto práci dělat
a třeba vás to posune k novým příležitostem.
Také stojí za zmínku, že celá stáž je financována
z programu Erasmus, a všichni, kdo nás stáží
provázeli, byli velice přívětiví a ochotní nám
s čímkoli pomoci.

Adam Bělský, M4

Město obdrželo darem skleněné Jezulátko
O zlaté adventní neděli měli návštěvníci piaris-
tického chrámu po mši svaté unikátní příležitost
prohlédnout si dvě nová sakrální díla skláře Ji-
řího Pačinka. Umělec s sebou na návštěvu Lito-
myšle přivezl darem Jezulátko a k vidění byl
několik hodin i relikviář sv. Zdislavy, který byl
vyhotoven ve třech kusech a v listopadu jej
darem obdržel papež František. 
„Jiří Pačinek v Litomyšli vystavoval v létě své
plastiky a natolik se mu zde ve městě a hlavně

v kostele Nalezení sv. Kříže zalíbilo, že se roz-
hodl vytvořit Jezulátko, které nám všem na mši
daroval a jež bude trvale vystaveno v chrámu.
Do chrámu přivezl i jeden ze tří kusů relikviáře
sv. Zdislavy, toto unikátní dílo připomínající sně-
hovou vločku bylo k vidění pouze v neděli a ne-
dávno mu požehnal papež František, takže to
byla skutečně jedinečná událost, které přihlížely
stovky návštěvníků. Panu Pačinkovi moc děku-
jeme za krásný dar a těšíme se na další spolu-
práci,“ uvedl k programu poslední adventní
neděle místostarosta Radomil Kašpar.
Jiří Pačinek v prosinci navázal na letní výstavu
skleněných plastik v rámci Smetanovy výtvarné
Litomyšle, které byly k vidění v areálu zámku.
„Moc děkuji za možnost ve městě vystavovat,
kromě Jezulátka a relikviáře je v chrámu vysta-
ven i skleněný betlém. Je tu opravdu hodně věcí
z naší dílny, které jsme s kolegy vyrobili, takže
se tu cítím jako doma,“ prohlásil autor děl při
proslovu k účastníkům mše.
Více o cestě relikviářů do Vatikánu najdete v mi-
nulém vydání Lilie na straně 13 v textu Davida
Sobotky. -az-
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 8. 1. MUDr. Kopecká
Ne 9. 1. MUDr. Mareš
So 15. 1. MUDr. Cacková
Ne 16. 1. MUDr. Papoušková
So 22. 1. MUDr. Pešková  
Ne 23. 1. MUDr. Pilařová
So 29. 1. MUDr. Sadílková
Ne 30. 1. MUDr. Šíchová  
So 5. 2. MUDr. Švábová
Ne 6. 2. MUDr. Pešková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 8. 1. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 9. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 15. 1. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 16. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 22. 1. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 23. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 29. 1. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 30. 1. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 5. 2. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 6. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
8. – 9. 1. Lékař stomatolog 

Kononenko Oleksandr
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
15. – 16. 1. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
22. – 23. 1. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
29. – 30. 1. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
5. – 6. 2. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635

Nadační fond opět podpořil zdejší zaměstnance
ve zdravotnictví a sociálních službách. Se-
střičky, pečovatelky a další vybrané profese do-
staly za svou náročnou práci drobné
poděkování - dárkový poukaz do zdejších léká-
ren. 
„Stejně jako minulý rok jsme chtěli lidem za-
městnaným v Litomyšlské nemocnici, zá-
chranné službě a Centru sociální pomoci
vyjádřit díky za jejich náročnou práci, kterou
denně odvádí ve ztížených podmínkách. Pou-
kazů je celkem 450 kusů v nominální hodnotě
200 Kč, použít je obdarovaní mohou na nákup
vitaminů, léků a dalších věcí, kterými si alespoň
trochu dobijí energii po náročném roce. Ne tak
dávno se zaměstnancům ve zdravotnictví a so-
ciálních službách tleskalo, ke konci minulého
roku to bohužel podle ohlasů z praxe tak dobré
nebylo. Kvůli opatření proti šíření covidu a oč-
kování jim pacienti občas i nadávají, ve společ-
nosti zkrátka panuje ‚blbá nálada‘. Tu si bohužel
někteří vybíjí právě na řadových zaměstnan-
cích, kteří jsou první na ráně. Poukazy chceme
jako minule vyjádřit vděk a podporu všem
lidem, kteří se v první linii starají o ohrožené
skupiny obyvatel. Víme, že to není moc, ale je
to symbolické poděkování za náročnou práci v
uplynulém roce,“ uvedl Daniel Brýdl, předseda
správní rady Nadačního fondu pro rozvoj zdra-
votnictví Litomyšlska.
Nadační fond na 450 poukazů uvolnil 90 tisíc
korun, nejvíce jich obdržela Litomyšlská nemoc-
nice, a to celkem 250 kusů, v Centru sociální po-

moci si jich rozdělili 175 a zbývajících 25 puto-
valo na záchranku. Samotné rozdělování dárko-
vých poukazů bylo v kompetenci vedení
jednotlivých organizací.
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska pomáhá již od roku 2015 a za tu dobu díky
sponzorům pořídil zdejší nemocnici, charitě a
dalším poskytovatelům zdravotní služby vyba-
vení za více než dva miliony korun. Naposledy
fond podpořil částkou 30 tisíc nákup nových in-
validních vozíků pro klienty v domově seniorů ve
Sloupnici. Více o tom, jak Nadační fond pomáhá
místnímu zdravotnictví, najdete na webových
stránkách nadace.litomysl.cz/#pribehy-pomoci.
Pokud se i vy chcete stát partnerem a pomoci
zvýšit kvalitu zdravotní péče v našem regionu,
stačí navštívit web nadace.litomysl.cz. Své dary
můžete posílat přes ověřený portál Darujme.cz
nebo finanční obnos zaslat přímo na transpa-
rentní účet 107-9800960297/0100. -mv-

Nadační fond i letos obdaroval
superhrdinky

Koncert Hudba pomáhá
v Litomyšli trhal rekordy
Předposlední zastávkou festivalu Hudba pomáhá
byl v roce 2021 již tradičně litomyšlský Smetanův
dům. Během třetí adventní neděle se zde sešli
návštěvníci z blízkého i vzdálenějšího okolí, aby
podpořili jedenáctiletého Tomáška Lněničku
z Morašic, který trpí Duchennovou svalovou dy-
strofií. A díky vystoupení Hudbího komorního
orchestru a sboru bylo opět o co stát.
Litomyšl organizátoři festivalu vnímají jako do-
movské město, jelikož spousta z nich odtud po-
chází, mnozí zde momentálně žijí a všichni se
sem velice rádi vracejí. I tentokrát byl navíc kon-
cert ve Smetanově domě jedinečný, a to hlavně
kvůli řadě nových tváří, s nimiž se návštěvníci
ještě neměli šanci setkat, ale i nečekaným změ-
nám, se kterými si organizátoři museli na po-
slední chvíli poradit.
Na pódiu se tentokrát představil Hudbí komorní
orchestr a sbor, tedy parta dlouholetých muzi-
kantských přátel z Litomyšle a okolí, kteří se pro
letošní ročník rozhodli spojit do jednoho vel-
kého tělesa a pomoci rodině Lněničkových
z Morašic. Společně zahráli a zazpívali řadu tra-
dičních i moderních melodií, které návštěvní-
kům vykouzlily úsměv na tváři.
Ředitel festivalu Karel Telecký na pódiu během
koncertu přivítal i Lněničkovy s jejich synem To-
máškem, kterého Duchennova svalová dystro-
fie upoutala na invalidní vozík. Jelikož Tomášek
navštěvuje jednu z litomyšlských základních
škol, v hledišti měl velkou podporu z řad přátel,
učitelů i spolužáků, z čehož měla jeho rodina
velkou radost.

O koncert v Litomyšli je pokaždé obrovský
zájem, což se opět projevilo i na vybrané částce.
„Troufám si říct, že v letošním roce máme nej-
větší výtěžek z jednoho koncertu v historii fes-
tivalu. Na konto Lněničkových můžeme přidat
120 255 korun, takže celkově se nám prozatím
podařilo vybrat již krásných 403 735 korun,“
zhodnotil nadšeně ředitel festivalu Karel Te-
lecký.
Také Lněničkovi měli z rekordního výtěžku vel-
kou radost a návštěvníkům, kteří Tomáška přišli
podpořit, srdečně děkovali. Peníze, k nimž
se přičte ještě částka vybraná na koncertě
ve Vysokém Mýtě a finance z dalších sbírkových
aktivit, použijí na zaplacení speciálního auto-
mobilu s vyklápěcí plošinou, který jim usnadní
přesuny do lázní, k lékaři nebo na rehabilitace,
ale i běžné cestování.

Barbora Košňarová

Rozvoz knih
Městská knihovna Litomyšl nabízí i v roce 2022
rozvoz knih. Tato služba je určena imobilním
občanům či dlouhodobě nemocným, kteří ne-
mají nikoho, kdo by jim do knihovny zašel.
Podmínkou poskytování této služby jsou násle-
dující:
• registrovaný čtenář knihovny
• zaplacený registrační poplatek
• žádné pohledávky vůči knihovně
• bydliště na území města Litomyšl
Knihy si můžete vybírat v našem katalogu
https://katalog.knihovna-litomysl.cz/
Pokud máte o naši službu zájem, zavolejte 604
155 481 nebo napište: knihovna@litomysl.cz
Knihovna přeje všem svým čtenářů vše dobré
v novém roce a mnoho krásných chvil stráve-
ných s knihou. Alena Jiříčková
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Leden – do kina půjdem

Jak jsme slibovali v prosincovém článku,
v novém roce 2022 vás přivítáme novinkou
z česko-slovenské produkce. Ve volném pokra-
čování úspěšné komedie Šťastný nový rok se
opět shledáme se známými tvářemi z před-
chozího dílu – Táňou Paufhofovou, Jánem Ko-
leníkem nebo Gabrielou Marcinkovou.
Po silvestrovské žádosti o ruku plánuje
ústřední dvojice svatbu v Chorvatsku. Jejich ro-
diče a kamarádi se mají veselky také zúčastnit,
ale nevědomky dělají vše proto, aby dvojici
svatbu zkomplikovali nebo je vlastním příkla-
dem odradili.  Pokud vás zajímá, jak vznikla
první nezávislá tajná služba, nenechte si ujít
akční krimi Kingsman. Jedná se o třetí díl této
série s podtitulem První mise, a že půjde o na-
dupanou akční zábavu, je jasné z prvních zve-
řejněných ukázek. 

Celosvětová pandemie způsobila odsunutí
premiér několika očekávaných titulů-jedním
z nich je i volné pokračování Krotitelů duchů.
Po několika zrušených termínech se snad
v lednu dočkáme a užijeme si akční jízdu a boj
s nadpřirozenými silami v podání nové mladé
generace duchobijců. Jen prozradím, že
ve filmu se tak trochu vrátí i původní postavy
v podání Dana Aykroyda, Billa Murraye.  Kdo by
neznal ikonickou černou masku s bílým protá-
hlým obličejem – noví tvůrci se rozhodli vzkřísit
filmovou hororovou legendu Vřískot v napína-
vém pokračování. Kromě herců z původních
dílů Wese Cravena vás čeká návrat slavného
zabijáka a spousta krve. Krev je i nosným té-
matem nové marvelovky s názvem Morbius.
V ní se představí antihrdina doktor Morbius
(oscarový herec Jared Leto), který trpí vzácnou
a smrtelnou chorobou krve. Při pátrání po léku
se mu stane nehoda, následkem čehož získá
nové nadlidské schopnosti, ale také neutucha-
jící touhu po krvi. V lednové programové na-
bídce ale nebudeme mít jen akční a napínavé
filmy. Žánr romantické komedie nám zastupuje
česká novinka Srdce na dlani od tvůrců divác-
kého hitu Žen v běhu. Režisér a scénárista
Martin Horský ve filmu proplétá několik pří-
běhů o lásce, která temperamentně zasáhne
do života starších, mladších i nejmladších hr-
dinů. V hlavních rolích se můžete těšit např.
na Bolka Polívka, Vladimíra Polívku, Elišku Bal-
zerovou nebo Matouše Rumla. Tématu lásky se
dotýkají i drama s originálním námětem Dokud
nás bůh nerozdělil a artový černobílý snímek
Paříž, 13. obvod. Nejmenší diváky do kina
zveme na novinku Velký červený pes Clifford.
Jak už z názvu vyplývá, hlavním hrdinou tohoto
rodinného filmu je roztomilý červený chlupáč,
který ale přes noc naroste do obřích rozměrů
– jeho růst je totiž přímo úměrný lásce, kterou
mu jeho nová majitelka projevuje. Věříme, že
si z nabídky vyberete, a budeme se těšit na vi-
děnou v Kině Sokol.

Dita Konečná, Kino Sokol

Pozvánka 
na projekci filmu 
a setkání s autorem

Rádi bychom vás pozvali na projekci unikátního
animovaného díla Labyrint světa a ráj srdce,
které se uskuteční třetí lednový víkend, kon-
krétně v sobotu 15. 1. od 17 hodin a v neděli 16.
1. od 17 a 19.30 hodin. V animovaném příběhu
pro celou rodinu vám bude hravou a zábavnou
formou představeno zásadní dílo jednoho z nej-
významnějších českých myslitelů Jana Amose
Komenského.  Za projektem stojí spolek České
studny a koproducenti Česká televize a pro-
dukční společnost Film 21.  Ti v roce 2020 inicio-
vali vznik animované adaptace Labyrintu
k příležitosti 350 let výročí úmrtí J. A. Komen-
ského. Původně projekt vznikl jako série krát-
kých epizod s autorskou hudbou, příběhy
vypráví Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Nyní máte
možnost prohlédnout si dílo v jednom celku
a navíc po projekci v sobotu 15. 1. se můžete se-
tkat s tvůrci – autorem a režisérem Adamem
Parmou. Vstupné je 100 Kč a lístky si můžete
zakoupit on-line na našich webových stránkách
www.kinolitomysl.cz nebo v Informačním cen-
tru. Dita Konečná, Kino Sokol

Noc hotelů a Večer
otevřených dveří
na Zámeckém 
návrší
Věděli jste, že na Zámeckém návrší je možné se
ubytovat v hotelu, v hostelu nebo v apartmá-
nech? Je to tak, a proto se můžeme zapojit do
akce Noc hotelů.
V pátek 28. ledna se můžete v registrovaných
hotelech ubytovat za symbolické ceny 777 Kč,
999 Kč nebo 1111 Kč. Asociace hotelů a restau-
rací ČR chce pořádáním této akce upozornit na
ekonomický přínos turismu a prezentovat ho-
tely a jeho služby místním. 
Naše služby vám představíme právě 28. ledna
během Večera otevřených dveří. Od 18 hod. bu-
deme „šmejdit” a pečlivě prozkoumáme celé
návrší. Zajdeme i tam, kde bývá napsáno „Ne-
vstupovat”. Uvidíte, jaké prostory a technologie
se pod fasádami historických budov skrývají, a
to včetně piaristického chrámu. V 19:30 hod. se
sejdeme v zámeckém pivovaru, podíváme se na
film o rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla v
letech 2011–2014, a povíme vám, co vše dnes
organizace Zámecké návrší zahrnuje, nabízí a
spravuje.
Počet míst na „Šmejděni” je omezen, své místo
si raději rezervujte na webu zameckenavrsi.cz/
nochotelu nebo na tel. 739 337 992.
Kateřina Klejchová, Zámecké návrší Litomyšl

Obrazy Jiřího Motáka
16. leden – 17. duben 2022,
regionální muzeum
Malíř, jogín a cestovatel Jiří
Moták je nepřehlédnutel-
ným příslušníkem výtvarné
komunity litomyšlského
regionu. V roce 2003 se
vydal na první cestu
do Indie a Nepálu, kde se
věnoval především du-
chovní praxi. Od té doby
podnikl na tato místa ně-
kolik dalších cest.
Výtvarné činnosti se vě-
nuje s intenzitou, jež odpo-
vídá profesionální tvorbě.
Maluje osobitě a netra-
dičně. Jeho díla prozrazují,
že nabyl podivuhodné
zručnosti a dokázal pro každý obraz najít spe-
cifický duchovní rozměr, nejčastěji mýtickou
krajinu či neobvyklý uzavřený prostor.
Pod vlivem svých duchovních zážitků maluje
obrazy meditativní, které umí ztišit, uvolnit, re-

laxovat, nebo naopak roz-
jitřit a zneklidnit. V každém
případě dovedou diváka
vtáhnout a zaujmout. Mo-
tákova tvorba je tvorbou
ateliérovou, obsahově fan-
taskní, mytologickou, po-
hádkovou, vizionářskou
a pocitovou.
Svá díla dosud prezentoval
na více než třech desít-
kách samostatných i spo-
lečných výstav na různých
místech České republiky.
Jeho obrazy jsou zastou-
peny v soukromých sbír-
kách nejen v České
republice, ale také na Slo-
vensku, v USA, Indii a Au-

strálii. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu
15. ledna 2022 ve 14 hodin. Úvodní slovo pro-
nese historička umění PhDr. Ludmila Marešová
Kesselgruberová, Ph.D. Martin Boštík,

Regionální muzeum v  Litomyšli
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Od košilky k rubáši aneb narození
a smrt v české lidové kultuře
29. leden – 15. květen 2022, regionální muzeum
Výstava představí lidové zvyky a obyčeje při
zlomových okamžicích lidské existence – naro-
zení a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství
pověr a obřadů. Připomene, že z našeho života
vymizela většina rodinných oslav a rituálů spo-
jených s prvními a posledními věcmi v životě

člověka, jež jsou dnes považovány za přežitek.
Ohlédneme se za staletými zvyklostmi našich
předků, které se nedají nahradit a ve kterých je
ukrytá naše minulost.
Putovní výstava Regionálního muzea v Chru-
dimi je z poloviny doplněna exponáty litomyšl-
ského muzea a předměty ze svých sbírek
zapůjčilo také Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě, Římskokatolická farnost – proboštství Li-
tomyšl, Římskokatolická farnost Morašice, Řím-
skokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto
a Římskokatolická farnost Zámrsk.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 28. ledna
2022 v 16 hodin.
K výstavě proběhne několik komentovaných pro-
hlídek pro veřejnost, aktuální termíny sledujte
na www.rml.cz. Pro školy budou komentované
prohlídky po domluvě – klimesova@rml.cz,
777 840 425.

Hana Klimešová, 
Regionální muzeum v  Litomyšli

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

Novinka v naší kanceláři: 3D skenování 
nemovitostí a virtuální Home Staging

Litomyšl – T. G. Masaryka - prodej bytu 2+1 (51 m2),
os. vlastnictví, zděný, po rekonstrukci. ÚT plyn, okna
plast. Krásný výhled, výborné docházkové vzdále-
nosti. ENB G. č. 1657                       Cena: 3 600 000 Kč
Svitavy – Údolní ul. - prodej RD o dispozici 7+kk se
zahradou 1027 m2 v klidné lokalitě. Napojení
na všechny sítě, ÚT plyn+krbová a kachlová kamna.
ENB G. č. 1655                                    Cena: 5 900 000 Kč
Dolní Újezd - prodej RD 3+1 s garáží a zahradou
v centru obce. Napojeno na elektro, vodovod, kana-
lizaci. ÚT na tuhá paliva (HUP před domem), krbová
kamna. ENB G. č. 1624 Sleva na: 2 500 000 Kč
Litomyšl – pronájem nebyt. prostor 15m2 pro ob-
chod či kancelář naproti poště. Dvě výlohy, soc. za-
řízení. ENB G
č. 1651                            Cena: 6 000 Kč/měs.+energie
Choceň – pronájem prostoru 70 m2 pro obchod
na hlavním náměstí. Podružné měření energií. ENB G
č. 1639                          Cena: 15 000 Kč/měs.+ energie
Litomyšl – Toulovcovo náměstí - pronájem vybave-
ného bytu 4+kk s terasou (cca 120 m2) ve III. NP, s lu-
xusním výhledem na historické centrum. ENB G
č. 1648                     Cena: 18 000 Kč/měs. + energie
Trstěnice - prodej RD k rekreaci. 4 menší pokoje, dvě
kuchyně, soc. zařízení. Zahrada 1434 m2, absolutní
soukromí. Napojení na vodovod, vytápění el. přímo-
topy, jímka. ENB G
č. 1630                              Cena k jednání: 2 200 000,- Kč
Litomyšl – Braunerovo nám. - pronájem nebyt. pro-
storu (26 m2) v přízemí a ve II. NP. Výloha, hlavní
vstup z podloubí. Pro obchod, služby, sídlo společ-
nosti, kanceláře apod. ENB G 
č. 1653                     Cena:  12 000,- Kč/měs. + energie

více na www.consultvk.cz

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA

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

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

•
•
•
•
•

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

Zaměstnanci Saint-Gobain
i letos darovali svá srdce
Domov pro seniory a Domov se zvláštním re-
žimem Litomyšl se stal jednou z obdarovaných
organizací v rámci projektu „Daruj srdce“ spo-
lečnosti Saint-Gobain – lídra na trhu se sta-
vebními materiály. V rámci projektu, který
odstartoval na konci listopadu, kupovali za-
městnanci společnosti za symbolickou částku
20 Kč srdíčka s cílem pomoci vybraným orga-
nizacím. Celkem přispěli 113 tisíc korun, zbytek
do sbírky věnovala Skupina Saint-Gobain,
která dohromady pomohla 10 organizacím na-
příč ČR částkou atakující jeden milion. Část
z výtěžku – přes 120 000 Kč – obdržel také
Domov pro seniory a domov se zvláštním re-
žimem Litomyšl.
„Daruj své srdce a Saint-Gobain ho věnuje
také“. Tak znělo motto již druhého ročníku dob-
rovolné CSR aktivity, jejímž cílem bylo pomoci
tam, kde to nejvíce potřebují. Na konci listo-
padu každá divize Skupiny v ČR nominovala
jednu organizaci, kam vybraný finanční dar po-
putuje, vždy šlo přitom o organizaci v blízkosti
jejich výrobního závodu. Skupina se navíc do-
předu zavázala, že k vybrané částce následně
přidá další finanční obnos. Aktuálně tak díky

projektu „Daruj srdce“ rozdělí Saint-Gobain or-
ganizacím napříč ČR částku 872 810 Kč, a to
ještě před Vánoci.
„V loňském roce reagovala Skupina Saint-Go-
bain touto iniciativou na nepříznivý vývoj
v souvislosti s pandemií covid-19 a pomohla
organizacím, které jí musely nejvíce čelit. Šlo
převážně o nemocnice nebo organizace peču-
jící o sociálně slabé, seniory či opuštěné děti,
jako je například Klokánek. Letos je situace
možná ještě horší, a navíc všeobecná nálada
veřejnosti už není tak otevřená pomoci.
Chceme to změnit, alespoň mezi našimi za-
městnanci, kterých máme v ČR více než 4 ti-
síce, a ukázat jim, že pomoci je potřeba dnes
ještě víc než vloni. Finanční dar předáváme or-
ganizacím ještě před Štědrým dnem,“ říká
k akci Robert Kudrna, personální ředitel Saint-
Gobain východní Evropa. 
Sbírka „Daruj srdce“ probíhala od 29. 11. do 10.
12. Během tohoto období mohli zaměstnanci
přispívat do předem připravených pokladniček
u vstupu do jednoho ze 14 výrobních závodů
i na centrále společnosti v Praze. Za symbolic-
kou částku 20 Kč si mohli koupit papírové
ozdoby ve tvaru srdíčka a ozdobili jimi k tomu
určené vánoční stromky. Počet srdíček i výše
daru přitom byla zcela dobrovolná. V kasičkách
všech závodů se během dvou týdnů nastřá-
dalo celkem 113 000 Kč. Zbytek celkové částky
věnovala Skupina Saint-Gobain.
Předávání šeků probíhá za účasti zástupců or-
ganizátora projektu a každé jedné organizace
ještě před Vánoci. Kromě Domova pro seniory
a domova se zvláštním režimem v Litomyšli
pod stromečkem letos najdou „něco navíc“
také Fond ohrožených dětí Klokánek, Nadace
Leontinka, spolek Nedoklubko, Parent Project,
Domov Na výsluní Hořovice, Nemocnice
Znojmo, Domov seniorů Hranice, Domov Anna
v Českém Brodě a Domovy na Orlici.

Tereza Pavézková
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Milí přátelé Oseckého údolí,
to, co tam vidíte, je konečná. Můj záměr a tím
i Vaše podpora na projektu byl úplně jiný. Za 50
tisíc jsem si naivně myslela, že se toho dá, při
dobrém úmyslu, udělat víc. Jsou tam pouze 4
dřevěné lavičky. Dost málo. Cesta dostala úplně
jiný charakter tím, že se zúžila, vykácely se
stromy pro budoucí sběrný dvůr. Na pravo-
úhlém lomení cesty měla být vyhlídka, posed,
pyramida – něco, aby bylo vidět na západ
slunce z výšky. Je to úžasné místo. Vše naráží
na nechuť, přísná kritéria, certifikáty bezpeč-
nosti a třeba i jiný záměr. Obnovit studánku
nelze, je na soukromém pozemku a lávka přes
řeku v místě bývalého stavidla, to už je úplná
utopie. Já jsem zklamaná a nedivila bych se,
kdybyste byli i Vy.  Marie Novotná

Naspořit na Domov pro seniory tímto tempem nejde
Prosincová Lilie se obsáhle věnuje otázce, jak
zaplatit nový Domov pro seniory. Jsou předlo-
žena tato fakta: 1. pozemek, projekt a povolení
máme, 2. máme naspořeno 75 mil.Kč, 3. Domov
má stát 290 mil.Kč, 4. spoříme roční příjmy
z úsekového měření (cca 15-18 mil.Kč). Ke dnes
odhadované ceně Domova nám tedy chybí 215
milionů, které tímto tempem naspoříme za
zhruba 13-14 let (viz 4). Bohužel ale žijeme
v době zrychlující inflace, letos odhadovaných
6 % se v nejbližších letech příliš nezpomalí
a budeme si muset do budoucna zvyknout
na min. 3,5-4 % ročně. Doby téměř nulové in-
flace jsou nenávratně pryč. Při konzervativním
předpokladu inflace 3,5 % se nám ale dnešních
290 milionů vyšplhá za 14 let na 470. Neboli
další velmi, ale opravdu velmi dlouhá doba spo-

ření – odhaduji rok 2045. Ano, je to zjednodu-
šený pohled, nebere v úvahu např. možnost po-
stupného splácení stavby, spoření větších
částek (tj. masivní změna rozpočtových priorit),
prodej stávajících budov CSP ex post a další, ale
i tak se přinejlepším dostaneme k roku 2035-
38. Chceme tak dlouho čekat? Jak to vidím, zbý-
vají tři možnosti: 1. nechat to být – nelze, 2.
nějaká forma daru (např. dotace/sbírka apod.)
– nejisté, 3. úvěr. Mnohým se při slově úvěr dělá
kopřivka, ale stačí si uvědomit, kolik lidí si je
schopno naspořit na vlastní bydlení. Nezapomí-
nejme, že inflace sice užírá úspory (viz výše), ale
také naopak zlevňuje dluhy. V roce 2017 nám
Česká spořitelna nabízela bezúčelový úvěrový
rámec 100 milionů s úrokem 1,25 % ročně na 20
let, což z dnešního pohledu vypadá jako sci-fi.

Finanční výbor, jehož jsem byl tehdy členem,
doporučil ZaM tuto nabídku využít. Jestli se tak
stalo nebo jestli je tato nabídka stále platná,
nevím. Každopádně čísla hovoří jasně. Bez za-
pojení externího financování nový Domov ne-
postavíme nikdy, nedělejme si iluze. Pro úplnost
závěrem dodávám (a okrajově to zmiňuje i sta-
rosta), že je ještě čtvrtá možnost, která je ale
podle mého v současné Litomyšli bohužel jen
těžko průchozí – soukromý investor. Nabídka tu
už byla. Mějme jen na paměti to hlavní, a sice
že podmínky pro život našich seniorů a pro
práci pečovatelského personálu se ve stávají-
cích budovách CSP každým rokem zhoršují.

Robert Pikna

Okolí zámku může být zase krásné
Vzpomínám na rybníček se strouhou v zámecké
zahradě, který nám v dětství byl zdrojem velké
radosti. Stavěli jsme mlýnky, chytali žáby
a čolky. Teď už do zahrady moc nechodím, pro-
tože mě bolí pohled na sterilní laminátová ko-
ryta, jež přírodu pohřbila. Trápí mě dívat se
na zfušovanou předělávku zámecké zdi a kami-
ony, které denně po stovkách rachotí pár kroků
od památky UNESCO.
Je prima, že se před lety podařilo sehnat gigan-
tickou dotaci na přebudování návrší. Snad bylo
tehdy peněz až moc, tak se bouraly věci, co pře-
stavbu nepotřebovaly. Něco dopadlo parádně:
klášter je úchvatný, muzeum úžasné a středo-
věká brána uchovaná v útrobách impozantní.
Skvělé je zámecké bludiště a nejlepší bylo dět-
ské hřiště u zámku. 
Jak už to bývá, jiné věci se nepovedly. Od pře-
stavby už uteklo dost vody, abychom je napra-
vili bez vracení dotace. Chybí zeleň u muzea.
Souhlasím také s Národním památkovým ústa-
vem (NPÚ), že laminátové experimenty u pa-
mátky UNESCO nemají co dělat. Upřímně
obdivuji výmluvnost a drzost architekta, který
o nich dokázal přesvědčit celou Radu. Je to ale
jako z pohádky Císařovy nové šaty. Najde se

v Litomyšli jeden, komu se laminátová úprava
líbí a je ochoten se pod ten názor podepsat?
Podobně má NPÚ pravdu, že kamiony na Zá-
mecké ničí pivovar, zámek a celé návrší. Zákaz
tranzitu nejde vynutit, navíc neplatí pro kami-
ony ze Třebové do Prahy. Obchvat nabízený
krajem a státem jsme v Litomyšli odmítli, tak co
s tím? Provizorní řešení je váha automaticky ro-
zesílající pokuty, leč instalace je v nedohlednu.
Aby k něčemu byla, musíme zakázat tranzit nad
6 tun a úplně stopnout kamiony nad 12 tun.
Kontejnerové kamiony ke škole a zámku zkrátka
nepatří a často se v zatáčce ani nevytočí.
Na druhou stranu NPÚ ošklivě nezvládlo pře-
stavbu zámecké zdi, tady měli pravdu úředníci
města. Suma sumárum: okolí zámku by hrozně
prospělo, kdyby se město a NPÚ vždy snažily
najít konsensus a netlačily své řešení přes
odpor druhého. Zkušenosti ukazují, že rozhod-
nutí nelze nechat jen na odborných komisích.
Možnosti úředníků protestovat jsou omezené
a sami nemají autoritu volených představitelů.
Dělejme u zásadních otázek, jako je tahle, příště
referendum. Nezávazné, ať nakonec rozhoduje
Rada, ale zabrání to průšvihům: císařovy nové
šaty si přes odhlasovaný odpor města troufne

prosazovat málokdo. Přiblížíme se původnímu
pojetí demokracie, jak se zrodila ve starých Até-
nách; Litomyšl je na to malá dost. Stačí spojit
referendum s prezidentskými nebo parlament-
ními volbami, kam chodíme všichni. Nenechme
to takhle. Bude ještě potřeba hodně práce
a peněz, ale naděje na krásný a klidný zámecký
park žije. Tomáš Havránek

Osecké údolí

80 let 
od heydrichiády
Na krajském úřadě Pardubického kraje byl 
29. prosince zahájen vzpomínkový rok na udá-
losti spojené s obdobím heydrichiády. Právě 
v ten den totiž uplynulo 80 let od vysazení tří
paradesantních skupin Anthropoid, Silver A
a Silver B.  V sále Jana Kašpara je až do konce
ledna 2022 od 8 do 18 hodin k vidění výstava tří
desítek obrazů akademické malířky Zdenky
Landové, které autorka věnovala hrdinství če-
skoslovenských parašutistů a jejich spolupra-
covníků z řad domácího protinacistického
odboje. Obrazy jsou součástí rozsáhlého cyklu
150 děl, která vznikla v polovině 60. let minu-
lého století. Rodina Zdenky Landové na jaře
roku 1942 ve svém domě ukrývala nadporučíka
Adolfa Opálku, velitele paraskupiny Out Dis-
tance. Výstava je přístupná každý den s výjim-
kou 12., 25. 1. a 26. ledna. Návštěvní režim se
bude řídit platnými protiepidemickými opatře-
ními. Vstup je zcela zdarma. -red-
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v Litomyšli v lednu 2022
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

8. 1. So Tříkrálová sbírka • Litomyšl a okolní obce tel. 733 741 091
11. 1. Út 15.00 - 17.00 Deskovky se Světlušákem a Jéňou - na téma: Hry pro dva • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
12. 1. St 16.00 - 17.00 Hrajeme si na školu - vzdělávací cyklus pro předškolní děti, zdarma • Základní škola Litomyšl - U Školek tel. 461 613 056
15. 1. So 09.30 - 12.00 Linoryt - výtvarná dílna, 30 Kč  • dům U Rytířů tel. 461 653 488

14.00 Obrazy Jiřího Motáka - vernisáž výstavy, úvodní slovo pronese historička umění PhDr. Ludmila Marešová • regionální muzeum
28. 1. Pá 16.00 Od košilky k rubáši anebo narození a smrt v české lidové kultuře - slavnostní zahájení výstavy • regionální muzeum

18.00 Večer otevřených dveří - netradiční prohlídka zámeckého návrší, od 19.30 projekce filmu o rekonstrukci ZN • Zámecké návrší tel. 739 337 992
4. 2. Pá 20.00 Vypsaná fiXa - koncert, afterpárty, 310 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 6. 1. Duch Vánoc - Čas na lásku - vánoční instalace Jany King Kochánkové • dům U Rytířů Út - Ne 10-12 a 13-17
do 9. 1.  Zdeňka Kudrnová: Misie Premonstrátů - výstava obrazů • denně • Galerie Pakosta (Street Gallery)
do 17. 1. Jindřich Pevný: 60 - výstava • Galerie v Antik Hotelu Sofia • denně
do 31. 1. Výstava k 80. narozeninám J. Dudychy - bronz. plastiky, šperky (K. Votipka, V. Brodská) • Galerie Dudycha • otevřeno po domluvě na tel. 604 445 207
do 2. 2. Výstava betlémů • Husův sbor • Út, St 8.30 - 11.30 nebo na požádání po domluvě na tel. 724 704 977
do 6. 2. Lidový nábytek na Litomyšlsku - výstava, nábytek užívaný od 18. do poloviny 19. století • regionální muzeum • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17
do 13. 2. 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
od 16. 1. do 17. 4. Obrazy Jiřího Motáka - výstava malíře, jogína a cestovatele Jiřího Motáka • Regionální muzeum v Litomyšli • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17
od 29. 1. do 15. 5. Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře - výstava • regionální muzeum • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St, Čt  4., 5., 6. 1.  Večer pro dámy: Šťastný Nový rok 2: Dobro došli - film ČR/Slovensko, komedie/romantický, 95 min, 130 Kč
Pá, So, Ne  7., 8., 9. 1.  Kingsman: První mise - film USA/VB, akční/komedie/dobrodružný/krimi, 130 min, titulky, 130 Kč
Út 11. 1.  Krotitelé duchů: Odkaz - film USA, akční/komedie/dobrodružný/fantasy, 125 min, titulky, 130 Kč
St 12. 1.  Krotitelé duchů: Odkaz - film USA, akční/komedie/dobrodružný/fantasy, 125 min, dabing, 130 Kč
Čt 13. 1. od 17.00  Kino pro seniory: Zbožňovaný - film ČR, komedie, 100 min, 70 Kč
Čt 13. 1.  Dokud nás Bůh nerozdělil - film Itálie, komedie/drama, 100 min, titulky, 110 Kč
Pá, So 14., 15. 1.  Vřískot - film USA, thriller/horor, 120 min, titulky, 130 Kč
Ne 16. 1.  Labyrint světa a ráj srdce - film ČR, animovaný, 107 min, 100 Kč
Út 18. 1.  Spider-Man: Bez domova - film USA, dobrodružný/akční/sci-fi, 160 min, titulky, 110 Kč
St 19. 1.  Spider-Man: Bez domova - film USA, dobrodružný/akční/sci-fi, 160 min, dabing, 110 Kč
Čt 20. 1.  Filmový klub: Paříž, 13. obvod - film Francie, drama, 105 min, titulky, 100 Kč
Pá, So, Ne 21., 22., 23. 1.  Srdce na dlani - film ČR, komedie/romantický, 95 min, 140 Kč
Út, St 25., 26. 1.  Matrix Resurrections - film USA, akční/sci-fi, 150 min, titulky, 130 Kč
Čt 27. 1.  Klan Gucci - film USA, životopisný/drama/thriller, 160 min, titulky, 100 Kč
Pá, So 28., 29. 1.  Morbius -film USA, thriller/akční, 120 min, dabing, 130 Kč
Ne 30. 1.  Morbius -film USA, thriller/akční, 120 min, titulky, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  8., 9. 1.  Velký červený pes Clifford - film USA, rodinný/komedie, 100 min, 130 Kč
So, Ne 15., 16. 1.  Labyrint světa a ráj srdce - film ČR, animovaný, 107 min, 100 Kč 
So, Ne 22., 23. 1.  Rozbitý robot Ron - film USA, animovaný/rodinný/dobrodružný, 100 min, 100 Kč
So, Ne 29., 30. 1.  Zpívej 2 - film USA, animovaný/komedie, 110 min, 120 Kč

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

KAM ZA SPORTEM
8. 1.                  So              13.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Česká Třebová B - Krajský přebor, kadetky • Městská sportovní hala
9. 1.                  Ne             09.00                 Florbal: Liga starších žáků - turnaj • Městská sportovní hala
15. 1.                So              09.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Slovan Moravská Třebová - KP I. třída, ženy • Městská sportovní hala
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. Volejbal Červený Kostelec - KP I. třída, muži • Městská sportovní hala
                                             19.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FBŠ Všestary - Divize muži - skupina D • Městská sportovní hala
16. 1.                Ne             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Choceň - krajský přebor, juniorky • Městská sportovní hala
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Náchod - Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů • zimní stadion
19. 1.                St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň - Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů • zimní stadion
22. 1.               So              09.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy B - KP I. třída, ženy. • Městská sportovní hala
23. 1.               Ne             13.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Dřevěnice - Krajský přebor, kadeti • Městská sportovní hala
29. 1.               So              09.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Orel Letohrad A - Krajský přebor, kadetky • Městská sportovní hala
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. SKO Hlinsko - KP I. třída, muži • Městská sportovní hala
                                             19.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FBC Letohrad Orel Orlice - Divize muži - skupina D • Městská sportovní hala
30. 1.               Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. Stadion Nový Bydžov - Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů • zimní stadion
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Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

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

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na kulturní i sportovní akce v síti Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, TicketLive a Colosseum.
Internet, kopírování, skenování, laminování a kroužková vazba.
Aktuálně v nabídce: parkovné 2022, kalendáře a diáře 2022, přehled předprodeje vstupenek na www.ticlitomysl.cz/cz/vstupenky
Nově si u nás můžete každý měsíc zdarma vyzvednout noviny Svitavský deník extra.

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

SPORT, CVIČENÍ
 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 vždy od 13.30 do 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
Provozní doba sauny:
• Po 16.00 - 21.30 neomezeně
• Út 16.00 - 21.30 ženy
• St 16.00 - 22.00 neomezeně
• Čt   16.00 - 22.00 neomezeně
• Pá 16.00 - 22.00 neomezeně
• So 16.00 - 21.30 neomezeně
• Ne 16.00 - 21.30 neomezeně a děti
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

m ě s t o  p r o  l i d i

Nechť jsou v roce 2022
všechna vaše setkání na 1

město Litomyšl

Josef Matička,  Na trhu,  1952.  Ze sbírky Městské galer ie Litomyšl

Chystáte se uspořádat ve městě akci? Zajímá vás, co se v daný termín bude v Litomyšli konat, abyste
mohli program své akce 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, vy-
užijte formulář na webu města.

PLÁNOVÁNÍ AKCÍ

O
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Ruská stopa ve sbírkách Městské galerie
Roku 1938 obohatil sbírky lito-
myšlské Městské galerie soubor
výtvarných prací, který jí věnoval
šéfredaktor listu Prager Presse
Arne Laurin. Dárce tímto způso-
bem, poněkud neobvyklým, vy-
jádřil úctu a poděkování svému
příteli univ. prof. Arne Novákovi,
synovi spisovatelky Terézy Nová-
kové, jemuž byla obrazárna jeho
rodného města srdeční záleži-
tostí. Součástí kolekce byla
i kresba od N. M. Rodionova –
pravděpodobně jedna z ilustrací,
nakonec nepoužitá, doprovázejí-
cích překlady děl ruských spiso-
vatelů (Turgeněva, Zoščenka
a dalších), které v letech 1933–
1936 vycházely v nedělní příloze
vzpomenutých novin.
Malíř, grafik a ilustrátor Nikolaj Michajlovič Ro-
dionov (*1896 Moskva, †1970 Praha) náležel
k ruské inteligenci, jež po bolševické revoluci
opustila vlast, a to často za velmi dramatických
okolností, a nový domov našla v Masarykově
Československu. Rodionov utekl v roce 1920
několik let žil v Lublani, kde se živil těžkou fy-

zickou prací a zároveň navště-
voval uměleckou školu, roku
1925 se natrvalo usadil v Praze.
Zde docházel do Ukrajinského
studia výtvarných umění, byl
členem Sdružení výtvarníků
a Skupiny slovanských umělců
Skythové, občas vystavoval.
O jeho tvorbě se např. v roce
1934 psalo: „Malba je to zcela
zasněná, v rozplývavých pře-
cházejících a měňavých tónech,
zpevněná teninkou psanou
kresbou.“ Žil sám, rodinu neměl.
Přátelil se např. se sběratelem
slovanského umění Jiřím Kará-
skem ze Lvovic či s proslulým
malířem Josefem Šímou, znal se
také s populárním litomyšlským

výtvarníkem Josefem Matičkou a jeho ženou
Annou, jež o něm ve svých pamětech uvádí:
„Rus, který přímo vyzařoval pasivitu Oblomova,
skromný, věčně hladový, věčně bez peněz. Ma-
loval jímavé obrazy s náměty ruských pohádek,
plné poezie, citlivé a primitivní oleje. Posloužil
jednou Stříbrného Večerníku [přesněji: bulvár-
nímu plátku Večerní list] jako senzace dne, uve-

Skautský rok s rouškami a šablonami
V roce 2021 poznamenala kovi-
dová pandemie i běžnou činnost
skautských oddílů. Není naším
zvykem se vzdávat a bezmocně
čekat. Skauti v Litomyšli se za-
pojili do dobrovolnické pomoci,
doučovali děti, roznášeli knížky
z knihovny, posílali dobroty zdra-
votníkům, vybrali hromadu
zásob pro potravinovou banku.
Vedoucí chystali online schůzky,
psali dětem dopisy, vymýšleli
program na dálku, podporovali
se navzájem. 
Až od podzimu běží pravidelné
schůzky ve (skoro) normálním režimu, s důra-
zem na zvýšené podmínky hygienické bezpeč-
nosti. Mohli jsme konečně ve větší míře rozjet

projekty tzv. šablon pro nefor-
mální vzdělávání.  Díky finanční
podpoře Evropské unie mohou
naši dobrovolní vedoucí chystat
ještě o kousek zajímavější, vype-
čenější, náročnější i dražší pro-
gramy pro družiny. Klubovna se
postupně vybavuje novým ná-
bytkem i zajímavými deskovými
hrami, hudebními nástroji, nářa-
dím pro práci se dřevem, nádo-
bím pro pečení cukroví i pro
vaření ve velké skupině. Vedoucí
sdílejí své nápady, úspěchy
i zkušenosti. Na schůzky a vý-

pravy si zveme experty z nejrůznějších oblastí,
navštěvujeme zajímavá místa. Kluci si vyzkou-
šeli sázení dřevin pod vedením zahradníka, děv-

Retrogaming – 4600 km, 55 000 návštěvníků
Výstava Retrogaming – počátky
osobních počítačů u nás se ne-
dávno přesunula z Českých Bu-
dějovic do Chomutova, aby
podruhé za sebou ulehla k zim-
nímu spánku, protože koronavi-
rus narušil dohodnuté termíny
výstav, kde mohl. Od roku 2014,
kdy výstava v litomyšlském
muzeu vznikla, se již „narajzovala
dost“. Mezi 24 zastávkami –
od Sokolova po Břeclav, od Pra-
chatic po Opavu – urazila mini-
málně 4600 kilometrů.
Vzpomínají na ni různě. Návštěv-
níci i zaměstnanci. Většina náv-
štěvníků je spokojená, protože
dospělí se díky výstavě vrací
do svého dětství a děti alespoň na chvíli chytnou
i staré „vykopávky“ v herně. Sběratelé mohou
být kritičtější, protože na výstavě není žádná
vyložená kuriozita – ale nic důležitého tu ne-

chybí a zábavnou formu oceňují.
Mezi zaměstnanci muzeí zpo-
čátku mírně převládá zděšení
nad nadšením, protože obvykle
nebývají technicky založení. Ale
po skončení výstavy většinou
uznávají, že obsluha návštěvníků
nebyla tak hrozná. Zatím se stalo
jen jednou, že paní průvodkyně
po školení onemocněla a zá-
zračně se uzdravila první den
po skončení výstavy. Naopak
v Prachaticích se průvodkyně
občas nemohly dohodnout, která
z nich přeruší rozehranou hru,
když do muzea přišel nový náv-
štěvník a bylo potřeba se ho uj-
mout.

Návštěvnost výstavy se také různí. Nejvyšší byla
samozřejmě v Technickém muzeu v Brně a v Ji-
hočeském muzeu v Českých Budějovicích. Násle-
dují turistická města jako Prachatice, Litomyšl,

řejněná na první straně, když padl vysílením
na Staroměstském náměstí. Později se stal za-
městnancem Fondu výtvarných umělců, nosil
z aut díla úspěšnějších ,majstrů´ a předkládal je
nákupním komisím.“ Můžeme se divit, že malíř
s takovýmto osudem vytvořil mj. obrazy „Pod-
zimní nálada“ či „Vadnoucí pivoňky“? 
Rodionovova ilustrace, ona ruská stopa ve sbír-
kách Městské galerie Litomyšl, nebyla nikdy vy-
stavena. Bohužel tedy chyběla i na objevné
kolektivní výstavě „Domov můj… Umělci-
emigranti z území bývalého Ruského impéria
v Československu“, konané od července do lis-
topadu loňského roku v Galerii výtvarného
umění v Náchodě. Rodionov tak byl zastoupen
pouze oleji pocházejícími jednak ze soukromých
kolekcí, jednak ze sbírek Památníku národního
písemnictví a zmíněné náchodské galerie. Jsou
reprodukovány ve výstavním katalogu, do jehož
textové části přispěl několika informacemi
i autor těchto řádků a který se snad již brzy ob-
jeví na knižním trhu. Navíc není vyloučeno, že
práce N. M. Rodionova budou časem k vidění –
nejlépe spolu s tvorbou Josefa Matičky – také
v domě U Rytířů.

Stanislav Vosyka

čata si pod vedením keramičky vyráběla anděly
či šplhala do výšek s lezeckou instruktorku. Tě-
šíme se na jaro, plánujeme setkání s cukrářkou,
truhlářem, výlety do zajímavých vzdělávacích
institucí. Držte nám palce, ať nemusíme opět
zavřít klubovnu na zámek a ať si můžeme užít
radostnou práci s dětmi. Pro dobrovolníky je
úsměv malých svěřenců nejcennějším pokla-
dem. 
Projektové dny a tandemové vedení schůzek
jsou součástí projektu „Společnou cestou ke
kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území
Litomyšlska“, realizovaného a financovaného
s podporou ESF, Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Regis-
trační číslo: CZ.02.3.68/0.0/ 18_071/0016577. 
    Jana Dvořáková, vedoucí junáků

Třebíč nebo Znojmo a velmi příjemně překvapil
Šumperk. V Břeclavi se podařilo dostat zprávu
o výstavě do Blesku, což zapříčinilo návaly, které
místní muzejníci museli na místě řešit instalací
náhradních počítačů do herny a vypínáním svě-
tel po skončení otevírací doby, aby lidé pochopili,
že už musí jít domů. Našla se ale i místa, kde vý-
stava tak úspěšná nebyla.
Největší starosti s výstavou jsou s porouchanou
technikou, která se musí průběžně opravovat
nebo vyměňovat. Viníkem je většinou stáří
strojů, návštěvníci zatím zlomili jen jeden joys-
tick. Na památku si bez dovolení odnášejí hlavně
kopie prvních čísel časopisu Excalibur. Opravy
naštěstí nemají vliv na chod výstavy, protože
muzeím jsou zapůjčovány i náhradní předměty.
V Chomutově by měla (teoreticky) výstava začít
na přelomu února a března 2022. Aktuální jízdní
řád počítá pro nejbližší budoucnost se zastáv-
kami v západních a jižních Čechách i na Moravě.

Petr Chaloupka, 
Regionální muzeum v  Litomyšli



20

Kalendářová nadílka je tu!
Rok 2022 je tu! Pokud ještě nemáte vybraný ka-
lendář pro nadcházející měsíce, máme pro vás
hned několik nabídek, u kterých již tradičně ru-
číme za kvalitu.

Slavíme 30 let na Seznamu UNESCO! 
Nástěnný kalendář vydává České dědictví
UNESCO již podevatenácté – stále nevycházíme
z údivu, jaké obrovské dědictví nám tu předkové
v podobě památek UNESCO zanechali. Kalendář
vydáváme i přesto, že od roku 2019 není počet
zapsaných památek UNESCO stejný jako počet
měsíců v roce. I s letošními nováčky, kterými
jsou Slavná lázeňská města Evropy a Jizersko-
horské bučiny si poradíme – dostanou společ-
nou titulní stranu kalendáře. Díky předchozím
zápisům Hornického regionu Krušnohoří a Kra-

jiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočáro-
vých koní Kladruby nad Labem vám bude kalen-
dář sloužit až do února 2023. Kalendář vychází
v česko-anglické mutaci, a je tedy vhodný i pro
vaše zahraniční přátele či klienty. Jde o to nej-
vzácnější, co Česká republika v oblasti památek
má. Značka UNESCO je celosvětově uznávaná,
a také proto má tento kalendář každoročně
velký ohlas a úspěch i v zahraničí. Fotografie
v tomto kalendáři jsou z dílny Františka Renzy
a Jaroslava Horáka. 

Kalendářové tipy na výlet do měst UNESCO
a České inspirace 
Tradičně dobrou zprávu máme i pro milovníky
stolních kalendářů. České dědictví UNESCO
spojilo síly se svazkem obcí Česká inspirace

a připravili jsme kalendář s názvem „Kalendá-
řové tipy na výlet do měst UNESCO a České in-
spirace“. Řadou krásných fotografií jsme zaplnili
všech 53 týdnů roku 2022. Přidanou hodnotou
tohoto kalendáře jsou pozvánky na akce
do měst, které jsou součástí kalendária. 
Věříme, že vás budou naše kalendáře bavit,
něco nového vás naučí a třeba i napoví cíle příš-
tích výletů.     
Dobrou zprávou pro vás může být i fakt, že ne-
zvyšujeme cenu! Cena nástěnného kalendáře je
140 Kč, stolní kalendář u nás zakoupíte za
100 Kč.  
Oba kalendáře si můžete  prohlédnout a objed-
nat v e-shopu na www.unesco-czech.cz.

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Litomyšl v letošním roce sjednotí vizuální styl
Radnice na podzim obdržela celkem osm ná-
vrhů vizuální identity, a to i přes to, že autorům
neslíbila žádnou finanční odměnu za vypraco-
vání. Cílem výzvy, v níž město oslovilo grafiky
z Litomyšle, bylo získat alternativní návrhy
vizuální identity, protože úřad i samospráva do-
posud nemají sjednocené dokumenty a komu-
nikační kanály. Radní nakonec v listopadu zvolili
cestu evoluce místo revoluce. Úpravy nebudou
stát peníze navíc.
„Prvně chci poděkovat všem účastníkům naší
výzvy za jejich aktivitu. Jednalo se o místní gra-
fiky a designéry, každý z autorů přinesl na stůl
svůj pohled na věc a nové nápady na to, jak by
se město mohlo prezentovat. Nechtěli jsme jít
cestou velkých soutěží, které stojí statisíce,
spíše nám šlo o to, zda je třeba vůbec s vizuální
identitou něco dělat a prozkoumat možnosti,
které máme. V Litomyšli je řada šikovných lidí
z této oblasti, tak jsme nejprve s výzvou oslovili
je. Po projednání v mediální komisi a na základě
prezentací tří finalistů jsme rozhodli o tom, že
nebudeme dělat velké změny. Dojde k opravdu
drobné typografické úpravě loga, které si veřej-
nost nejspíš ani nevšimne, a sjednocení typů
písma i materiálů, kterými město komunikuje.
Jako doplněk ke zmodernizované lilii a nápisu
Litomyšl budeme tu a tam, kde se to bude hodit
a bude to v souladu s připravovaným design

manuálem, používat písmeno L v levém rohu.
Město to nebude stát nic navíc, protože nemu-
síme dělat velkou změnu ve značení, ale půj-
deme postupně v rámci přirozené obměny
značení a dalších infoprvků. Design manuál
s tím, jak a kde máme co používat, nám vítězná
místní společnost H.R.G. dodá zdarma,“ popi-
suje průběh a výsledek výzvy starosta Daniel
Brýdl.
Rada města nakonec schválila, že čtyři účast-
níci s nejlepšími projekty dostanou drobnou fi-
nanční odměnu jako poděkování za jejich práci,
celkem takto město uvolní 20 tisíc korun z roz-
počtu. Ačkoliv radní vybrali návrh společnosti
H.R.G., která se o vizuální stranu města stará
přes dvacet let, nechce vedení města opome-
nout dobré nápady, s nimiž přišli ostatní autoři.
„V radě města pro H.R.G. hovořila hlavně evo-
luce, tedy drobná úprava a sjednocení stávají-
cího stylu, který se nám líbí, už ve městě je,
funguje, je kvalitní a místní jsou na něj zvyklí.
Důležitá byla i finanční stránka, protože vypra-
cování manuálu a licenční smlouvu na speciální
písmo dostane město zcela zdarma. Nechtěli
jsme jít cestou, kde utratíme statisíce za změnu
jen pro změnu samotnou a wow efekt jako v ji-
ných městech. Používaný styl má svou kvalitu,
dojde pouze k jeho drobné úpravě. Nicméně
ostatní autoři přišli se zajímavými návrhy na ti-

skoviny či propagační předměty a rádi bychom
se po domluvě s nimi pokusili některé jejich ná-
pady uvést do praxe,“ dodává starosta.
K vypracování design manuálu dojde začátkem
letošního roku, v první vlně dojde ke sjednocení
tiskovin z úřadu, jako jsou dopisy a faktury,
jejichž dotisk se plánoval. Zvažuje se také rede-
sign městského zpravodaje. Velké změny
na bannerech, úpravy infosystému ve městě či
již hotových tiskovinách nejsou s ohledem
na to, že se jedná o úpravu stávajícího stylu,
nutné a nepočítá se s nimi do doby, než budou
potřeba kvůli technickému stavu či zastaralosti
potřebovat vyměnit. Stejně tak nedojde k ra-
zantním úpravám předělaného webu www.lito-
mysl.cz.
„V posledních letech se s novými vizuálními
identitami našich měst doslova roztrhl pytel
a to je dobře. Nekvalitní grafické prezentace
měst jsou totiž nahrazovány povětšinou zdaři-
lými realizacemi, jedinou vadou na kráse bývá
nutnost změnit od základu úplně vše, pochopi-
telně za cenu vysokých nákladů. A aby to celé
fungovalo, neměla by to být změna pozvolná,
ale rychlá. Pro takový příklad není třeba jezdit
daleko – nedávno se sousední Svitavy převlékly
do nového stylu doslova přes noc. Protože si
myslíme, že v Litomyšli máme základy dobré,
nabídli jsme městu místo velkých změn určitá
vylepšení stávajícího vizuálu tak, aby to nestálo
nic navíc. Zůstává současný logotyp, který pro-
šel jen drobnými úpravami, zůstává také pro Li-
tomyšl typická červená barva. V komunikaci
městského úřadu přibude k logotypu zjednodu-
šený znak lilie. Co bude nového, je grafická
značka L. O městu L píše v Krvavém románu
Josef Váchal, písmeno L použil na titul publikace
o historii Litomyšle grafik Jiří Lammel a nyní se
písmeno L stane oficiální značkou. Nutno dodat,
že s nápadem značky L přišel také Ondřej
Raška, jehož práce postoupila mezi tři nejlepší
návrhy. I proto si myslíme, že je to správná
cesta. Součástí každé vizuální identity je také
písmo. Pro město jsme navrhli vlastní font s ná-
zvem Litomyšl, který se už několik let uplatňuje
v propagaci, na plakátech, infostojanech či zna-
čení ulic. Písmo bude městu a organizacím
volně k dispozici, a tak jej bude moci používat
skutečně každý," uvedl autor vítězného návrhu
Jiří Mělnický, který působí jako grafik v místní
tiskárně H.R.G.
Na všechny došlé návrhy vizuální identity se
můžete podívat na webu www.litomysl.cz.

-mv-
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STAVEBNÍCH PARCEL

V LOKALITĚ LÁNY
Cena 3372 Kč za metr čtvereční s DPH.

Žádosti s ověřenými podpisy v uzavřené obálce označené 
„Pozemky Lány - NEOTVÍRAT“ přijímáme do 28. ledna 2022
na podatelně nebo na majetkoprávním oddělení MěÚ Litomyšl.

Kompletní podmínky a více informací 
najdete na www.litomysl.cz/pozemky_na_prodej 
nebo je poskytne Ing. Pavel Chadima, 
tel. 461 653 370,
e-mail pavel.chadima@litomysl.cz.

Město Litomyšl nabízí k prodeji
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Krabice od bot 2021
Letošní akce Krabice od bot proběhla na více
než 135 sběrných místech po celé republice a to
od 22. 11. do 5. 12. 2021.
Také v našem sběrném místě v Osíku jsme s na-
pětím sledovaly, zda
15. listopadu, kdy byla zahájena registrace, bu-
deme nasmlouvanými dárky   moci všechny děti
obdarovat.
První otvírací den se v osickém sběrném místě
nashromáždilo asi 130 krabic a po druhém ote-
vření stoupl počet krabic na krásné číslo – 307.
A to vše díky Vám všem, kteří nám dárky věno-
vali, řádně se zaregistrovali a překrásně zaba-
lené Krabice dovezli do našeho sběrného místa.
Velké poděkování patří školám, které se do této
akce zapojily – Základní škola v Osíku, Základní
škola Na Lukách Polička a I. a III. Základní škola
z Litomyšle.

Děkujeme všem Maceškám, které pomáhaly
s velkou ochotou s organizací sběrného místa.
Na všechny Krabice, kterými se téměř zcela za-
plnil nevelký prostor v našem sběrném místě, je
zatím překrásný pohled. Různobarevné vánoční
papíry, ozdobné stuhy, mašle, balicí papíry,
které děti pomalovaly vánočními motivy.
Ale již od pondělí 6. prosince se postupně
všechny krabice rozjely a doputovaly do míst
určení – Naděje Litomyšl, AD Svitavy, Domov
pro rodinu Moravská Třebová, Bonanza Vendolí,
OSPOD Vysoké Mýto a Charita Pardubice.
Doufáme, že každá krabice udělá obdarovaným
dětem pod stromečkem radost.
Za všechny z Dámského spolku Maceška přejí
úspěšný celý rok 2022

Marie Šauerová a Helena Vomáčková

Seznámení s klubem Naděje
Náš klub je otevřen pro děti od 6 do 18 let
od úterý do pátku. Je jim zde nabídnuta pomoc
a podpora v nepříznivých životních situacích.
Nabízíme jim bezpečný a podnětný prostor pro
trávení volného času a pozitivní změnu jejich ži-
votního stylu. Snažíme se chystat pro děti zá-
bavné, ale i poučné programy a to i včetně
prázdnin (mimo vánočních). V období letních
prázdnin jezdíme také na výlety. Zajistíme
i klidný prostor pro psaní úkolů, případně s nimi
dopomůžeme. Prostory, které můžeme nabíd-
nout, nejsou malé. Máme tu 2 klubovny. V jedné
nejčastěji vaříme nebo tvoříme nějaké výrobky.
V druhé klubovně máme plnou skříň různých
deskových her. Ale ta asi nejlákavější věc v ošk-
livém počasí tu je menší tělocvična. Zde hra-
jeme vybíjenou, fotbal i další hry. V létě

využíváme velkou zahradu. Pro děti tu jsou 3
pracovnice, které se snaží s každým dítětem
pracovat individuálně dle jeho potřeb a zájmů.
Důležitost našeho klubu spatřuji v tom, že u nás
zažívají přijetí děti a hlavně dospívající, kteří
doma i jinde z různých důvodů toto přijetí necítí.
Tento pocit potřebuje podle mého názoru každý
z nás, natož dospívající člověk, který si je nejistý
a neví co se sebou.
Náš klub je pro všechny děti zdarma. Pokud
jsme vás zaujali, tak se neváhejte podívat
na naše  webové  stránky  www.nadeje.cz/
litomysl, na náš facebook Naděje, pobočka Li-
tomyšl, nebo i na instagram nadeje_pobocka_
litomysl, kde se dozvíte více informací. Případně
mě kontaktujte na tel. číslo 775 868 101. 

Edita Stráníková 

Městské služby Litomyšl získaly na konci minu-
lého roku druhé elektroauto, které budou za-
městnanci používat při úklidu a pečování
o majetek města. Vozidlo je určené pro svoz od-
padků z historického centra, ale díky možné
úpravě korby jej lze využívat i k zalévání rostlin.
Elektroauto stálo 1,3 milionu korun, téměř 430
tisíc pokryje dotace ze Státního fondu životního
prostředí. I v tomto případě došlo k jeho poří-
zení v momentě, kdy dosloužila stará technika
a bylo nutné ji obměnit. S ohledem na ekologii
a úspory bylo vybráno vozidlo s elektrickým po-
honem, které produkuje méně emisí, hluku
a má nižší náklady na provoz. -az-

Městské služby mají nové elektroauto

Covidový rok turistů
Členové Klubu turistiky při U3V, se v roce 2021
místo v lednu, setkali poprvé až po uvolnění
covidových opatření 2. 6. I když v první polo-
vině roku nezaháleli a samostatně posilovali
kondici i imunitu  v okolí bydliště, na pravidelné
společné vycházky se velmi těšili. To potvrdily
hned v cíli první vycházky na Suché, návrhy
členů, kam další středy vyrazíme.
Následoval tradiční výlet na Jižní Moravu auto-
busem. Po cyklostezce vedené původní státní
hranici jsme došli k Valticím, prohlédli si zámek
a po té výlet zakončili posezenim ve vinném
sklípku. Připravil vedouci klubu p.Jan Červenka,
stejně jako tradiční týdenní zájezd do oblasti

Krušných hor a jednodenní tajný výlet osob-
ními auty s prohlídkou Poutního kostela na
vrchu Homole, odpoledne pak s komentova-
nou prohlídkou soukromého zámku Doudleby,
včetně muzejní expozice na původní sýpce. 
Během týdenního zájezdu jsme pěší turistiku
podnikli např. z Cínovce do Dubí s Muzeem
porcelánu, nebo z Komáří Hůrky na prohlídku
kostela do Krupky-Bohosudova, se zajímavým
oltařem překrytým sloupovým baldachýnem.
Nepopsatelným zažitkem byl prohlídka čerstvě
rekonstruovaného Oseckého Cisterciáckého
kláštera. Poučná byla exkurze v uhelné elekt-
rárně Ledvice, kde z věže  byl výhled do uhelné

pánve v okolí. Zámek Duchcov nás přivítal ex-
pozicí, připomínající pobyt Giacomo Casanovy.
Teplický zámek zase připomíná vznik místních
lázní i rozvoj města. Také výklad o historické
těžbě cínu ve štole Starý Martin s projitím stís-
něnou těžěbní chodbou, nám poskytl náhled
do těžkých podmínek práce... Úžasná exkurze
do útrob údolní nádrže Fláje v Českém Jířetíně,
nám ukázala unikatní přehradu,  jedinou v re-
publice, postavenou pilířovou metodou.  Pod
vodní hladinu této zásobárny pitné vody, jsme
sešli po 200 schodech a po té je i vystoupali
venkovní cestou zpět, abychom pokračovali
5 km pěší trasu podél flajského plavebního ka-
nálu do Českého Jířetína. Po podrobné pro-
hlídce města  a lázní Teplice jsme se vraceli
domů obohacení o nové poznatky z historie i
současnosti, ale také z krásných přírodních
scenérií.
V říjnu jsme využili nádherného slunečného
dne k celodennímu procházení se krásami Bo-
tanické zahrady v Praze-Troji, kde nás sou-
časně  po všech cestách provázely i nádherné
scenérie a aranže z dýní všech možných
druhů, tvarů a barev. Abychom podpořili naší
schopnost orientace v cizím prostředí, jeli jsme
do Prahy i zpět vlakem ČD a v Praze jsme vy-
užili MHD. 
Nakonec se i přes veškerá omezení podařila i
řada aktivit v okolí, každá byla zajímavá i
poučná. Podzimní vycházky přes lesy kolem
Budislavi, nebo na ranč s chovem koní do Pa-
zuchy, jindy cestou okolo sv.Anežky přes Su-
chou do Němčic a Penzionu na Nebesích nás
pohladily zajímavou přírodou. O historii sklář-
ství a výrobků  malých rodinných manufaktur
na Vysočině jsme se dozvěděli zajímavosti v
obci České Milovy a doplnili si je v Poličském
muzeu. Tam jsme navíc shlédli hezkou expo-
zici Bohuslava Martinů. V Hrušové jsme nav-
štívili zaniklé staré mlýny a od současných
majitelů se dozvěděli nejen něco z historie ale
i o novém současném životě staveb.
Poslední byla procházka Čistou. Po Brlenské
stezce k nově otevřenému chodníku v koruně
historické Fajmanovy lípy nad Čistou a okolo
Loučné přes Benátky zase do Litomyšle.
Na předvánočním hodnocení roku jsme podě-
kovali zakladateli klubu p.Janu Červenkovi, i
paní Zdeně Holubové za krásné ztvárnění naší
činnosti v kronice, kterou sama vede. Také ale
jednotlivým členům, kteří se na organizování
výletů a vycházek samostatně podíleli. Roz-
cházeli jsme se s přáním dobrého zdraví, po-
hody a hlavně aby se rok 2022 zase vrátil do
normálu, bez všech možných omezení.

Za skupinu Vlasta Nováčková

Pomoc včelařům
Pardubický kraj připravil pro včelaře další dva
dotační tituly. Ty mají pomoci s obnovením
činnosti a motivovat je v případech, kdy včel-
stva zlikviduje nákaza včelího moru nebo
otrava neznámého původu. V rozpočtu kraje
pro rok 2022 je pro včelaře připraveno celkem
550 tisíc korun.
Každý z dotačních podtitulů má stanoveny
podmínky pro uplatnění. Pro dotační příspě-
vek na zakoupení nových nástavkových úlů
platí, že žadatel bude muset likvidaci úlu s po-
tvrzeným výskytem moru prokázat a zároveň
bude muset uplatnit žádost o náhradu podle
zákona o veterinární péči.  Veškeré informace
a také formuláře k jednotlivým žádostem jsou
k dispozici na www.pardubickykraj.cz.

-red-
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Firma Vodovody spol. s r.o., Litomyšl 
přijme pracovníka na pozici:

MONTÉR VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ
Požadavky:
• minimálně vyučen v technickém oboru
• minimálně řidičský průkaz skupiny B
• spolehlivost, flexibilita 

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

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

Přijme zaměstnance na pozici: 

DĚLNÍK VE VÝROBĚ 
– MANIPULANT MATERIÁLU

ŘIDIČ SK. C
PROFESNÍ PRŮKAZ – DĚLNÍK

NABÍZÍME:
• Příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní

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

a přístupu k práci
• pro zájemce bez praxe možnost zaškolení

POŽADUJEME:
• logické uvažování
• pečlivost, pružnost
• práce s VZV
• jednosměnný až dvousměnný provoz dle zakázek

ve výrobě
• po zaučení samostatnost

KONTAKT:
LIMES Litomyšl s.r.o.
www.limes.cz, tel. 776 571 496
email. nadvornik@limes.cz

PRONÁJEM BYTU
(2+kk)

klidná lokalita blízko centra
10.000 Kč / měsíčně + energie

tel. 606 506 691
volný ihned

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo
Vaše platby dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací,
tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel
poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace
i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí
Vám i Váš starosta nebo starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho
a vyřešit platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když
skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodava-
tele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace
k této situaci – o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, po-
stup, jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené otázky lidí,
kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), 
kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), 
kam můžete také zajít osobně.

SENIORKY A SENIOŘI,
POZOR!

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si
nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny 
nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.

Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie obchodní,
BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie
České spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy, nebo
X Energie a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie
dodavateli poslední instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance (trvalý příkaz) si ověřte,
zda máte nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným způsobem nehradíte, dlu-
žíte za energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte nic řešit.

nebo
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Třetí ročník participativního rozpočtu je tu!
Co z něj zařídíte letos? To záleží jen na vás

V historicky prvním ročníku zvítězily záměry
na revitalizaci sportoviště Wembley, sázení
Stromů života pro Litomyšlata, pořízení defibri-
látoru a zvelebení Oseckého údolí. Loni v létě
jste pak rozhodli o tom, že ve druhém ročníku
v hlasování veřejnosti uspěla Dílna Litomyšl,
plán na vybudování odpočinkové zóny u nábřeží
v Nedošíně, přidání laviček, stojanů a košů pro
cyklisty a pořízení šachových stolků. Na jejich
přípravě se již pracuje, aby mohly být v roce
2022 realizovány.

A které projekty zvítězí letos? To záleží je
na vás, nejprve je však nutné nápady nomino-
vat. Opět hledáme nejlepší nápady realizova-
telné do 50 a 300 tisíc korun. Jak na to? Je to
snadné. Uzávěrka pro příjem bude 28. února.
•   V hlavní aktualitě na webu www.litomysl.cz,
případně v sekci www.litomysl.cz/participa-
tivni_rozpocet si stáhněte přihlášku projektu.
• Lze ji vyplnit a poslat on-line z pohodlí do-

mova, není třeba chodit na úřad, pokud sami
nechcete.

• Do přihlášky uveďte, co chcete z participativ-
ního rozpočtu zaplatit, a nezapomeňte
na kontaktní údaje.

• K přihlášce není potřeba dodávat podpisy
spoluobčanů jako v minulých letech.

• Vyplněnou přihlášku odešlete e-mailem, ná-
sledně obdržíte potvrzení přijetí. Donést ji mů-
žete i osobně na recepci hlavní budovy MěÚ
Litomyšl na adrese Bří Šťastných 1000.

• Projekty na jaře projedná hodnotící komise,
její členové prozkoumají, zda je záměr v sou-
ladu s pravidly.

• Pokud bude vše v pořádku, dostane se váš
projekt do hlasování veřejnosti v létě tohoto
roku.

V případě, že si nebudete jistí, zda váš nápad spl-
ňuje pravidla, potřebovali byste poradit s admi-
nistrativou či měli dotazy k fungování
participativního rozpočtu, můžete kontaktovat
Andreu Filipi z MěÚ Litomyšl, tel. 461 653 300, e-
mail andrea.filipi@litomysl.cz, která vám ráda
poradí a pomůže. V případě, že nemáte přístup
k internetu či nechcete nebo nemůžete používat
počítač, vám zaměstnanci městského úřadu po-
mohou s vyplněním návrhu a jeho odesláním.
Připomínáme, že návrh do participativního roč-
níku může podat občan ČR starší 15 let. Kom-
pletní znění pravidel najdete
na www.litomysl.cz, zde připomínáme ta nejdů-
ležitější:
a) Návrhy nesmí porušovat platné právní před-

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

stupitelstva města Litomyšle a ve veřejném
zájmu.

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

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

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

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

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

h) Každá osoba může podat maximálně tři ná-
vrhy v jednom ročníku participativního roz-
počtu.

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

Co nakonec nominujete? To záleží jen na vás.
Pokud jste autorem návrhu z uplynulých roč-
níků, můžete jej snadno a rychle opět zařadit
do letošního hlasování, stačí znovu projekt za-
slat na výše uvedené kontakty. -mv-

V lednu začíná třetí ročník participativního rozpočtu – projektu, v němž místní navrhují své
plány na zlepšení života ve městě a následně o nich rozhodují. 

Litomyšl – Město pro lidiLilie – zpravodaj města
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Francouzský Forbes pozval čtenáře 
do Litomyšle a Kladrub

Destinační společnost Východní Čechy uspo-
řádala na podzim s kolegy z Dolnoslezské tu-
ristické organizace poznávací cestu pro
francouzské novináře po památkách UNESCO.
V Pardubickém kraji novináři navštívili Národní
hřebčín Kladruby nad Labem a zámek v Lito-
myšli. V Polsku obdivovali papírnu v lázeň-
ském městě Duszniki Zdroj i kostely Míru
ve Swidnici a Jaworu. Výsledkem je nyní mimo
jiné pět stran vynikající propagace těchto pa-
mátek v zimním speciálu francouzského vy-
dání uznávaného časopisu Forbes.
„Taková propagace našich dvou hmotných pa-
mátek UNESCO je opravdu skvělá a ve výsledku
není drahá. Velmi tomu prospěla i spolupráce
s přeshraničním Dolnoslezským regionem
v Polsku, jehož nádherné památky máme skoro
za rohem. Zimní speciál Forbesu ve Francii vy-
chází ve stotisícovém nákladu a zaměřuje se
na cílovou skupinu, která je pro náš cestovní

ruch velmi zajímavá,“ řekl náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek.
„Press tripy jsou marketingovým nástrojem
s vysokou efektivitou. Nejsou náročné na fi-
nance, ale na pečlivou organizací předem. Je
potřeba připravit odborný doprovod během
jejich konání a věnovat se i potřebné komuni-
kaci po skončení press tripu. A samozřejmě
zcela zásadní je výběr periodik a novinářů.
S tím nám v tomto případě pomohl pařížský
CzechTourism. Z Forbesu jsme tu měli Yvese
Deraie, který byl po celou dobu velmi aktivním
a zvídavým účastníkem,“ konstatovala Alena
Horáková, ředitelka Destinační společnosti
Východní Čechy, která účastníky tentokrát
osobně provázela.
V Kladrubech byl pro novináře připraven kočár
s dvojspřežím starokladrubáků, který je povo-
zil unikátní krajinou. Obhlédli plemenné
hřebce ve stájích, kočárovnu se vzácnými ex-
ponáty i komnaty zámku, kde kdysi pobýval
císař Franz Josef s císařovnou Sissi. Při cestě
do Litomyšle se krátce zastavili v našem kraj-
ském městě a prošli si historickou část Pardu-
bic od Zelené brány přes Pernštýnské náměstí
až k zámku. „Byli velice nadšeni z nádherného
renesančního centra města, které bylo do té

doby pro ně naprosto neznámé,“ pozname-
nala Horáková.
V Litomyšli obdivovali celé Zámecké návrší,
včetně zámku, piaristického chrámu a rod-
ného domu Bedřicha Smetany. Cestu
na našem území zakončili v Olomouci a poté
pokračovali poznávat památky na polské
straně.
                 Zuzana Nováková, Pardubický kraj
    foto: Pardubický kraj

Rozpočet 
Pardubického kraje 
na rok 2022
Na prosincovém jednání zastupitelstva Pardu-
bického kraje byl schválen rozpočet kraje
na rok 2022. Ten počítá na příjmové stránce
s částkou 14,2 miliardy a na výdajové 14,7 mi-
liardy korun. Příjmová stránka by měla být
v návaznosti na předpoklad zvýšeného daňo-
vého inkasa posílena o přibližně 500 milionů
korun. Pro krajský rozpočet hlasovalo 38 za-
stupitelů, dva se zdrželi a dva nehlasovali.
„Návrh rozpočtu držíme opakovaně při zemi
oproti predikci ministerstva financí a snažíme
se na předcovidová čísla dostávat postupně.
V rámci inkasa sdílených daní je navržena
částka 4,3 miliardy korun, což znamená, že se
dostáváme na skutečnost roku 2019. Na úno-
rovém jednání zastupitelstva předpokládáme
zapojení zvýšeného daňového inkasa v hod-
notě přibližně 500 milionů korun, což bude
další výrazné posílení především investiční
stránky,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Do předkoronavirové hodnoty by se měly po-
stupně dostávat také krajské dotace. „Na po-
čátku pandemie jsme jasně deklarovali, že
nebudeme omezovat investiční činnost, ale
museli jsme učinit restrikce v rámci jednotli-
vých dotačních programů. Pokud se bude i na-
dále ekonomika ubírat správným směrem, tak
bychom se postupně chtěli ve třech letech do-
stat zpět na předkrizová čísla,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. 

Dominik Barták, Pardubický kraj

H.R.G. tiskárna přijme

strojníka/strojnici* 
 
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

*
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Firma FAULHAMMER s.r.o.
Tržek 38, 570 01 Litomyšl

bližší informace na adrese:
Firma FAULHAMMER s.r.o.
Tržek 38, 570 01 Litomyšl
mobil: 777 040 913
e-mail: m.splichalova@fmk.cz

Rosteme a rozšiřujeme svůj tým

rodinná tradice od roku 1893

N
A

B
ÍZ

ÍM
E • týden dovolené navíc, stravenkový paušál

• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost flexibilní pracovní doby
• příjemné prostředí menšího kolektivu rodinné firmy
• nástup možný ihned

ŘIDIČ – 32.000 – 37.000 Kč
Kvalifikační požadavky a náplň práce:
ŘP sk. C+E, platný profesní průkaz, psychologické vyšetření, digitální karta řidiče.
Návoz surovin, rozvoz výrobků dle pokynů dispečera dopravy. 

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ/TECHNIK – 24.000 – 30.000 Kč
Kvalifikační požadavky a náplň práce:
Svářečský průkaz a obsluha VZV, výhodou vyhláška 50 §7. Organizování 
a provádění údržby technolog. zařízení výrobny, včetně provádění oprav a servisů.

Obchodní zástupce-výživa hospodářských zvířat
30.000 – 40.000 Kč
Kvalifikační požadavky a náplň práce:
VŠ nebo SŠ s praxí v zemědělském oboru, řidičský průkaz sk. B
Návštěvy farem, aktivní hledání nových zákazníků.

Úsměv jako dárek
O Vánocích zdobí stromeček i děti za dveřmi
dětského domova. Do svého přání často píší
„Milý Ježíšku, nejvíc ze všeho si přeju, aby přijela
mamka.“ Některým se to splní, ale pro mnoho
dětí zůstává přání nevyslyšeno. Ani hračky, mo-
bily a oblečení od dobrých lidí nemohou zaplnit
tu díru v srdci, když mamka nepřijela.
Mladá paní učitelka Eliška chtěla také obdarovat
dítě z dětského domova. Z rozpaků, co vybrat,
požádala o radu paní ředitelku. Ta upřímně od-
pověděla, že nejvíce ze všeho děti potřebují ně-
koho, kdo by se o ně zajímal, a to nejen o
Vánocích. Vyprávěla Elišce o dvou bratrech,
kteří nikdy nikam nejezdí. 
Eliška hledala informace a na stránkách pro-
jektu “Dobroděj” se dočetla o hostitelské péči
pro děti v dětských domovech. Pochopila, proč
to nespraví kopačky, mobil nebo kytara. Pří-
pravný kurz, kam se přihlásila, se kvůli epide-
miologické situaci stále odkládal, a Vánoce se
blížily. Bratry tedy navštívila a začala se s nimi
seznamovat i bez přípravy.
Při první návštěvě v dětském domově si kluci
zrovna stavěli dům z lega. 
„Jé, vy tady máte lego!“ zvolala Eliška nadšeně,
a hned si k nim přidřepla na podlahu, aby se za-
pojila do hry.
„Cos nám přinesla?“ sonduje mladší z chlapců.
Eliška se trochu zarazí. 
„Sebe“, odpoví.
„Sebe? To není žádný dárek“, ohrne klučík nos.

„ Je to dárek. Budu se na vás usmívat, a to je ten
dárek. A vy mě taky můžete dát dárek, když se
budete usmívat.“ 
„Ahoj Eliško, budeme se zase na sebe usmí-
vat?“ volají při každé další návštěvě.
Aby kluci ve věku 7 a 8 roků dobře rozuměli pra-
vidlům, přinesla Eliška kalendář a červeně
označila dny, kdy se příště uvidí. „ A co budeme
dělat?“ ptali se. „Víte co? Domluvíme se, že jed-
nou to vymyslím já, a podruhé vy. Co říkáte?“
Vánoční dárek se tak nenápadně přehoupl do
dobře fungující hostitelské péče. Pomohl v tom
i dětský domov a sociální pracovnice bratrů. Eli-
ška se zúčastnila přípravy zájemců o hostitel-
skou péči u organizace Děti patří domů, z.s.
Ujistila se, že její činnost má hluboký smysl. Pro
dva malé kluky se svět zase více přiblížil bez-
pečnému místu k životu. Mají se na koho těšit,

mohou si zkoušet, co mezi blízkými lidmi fun-
guje a co je naopak potřeba změnit. Opět získali
důvěru v dospělé a jejich sliby. Stejně jako
všechny děti v dětském domově, i oni jednou
vyrostou. Bude pro ně neocenitelnou pomocí,
že mají někoho, kdo je má rád, a kdo jim po-
může zvládnout ten nesnadný přechod z dět-
ství do dospělosti.

Jiřina Kryštůfková Hlaváčová

Lékaři bez hranic ve Školamyšli
V prosinci jsme realizovali pravidelný projektový
den globální výchovy. Začínali jsme besedou
a dramatizacemi problémových situací.

Scénáře k dramatizacím:
Česká republika
Den 1. Bolí tě zub, uvaříš si bylinkový čaj.
Den 2. Stále tě bolí, bereš si lék.
Den 3. Rozhodneš se jít k zubaři. 

Zubař ti zub vytrhne.
Den 4. Natéká ti tvář. Bolest se stupňuje.
Den 5. Máš velmi vysoké teploty a zimnici, voláš
si záchranku.
Den 6. Je ti diagnostikovaná otrava krve, jsi hos-
pitalizován/a.
Den 7. Ležíš v nemocnici, jsou ti podávána anti-
biotika.
Den 8. Stále ležíš v nemocnici, ulevuje si ti, sle-
duješ TV.

V některých částech světa
Den 1. Bolí tě zub. Kamarád běží několik km pro
vodu, aby ti uvařil čaj.
Den 2. Bolest se stupňuje, kamarád ti dává ob-
klady.
Den 3. K velké bolesti se přidala teplota - kama-
rád běží několik km pro šamana.
Den 4. Šaman ti vytrhne zub.
Den 5. Máš vysoké teploty, blouzníš - kamarád
běhá pro vodu na obklady, strachuje se o tebe.
Den 6. Upadáš do bezvědomí - kamarád běží
mnoho km daleko pro lékaře.
Den 7. Umíráš.
Den 8. Nic
Den 9. Kamarád přibíhá s doktorem, pozdě.

Podle odhadů organizace UNICEF umírá 26 000
dětí každý den převážně z důvodů, kterým lze
předejít.
Snížení dětské úmrtnosti je čtvrtým rozvojovým
cílem tisíciletí OSN.
I tyto informace děti při projektovém dni zpra-
covávaly. Díky za oceňovanou spolupráci s Ja-
roslavem  Střasákem, který vyprávěl o Papui
Nové Guinei. Při závěrečných prezentacích a vi-
deích dětských fiktivních filantropických sku-
pin výřily velké emoce. 
Většina z nás v České republice jsme svátky
prožili v hojnosti a dostatku. Snad dětem pře-
dáme odvahu se o svoji hojnost podělit.

Radoslava Renzová, ZŠ Školamyšl

PRODÁM ZDĚNOU
DVOJHROBKU

Hřbitov Litomyšl, pěkné suché 
místo blízko kašny. Cena dohodou. 

Tel: 606 300 971
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Lze učit informatiku i bez počítače?
Od září letošního roku se 2. základní škola dob-
rovolně zapojila do první vlny škol, které zá-
sadně inovovaly pojetí a výuku informatiky.
Nejmarkantnější změnou je přesun od pouhého
uživatele kancelářských programů k aktivnímu
tvůrci. Výuka je zaměřena na rozvoj informatic-
kého myšlení, které nám pomáhá správně lo-
gicky myslet a hledat optimální postup řešení
v běžném životě. 
Představa, že děti se mnoho hodin hrbí nad klá-
vesnicí a bezduše koukají do blikajících moni-

torů je naprosto mylná. V hodinách je velmi
živo, žáci musí mezi sebou v týmech spolupra-
covat, objevovat, hledat cesty, vzájemně komu-
nikovat při řešení různých problémů a často
k tomu nejsou počítače vůbec potřeba. V hodi-
nách používáme nejen programovatelné robo-
tické stavebnice, ale často využíváme i papír,
tužku či sami sebe jako roboty. „Dneska jsme
ve skupinkách programovali robopuky jako do-
mácí robotické vysavače, které jezdí po pokoji,
vysávají prach a když někdo přijde do pokoje,

Seriál MČR 2022
v motoskijöringu
Víme všichni, že doba je nyní složitá a příliš ne-
přeje pořádání hromadných akcí. V roce 2020
jsme nemohli uspořádat žádné závody MČR
v motoskijöringu kvůli nedostatku sněhu, v roce
2021 kvůli pandemické situaci. Nevzdáváme se
a připravujeme pro rok 2022 další ročník závodů
v motoskijöringu – Mistrovství České republiky
„ORION - SHIVA KTM 2022“. V plánu jsou násle-
dující závody s předpokládanými termíny.

1) sobota 22. 1.  Dalečín
2) neděle 30. 1. Klášterec nad Orlicí
3) neděle 6. 2. Letohrad
4) sobota 12. 2. Dobřany v Orlických horách

Pro svůj v pořadí již třetí titul si v posledním roč-
níku (2019) dojeli po zvládnutém průběhu za-
slouženě jezdci Orion Racing Teamu Lukáš
Mohaupt – Vašek Hotový. Titul vicemistra putu-
val do týmu Mňuk RT zásluhou dvojice Roman
Mňuk – Zdeněk Langer a bronz bral zkušený –
Víťa Marek s lyžařem Jardou Vondruškou.

Josef Vašíček

Atletické okénko
Atletický oddíl na improvizované výroční schůzi
zhodnotil letošní rok. Od ledna do dubna byla
karanténa a první letošní závody se uskutečnily
až 24. května. Vzhledem k tomu, že jsme tréno-
vali venku, byli jsme na další průběh roku dobře
připraveni, hlavně v žákovských kategoriích.
Problémem bylo, že družstva byla málo po-
četná, nesportovalo se na školách, družstva
byla postižena nemocí i karanténou. K 30. 11.
oddíl eviduje 148 členů a 109 registrovaných.
Máme 15 kvalifikovaných rozhodčí (dva 2. třídy
a třináct 3. třídy). Některým rozhodčím již letos
končí nebo skončila platnost průkazů a bude
třeba ji prodloužit doškolovacím školením.
Stejně tak uvítáme i nové zájemce o práci roz-
hodčích. Na schůzi byli vyhlášeni nejúspěšnější
atleti. Seřadím je podle věku – veterán I. Strnad,
muži P. Baar, M. Vilček, junioři J. Jirout, L.
Sršňová, žáci Voříšek, Tringela, Tomšů, mladší
žáci Metyšová, Kotyzová, Brychta, přípravka M.
Jůza.
Organizace nové sezony 2022 ještě není plně
sestavena, družstva se přihlašují do soutěží,
hlásí se o pořadatelství jednotlivých kol. Před-
pokládají se vyšší náklady, což je otázkou celé
naší společnosti, pořádání kol v Litomyšli je vá-

záno také na termínu dokončení prací, které
na stadionu probíhají. Proto také žádáme o při-
dělení druholigového kola mužů až v srpnovém
termínu. Tato soutěž je řízena z Prahy a dosud
nejsou známi účastníci skupin, natož pořada-
telé. Poprvé letos postavíme družstvo juniorek.
Naše dorostenky, juniorky loni hostovaly
ve V. Mýtě, Svitavách, letos budou závodit sa-
mostatně v konkurenci 5 družstev z Pardubic-
kého a 3 Hradeckého kraje. Žáci a žákyně budou
stejně jako loni v krajském přeboru, kde bude
deset družstev chlapců i deset družstev děvčat
samostatně. Největší změny budou patrně v ka-
tegorii mladšího žactva, kde je přihlášeno 8
družstev chlapců a 9 děvčat. Novinkou bude v 1.
kole přespolní běh (měl by se běžet v Litomyšli-
19. 3.), jedno kolo by mělo být věnováno štafe-
tám, v Litomyšli by stejně jako loni mělo být
ještě jedno kolo a zářijové finále. Přípravky opět
v pěti družstvech, jedno z kol také uspořádáme.
Ještě než vyběhneme na dráhu stadionu, vy-
zkoušíme vybrané disciplíny v hale, předběžně
žactvo bude mít přebory v Pardubicích (16.1.),
dospělí budou závodit 30.1. v Ostravě. Samo-
zřejmě počet účastníků je limitován časovým
pořadem a kapacitou haly. Petr Jonáš

m ě s t o  p r o  l i d i

tak se zastaví.“ nadšeně popisuje hodiny infor-
matiky šesťák Tonda. „Jindy se snažíme zakódo-
vat zprávu, či informace pomocí různých
symbolů a obrázku tak, aby to pochopil třeba
cizinec nebo někdo, kdo neumí číst,“ vysvětluje
jeho spolužák Šimon. Cílem nové informatiky
není vychovat zástupy programátorů, ale žáky,
kteří pochopí problém, najdou řešení, jsou kre-
ativní, umí pracovat s chybami a dokáží dota-
hovat věci do konce.
„Líbí se mi, jak nyní informatika krásně a logicky
propojuje jednotlivé předměty a dává věci
do souvislostí. Zároveň ukazuje, jak hodně jsme
informatikou obklopení, aniž bychom o tom vě-
děli. Je jen potřeba otevřít oči a hledat ty cesty,
kde lze propojit "náš" předmět s novou informa-
tikou. I takové pečení vánočních perníčků podle
receptu je krásný příklad algoritmu," dodává
češtinářka Ilona Holomková. 
Své zkušenosti s pojetím výuky nové informa-
tiky se snažíme prostřednictvím různých works-
hopů, seminářů a školení předávat dál svým
kolegům v rámci celého kraje.

Text a foto Jan Coufal

ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY
Z DĚNÍ VE MĚSTĚ?

CHCETE JE AUTOMATICKY
DOSTÁVAT DO MAILU?
Usnesení rady, novinky z úřední desky, aktuality
na webu, upozornění na dotační programy,...

Stačí navštívit www.litomysl.cz/odber_novinek 
a vyplnit jednoduchý formulář.

Snadno nastavíte oblasti, které vás zajímají, 
odběr můžete kdykoliv zrušit.
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Plavecký klub Litomyšl
O víkendu 11.-12. prosince hostil bazén v Prostě-
jově Mistrovství ČR staršího žactva.
Z našeho klubu se nominovala trojice plavců:

Jakub Smetana, Jakub Macek a Matyáš Jandík.
V konkurenci 96 klubů se podařilo vyplavat 3x
umístění v první desítce.

Pohár ČR 4.-5.12 Kladno. Velký
úspěch litomyšlského sportu za-
znamenala Melánie Zvěřinová, 
která dokázala na Poháru ČR vy-
bojovat tři medaile. Stříbro 100 VZ
1:08,23 a bronz na 200 VZ
2:30,54 a 100 P 1:27,63.
Ukažme dětem, že sport je zá-
bava. V lednu otvíráme registrace
pro nové členy. Plavecké kurzy
pro děti 5-15 let na www.pklito-
mysl.cz Příjemné prožití vánoč-
ních svátků, mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce 2022
Vám přeje za tým PK Litomyšl 

Karel Jandík

Střípky z tenisového dění 
TC Litomyšl
V měsíci listopadu naši mladí tenisté začali se
zimním tréninkem v přetlakové hale podle roz-
pisů jednotlivých trenérů tak, aby se co nejlépe
připravili na zimní turnaje. 28.listopadu náš
oddíl pořádal již tradiční mikulášský turnaj pod
novým názvem „Karlův Mikuláš Cup“, při kterém
jsme zavzpomínali na našeho výborného kama-
ráda a tenistu Karla Šerku, který nám právě
s tímto turnajem velmi rád pomáhal až
do svého, pro nás všechny nečekaného úmrtí.
Jistě by měl radost z toho, jak se i ti nejmenší
spolu s rodiči tenisem hlavně baví bez ohledu
na výsledek. Po ukončení první části nás nav-
štívil hodný Mikuláš, nebeský anděl a nesmělo
chybět ani pekelné čertisko. Naštěstí žádné ne-
zdárné dítko v pytli neodnesli a k velké radosti
dětí rozdělili pro všechny krásné mikulášské na-
dílky. V druhé části nastoupili na kurty mladší
a starší žáci a doplnili je i dorostenci. Všichni se
snažili o co nejlepší hru a výsledek. Trenéři
mohli uspokojením konstatovat, že se daří po-
stupně zlepšovat tenisové dovednosti a um
mladých tenistů. Přiblížil se večer a došlo na vy-
hodnocení a ocenění i pro tyto hráče a hráčky.
Celý turnaj se nesl ve znamení pohody, na které
se nemalou měrou podíleli právě naši sponzoři,
kteří nám pomohli s nemalými náklady přede-
vším za pronájem haly a zabezpečením miku-
lášské nadílky. Velký dík patří Fotbalgolfu
Litomyšl a náměstku hejtmana Pardubického
kraje p. Kortyšovi.
4. - 5. 12. 2021 se uskutečnil turnaj mladších
žáků ve Vysokém Mýtě. Náš hráč Marian Hošek
v semifinále narazil na hráče z TK Precheza Pře-
rov Jonáše Rouska, který sice byl nad síly na-
šeho odchovance, ale za statečný výkon
především ve druhém setu (7:5) zasluhuje poch-
valu. Ve čtyřhře spolu s Hranickým (TK Havlíč-
kův Brod) v semifinále prohráli s dvojicí Roček

(ČLTK Praha) a Šmejc (TK Holice) 3:6,2:6.
11. - 12. 12. 2021 probíhal turnaj mladších žáků
v Ústí nad Orlicí. Z našeho oddílu se opět
zúčastnil Marian Hošek, který bohužel
ve dvouhře hned na úvod narazil na pozdějšího
vítěze celého turnaje Jakuba Šudu z Agrofertu
Prostějov. Ve čtyřhře se mu dařilo podstatně
lépe, když ve finále spolu Hošek – Šuda zdolali
bez větších problémů dvojici z TO TJ Svitavy
Hlaváč – Pelz 6:0, 6:2.
Ve stejném termínu se konal turnaj mladších
žákyň v Havlíčkově Brodě a za náš oddíl zde na-
stoupila Terezka Jašková. V singlu po více než
vyrovnaném boji prohrála s Fiedlerovou z TK
Jindřichův Hradec. Těsné výsledky jednotlivých
setů 7:6, 7:5 hovoří za vše. Ve čtyřhře spolu
s Vodehnalovou (TO TJ Svitavy) obsadily
2.místo, když ve finále prohrály s dvojicí Brod-
ská – Zedníčková (HTK Třebíč) 4:6, 2:6.
Nezbývá než říci, že jsme opravdu rádi za každý
dílčí úspěch našich mladých tenisových nadějí
a doufáme, že na ně naváží i v dalších turnajích.
Za celý tenisový oddíl přejeme všem sportov-
ním příznivcům klidné prožití svátků vánočních
a šťastný Nový rok 2022.

Miroslav Suchý, předseda tenisového oddílu 

Řádková inzerce
Koupím staré pohlednice do roku 1945. Stačí
SMS, zavolám. Tel. 608420808 • Prodám 2 sady
starožitných alpakových přínorů 1 sada za 300
Kč, 2 sada za 200 Kč. T-739 307 646 • Koupím
do své sbírky staré brože, stříbrnou pudřenku,
zrcátko, hřebínek, vějíř, kufr na klobouky, kufr
i jiné doplňky z 1. republiky. T- 739 307 646

Nabídka knihy, která také popisuje období
válek na Litomyšlsku - Zemřeli, abychom žili.
Váleční hrdinové a oběti válek na Českotřebov-
sku -kniha má 540 stran, kvalitní papír a tvrdé
desky. Cena je 495 Kč + poštovné. Více infor-
mací se dozvíte na www.zemreliabychomzili.cz.
Zde také můžete knihu objednat. Vladimír
Hampl ml., autor knihy, vlhampl@gmail.com,
tel.: 603204430.

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Pozor, páté úsekové měření rych-
losti v Litomyšli je tady • Litomyšl prodává 23
parcel v lokalitě Na Lánech-Babka • Křišťálový
relikviář sv. Zdislavy a skleněné Pražské jezu-
látko v Litomyšli • Vzpomínání na Václava Havla
• Autokemp v Litomyšli: Z 20. do 21. století •
Z posledního jednání zastupitelstva v Litomyšli
(2021) • Pohár pro HC Litomyšl za 1. místo v zá-
kladní části krajské ligy 2021/2022 • Výtvarná
Litomyšl '21

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

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!

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

Do zubní ordinace
Goldent s.r.o. v Litomyšli 

přijmeme 
dentální hygienistku/
dentálního hygienistu
na dva dny v týdnu (čtvrtek, pátek).
Nabízíme práci v mladém kolektivu
na částečný úvazek nebo dohodu
o provedení práce. Nástup možný
od 1. 1. 2022 nebo dle domluvy. 
V případě zájmu zašlete svůj životo-
pis na recepce.goldent@gmail.com. 
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Není led, tak pomůže internet

Děti potřebují aktivní pohyb a nemusíme o tom
vést dlouhé diskuse. U sportovců to platí dvoj-
násob. Jak však trénovat, když sportoviště hlásí
zavřeno? Doma podle instruktážního videa.
Přesně tato myšlenka uzrála v hlavě Matěje Ba-
žanta, mládežnického trenéra v klubu HC Lito-
myšl. Rozhodl se proto natočit cvičení, která lze
provozovat i v obývacím pokoji a umístit je
na internet.   
„Po uzavření ledové plochy jsme v rámci mož-
ností vládních opatření po skupinkách trénovali
ve venkovních prostorách. Nyní už ani trénink
mimo led bohužel není možný a chtěli jsme, aby
na sobě hráči nepřestali pracovat a měli tak
alespoň motivaci věnovat se rozvoji individuál-
ních dovedností mimo led,“ řekl Matěj Bažant. 
Zkušeností má mládežnický trenér a zároveň
obránce A týmu požehnaně. Do nedávna hrál
v první lize za Prostějov. Uvědomuje si tak, jak

je důležité mít pravidelnou tréninkovou zátěž.
Zároveň také ví, že každý kdo tíhne ke sportu,
tak si příležitost k pohybu najde. 
„Na bruslení a techniku hole jsme se zaměřovali
už na ledě a právě tam vidím u kluků velký pro-
stor pro zlepšení. Kromě toho jsem instruktážní
videa sestavil s důrazem na rozvoj rychlosti, vý-
bušnosti a obratnosti. Dále připravujeme mate-
riály, ve kterých se zaměříme na kompenzační
cvičení. Zásobu cviků mám dostatečnou a navíc
to člověka i baví, když se nemůže věnovat práci
přímo na stadionu. Takže na čas ani nekoukám,“
dodal autor instruktážních videí, která nale-
znete na FB profilu HC Litomyšl nebo na You-
tube pod heslem #trénujdoma.
Matěj tvrdí, že natočit dostatek materiálu není
problém. Více času zaberou následné úpravy.
Tyto dovednosti získal ve firmě zaměřenou
mimo jiné na marketing, kde pracuje se svým

bratrem Jakubem. Stejně jako mnozí další vy-
hlíží dobu, kdy se vrátí nejen sportovní aktivity
do běžného režimu. 
„Mně osobně chybí sport a hlavně hokej cel-
kově. Je součástí mého života už od dětství,
ještě do nedávna jsem hrával hokej v Chance
lize a až nyní si člověk celkově uvědomí, jak dů-
ležité je mít každodenní náplň. Jako mnozí další
čekám, jak se současná situace bude vyvíjet
a dle toho budu tvořit adekvátní plány do bu-
doucna,“ dodal závěrem Matěj Bažant. 

Text a foto: Petr Šilar
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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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Florbal Litomyšl - Úspěšný turnaj starších žáků
V neděli 19.12.2021 odehráli starší žáci lito-
myšlského florbalového klubu turnaj v Hoři-
cích. V prvním zápase nastoupili proti FBC
Hradec Králové "B" a vyhráli 5:1. 
K dalšímu zápasu nastoupili proti FBK Draci
Hořice a vyhráli 9:2. Třetí utkání s FbK Or-
licko-Třebovsko "A" mělo nádech derby
a v samém závěru rozhodli o výhře 2:1. 
K poslednímu utkání nastoupili proti FbC
Sokol Předměřice nad Labem a i ten zvládli
poměrem 3:2. Po zásluze celého týmu se do-
stávají do 1. výkonnostního koše ligy starších
žáků, tj. mezi 5 nejlepších týmů spojeného

Pardubického a Královehradec-
kého kraje. 
Děkujeme hráčům za vzornou
reprezentaci klubu. 
Zároveň s končícím rokem klub
Florbal Litomyšl děkuje všem
hráčům, rodičům a příznivcům
klubu za podporu. 
Všem přejeme úspěšný rok
2022.

Florbal Litomyšl

Jezdci Orionu vyráží do boje. Michek chce
překonat sám sebe. Engela čeká nová výzva.
Orion – MRG je v dálkových rallye známou znač-
kou zvanou „blue army”. Postupem času a sbí-
ráním zkušeností se piloti českého týmu stávají
stálicemi mezi motorkářskou světovou elitou.
Martin Michek po 10. místě na Dakaru 2021 zví-
tězil ve Světovém poháru Baja. Milan Engel po-
jede poprvé v kategorii bez mechanika, kde
bude patřit mezi favority celého závodu. Novin-
kou týmu je pak účast v kategorii Classic s po-
sádkou Čábela/Lounová, pro které bude Dakar
2022 premiérovou rallye.
Martin Michek se za dva roky v českém týmu
zvládl dostat mezi nejlepší závodníky dálkové
rallye. Motokrosovou sezónu musel bohužel

kvůli zdravotním problémům před-
časně ukončit, a tak se poslední
měsíce mohl soustředit pouze
na dálkový závod. „Rok 2021 byl
v rallye a Baje úspěšný. Na Dakaru
se mi dařilo držet tempo s nejlep-
šími a formu jsem si pak přenesl
do Baji, kde jsme vyhráli titul. Teď
mám ale v hlavě již Dakar 2022,
kde budeme chtít obhájit skvělý
výsledek v top10. Můj cíl je překo-
nat sám sebe,” dodal Michek.

Za Orion Racing – Petr Kovář,
foto: Orion
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Vzdálenější i novější historie
na DVD fotbalového klubu TJ Jiskra
V roce 2020 oslavil fotbalový klub 110 let své
existence. Či spíše bohužel neoslavil. A ani loni
se nepodařilo uspořádat chystané akce. Dosud
se neuskutečnil fotbalový ples, neproběhl Den
fotbalu, nebyla slavnostní schůze. Jedna věc se
ale podařila – vydali jsme Almanach poslední
desetiletky! Ten tentokrát nevyšel v knižní po-
době, ale jako součást DVD.

DVD vychází jako speciální edice, která obsa-
huje dva disky. Na prvním DVD si můžete pro-
hlédnout sestřih videozáznamů, které Zdeněk
Vandas připravil v roce 2010 ke stoletým osla-
vám klubu. Historické a dnes unikátní černobílé
záběry jsou doplněny o záběry z utkání mužů,
dorostu a žáků z devadesátých let a přelomu
tisíciletí. Na druhém najdete sestřihy utkání

Melánie brala 5x zlato
Pro plavce byl konec listopadu ve znamení pře-
borů Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Podle ročníku narození se plavalo ve Vysokém
Mýtě (2011), Náchodě (2010) a Trutnově (2008
a starší). Za Litomyšl se nejúspěšnější plavkyní
stala Melánie Zvěřinová, která dokázala zvítězit
v pěti startech.

Jakub Macek vybojoval 3x stříbro, Matyáš Jandík
2x stříbro a Jakub Smetana 1x stříbro.
Velkou pochvalu zaslouží nejmladší plavci: Ka-
teřina Bulvová, Alenka Renzová, Jáchym Černý
a Daniel Hondl.
Přejeme všem klidné svátky.

Za Plavecký klub Litomyšl Karel Jandík

Nejmladší fotbalisté TJ Jiskry

Pojďme společně
prolomit ledy
Přijďte si otestovat svůj vztah k zimě, udělejte
něco pro sebe a zároveň i pro ostatní! V sobotu
19. února se bude před Lidovým domem konat
benefiční akce na podporu aktivizací seniorů.
Otužováním vás bude provázet zkušený lektor
Michael Havlík, který vás zasvětí do uvolňujících
a rozehřívajících dechových cvičení a dohlédne
i na praktickou stránku :). Na místě si budete

moct dát něco dobrého na zub a na zahřátí. Ten,
kdo nedostane odvahu se do studené vody po-
nořit úplně, si bude moct namočit alespoň
nohy. Protože pokud chceme být aktivní
ve stáří, musíme začít už teď! Veškerý výtěžek
akce půjde na financování aktivit pro místní se-
niory, kterým se chceme v příštím roce více vě-
novat. Jste srdečně zváni! Více informací
najdete na https://litomysl.charita.cz/ a našem
Facebooku.

Za Farní charitu Litomyšl
Martina Hanusová a Veronika Peterková

A mužstva z posledních sezon
v krajském přeboru, reportáže
regionální televize CMS TV poří-
zené při zápasech Jiskry, alma-
nach mapující uplynulých deset
let fotbalu v Litomyšli, kteréžto
období doposud souhrnně nebylo publikováno,
a fotografie pořízené na litomyšlském hřišti
i okolních stadionech v uplynulé dekádě.
Nevydali jsme ale jen DVD, k jubileu máme také
minidresy, vlaječky či odznáčky. Více se dozvíte
na našem webu, kde je i fanshop a upomínkové
předměty si tam můžete hned objednat. Odkaz
na web je v přiloženém QR kódu. Informace jsou
i ve fotbalové skříňce na náměstí. V roce 2022
snad bude situace příznivější a my budeme
moci konečně naplno oslavit 110 let fotbalu v Li-
tomyšli. Lukáš Karal

Podzimní sezóna začala již ve znamení lepších
časů, mohlo se trénovat na rozdíl od jarní se-
zóny. Nejmladších fotbalistů máme 35 a stále si
přicházejí další vyzkoušet fotbal. Nejmladší jsou
ročník narození 2017. Na ukončením podzimní
sezóny nejmladších fotbalistů byl zápas proti
rodičům. Kluci se vynasnažili a vyhráli nad ro-
diči s velkou slávou, kde se projevily jejich do-
vednosti získané na trénincích. Hráčům
po utkání byly předány drobné dárky, ze kterých
měli obrovskou radost, a věříme, že to přispěje

k větší snaze dokázat více. 
Potom jsme všichni chvilku poseděli s malým
občerstvením a domluvili se na pokračování
v dalším roce. Děkujeme rodičům za doprovod
dětí na tréninky.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti do dal-
šího roku.
Trenérský tým nejmladších fotbalistů ve složení

Josef Lebruška, Michal  Švihálek, Ivan Čech
a Marek Štegner


