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Nosíte v hlavě myšlenku, co by vám, vaší rodině či přátelům zpříjemnilo život ve městě? Třeba
vybudování nového hřiště? Volně přístupné hrací prvky? Proměna pozapomenutého
veřejného místa? Více laviček či odpadkových košů? Nebo byste rádi uspořádali něco pro
ostatní? Zkrátka, máte nápad, ale chybí vám peníze na jeho realizaci? Pokud ano, přihlaste
svůj plán do třetího ročníku participativního rozpočtu! Radnice přijímá návrhy do 28. února.

Pozor! Demolice
starého nadchodu
začne už v únoru

Autobusové nádraží
hlídá nová kamera

Proč to (neu)děláte?!
Komunikace města 25122 Program Univerzity

třetího věku - jaro 2022

Hledáme vaše nápady a plány
na zlepšení života v Litomyšli

tečně něco změnit, vybudovat či uspořádat pro
jiné, je to snadná a efektivní možnost jak toho do-
cílit. Vítány jsou i projekty, které třeba v minulosti
neuspěly, ale jejich autoři je znovu přihlásí. Mám
velkou radost, že participativní rozpočet využívají
i zdejší spolky, kluby a osadní výbory,“ uvedl ke
startu třetího ročníku starosta Daniel Brýdl.
Připomínáme, že participativní rozpočet má
pevně daná pravidla, která najdete v minulé Lilii
na straně 24 či na webu města. Pokud si nejste
jistí, zda je váš nápad v souladu s regulemi, mů-
žete oslovit Andreu Filipi z MěÚ Litomyšl, která
je pověřena organizací participativního roz-
počtu, a jež vám ráda poradí s přihlášením pro-
jektu na tel. 727 832 823 či e-mailové adrese
andrea.filipi@litomysl.cz.

Hlasování bude opět v květnu
Své projekty můžete přihlašovat až do konce
února. Na jaře investiční komise zhodnotí došlé
nápady a ty, které budou v souladu s pravidly,
pak můžete podpořit ve veřejném hlasování,
které spustíme tradičně 15. května. Novinkou le-
tošního ročníku je, že hlasovat mohou děti od 12
let s trvalým pobytem v Litomyšli. -mv-

Jak svůj nápad přihlásíte? Jde to snadno. Stačí
navštívit web města a v odkazu www.litomysl.cz/
participativni_rozpocet vyplnit jednoduchý for-
mulář. Zařídíte to v klidu z pohodlí domova
a nemusíte kvůli tomu chodit na úřad. Nápad
může přihlásit každý občan České republiky
starší 12 let.
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete
nápad přihlásit s pomocí zaměstnanců měst-
ského úřadu na adrese Bří Šťastných 1000 či in-
formačního centra na Smetanově náměstí.

I letos radnice hledá nejlepší nápady veřejnosti
realizovatelné do 50 a 300 tisíc korun. „Projekt
lze přihlásit opravdu snadno a rychle. Zabere
vám to sotva pár minut, ať už máte, či nemáte
připojení k internetu, mysleli jsme na všechny
spoluobčany. V minulosti se nám sešla řada
opravdu kvalitních návrhů a veřejnost z nich vy-
brala své favority, jejichž autoři pak od města do-
stali peníze na realizaci svého záměru. Takže se
moc těším na to, co navrhnete letos a o čem pak
sami rozhodnete v hlasování. Pokud chcete sku-

Zastupitelé budou rozhodovat
o budoucnosti vily Klára
V únoru se bude litomyšlské zastupitelstvo za-
bývat prodejem vily Klára. Na úterý 8. února je
v zámecké jízdárně od 17 hodin naplánováno
veřejné projednání záměrů investorů, kteří 
o budovu mají zájem. Zúčastnit se ho můžete 
i vy, více informací najdete na straně 5.
Na představení projektů pak 24. února opět 
v zámecké jízdárně, avšak od 16 hodin, naváže
samotné jednání zastupitelstva, kde se roz-

hodne o tom, zda a případně komu město vilu
Klára prodá. 
S ohledem na tyto blížící se události jsme oslo-
vili strany zastoupené v zastupitelstvu s nabíd-
kou prostoru k vyjádření, dodané texty najdete
na straně 4. 
Ve vydání na vás dále čekají představení zá-
měrů investorů na stranách 6 a 7 a dále připo-
mínky obyvatel k záměru radnice.    -red-

Zahájení stavby nového bezbariérového
nadchodu u polikliniky se blíží. Na začátku
února dojde k rozebrání historického scho-
diště u Vodních valů a dělníci zahájí pří-
pravné práce pro demolici starého
nadchodu. K té by mělo dojít na konci února
a následovat bude stavba nového objektu.
Po dokončení prací dojde k navrácení histo-
rického schodiště na jeho původní místo,
k rozebrání dojde proto, aby nedošlo během
stavby k jeho poškození.
Vedení města žádá veřejnost o trpělivost
a pochopení, kvůli stavbě dojde k zabrání
několika pruhů silnice I/35 a dočasně se
zkomplikuje i situace chodců. Po dokončení
prací letos na konci léta bude v místě fun-
govat nový bezbariérový nadchod s výta-
hem, který zejména starším spoluobčanům
a rodičům s kočárky umožní snazší cestu
na polikliniku, městský úřad či do čtvrti nad
gymnáziem. Více informací k tomuto té-
matu najdete na straně 3. -az-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM souhlasí se zrušením zadávacího řízení

pro akci „Hasičská zbrojnice SDH, Litomyšl –
Projektová dokumentace a výkon autorského
dozoru“. V průběhu zadávacího řízení se vy-
skytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně
důvodů ekonomických, pro které nelze po za-
davateli požadovat, aby v zadávacím řízení po-
kračoval.

RaM souhlasí se zadáním veřejné zakázky
formou „Design & Build na stavební práce akce
„Zainvestování území pro RD v lokalitě ,Babka´
Litomyšl - Vybudování retenční nádrže“.

RaM souhlasí s přijetím daru v částce 121 881
Kč od společnosti Saint-Gobain Adfors na poří-
zení vybavení pro CSP Litomyšl. 

RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-
skytnutí dotace ve výši 200 000 Kč Farní cha-
ritě Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl, OČ:
47489839 na podporu služby Humanitární po-
moci. RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.

RaM bere na vědomí výsledek kontroly dne
6. 12. 2021 KHS v CSP Litomyšl. Kontrola se tý-
kala prošetření dodržování hygienických stan-
dardů CSP Litomyšl. Závěr kontroly: V zařízení
daná opatření byla v rámci hygienických opa-
tření dostatečná. 

-red-
více na: litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Starostova
odpovědna
Čtyřnozí miláčci a úklid po nich - psí exkre-
menty jsou všude. To je takový problém vzít
sáček, sebrat a dát do koše? Nikdo není zvě-
davý na to, co váš pes zanechá v přírodě.
Vážená paní,
i mně velmi vadí, když vidím psí exkrementy 
na chodnících. Stejně tak mi vadí pohozené re-
spirátory a roušky, plechovky, krabičky od ciga-
ret... a to často poměrně blízko odpadkových
košů. Nepochopím lidi, kteří nedokáží podobné
odpadky odnést do odpadkového koše těch pár
kroků, stejně tak nechápu lidi, kteří si pořídí psa
a nedokáží v sobě najít tu elementární slušnost
a odpovědnost vůči okolí a nesbírají po nich ex-
krementy. 
Město pak vynakládá finance na úklid a ty by se
bezpochyby daly využít smysluplněji. My jsme
minulý rok přidávali více než 10 odpadkových
košů do historického centra a nějaké i na okraj
města, ale bohužel stále mezi námi žijí lidé, kteří
nejsou ochotni odpadky donést do nebližšího
odpadkového koše či domů do popelnice. 
Proto bych i já chtěl všechny občany města po-
žádat - prosím neodhazujte odpadky po ulicích,
prosím sbírejte po svých čtyřnohých miláčcích
exkrementy - přece doma také neházíte od-
padky na podlahu a váš čtyřnohý miláček ne-
může vykonat svoji potřebu na chodbě, aniž
byste ji uklidili.
Děkuji všem, kteří tato jednoduchá pravidla,
která má znát každé dítě, dodržují.

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-

Pozvánka 
na únorové jednání
zastupitelstva

Rozpočtové změny mohou přinést 
peníze navíc do rozvoje škol

Prostor autobusového nádraží
nově hlídá kamera
Ve které lokalitě ve městě se občané necítí
dobře? Ačkoliv v anonymním dotazníkovém še-
tření 91 % účastníků uvedlo, že je podle jejich
názoru v Litomyšli bezpečno, několik respon-
dentů sdělilo, že na autobusovém nádraží se
pohybují neradi. A to kvůli obtěžujícím skupin-
kám, hluku i nepořádku. „Jako muž se ve městě
nebojím. Nerad ale nechávám chodit přítelkyni
v pozdních hodinách v okolí autobusového ná-
draží a kina. V těchto místech se často vyskytují
partičky nepřizpůsobivých lidí a dalších podob-
ných živlů. Bydlíme poblíž a několik konfliktů už
se nám tam stalo. Jednotlivě si nedovolí, ve sku-
pině jim ale roste sebevědomí, zejména po kon-
zumaci nejen alkoholických nápojů,“ napsal
vedení města jeden z respondentů.
Radnice v uplynulých měsících zařídila častější
úklid nádraží, prořezání zeleně a urgovala fre-
kventovanější pochůzky městské a státní poli-
cie. Pro větší pocit bezpečí pro občany i lepší
možnosti prevence kriminality navíc v místě
byla v lednu nainstalována nová kamera. „Jsme
si vědomi připomínek a stížností veřejnosti
na tuto lokalitu, proto jsme zprovoznili mobilní
kameru poblíž obchodního domu Billa. Kamera
ani častější pochůzky městské a státní policie
ale nezaručují, že se stížnosti na chování někte-
rých skupinek již nebudou opakovat. Policisté
nemohou být na autobusovém nádraží pořád,
stejně tak od upozornění kamerovým systé-
mem po příjezd hlídky může dojít k časové pro-
dlevě. Pokud máte pocit, že vás někdo ohrožuje
či se chová podezřele a dělá nepořádek, vždy je

lepší to okamžitě nahlásit na linku 156 či 158,“
uvedl velitel Městské policie Litomyšl Libor
Marek. 
Podle ohlasů z praxe zklidnění situace na auto-
busovém nádraží pomohla i instalace mincov-
níku na dveře veřejných toalet. Ty jsou otevřené
pouze po vhození mince tomu, kdo je opravdu
potřebuje využít. Navíc jsou opatřeny euroklí-
čem, takže se jeho majitelé na toalety dostanou
zdarma kdykoliv. V Litomyšli je v současné době
12 kamer sledujících vytipované lokality. Kromě
autobusového nádraží, kde je mobilní zařízení,
jsou ostatní nepřenosné a zachycují prostor
škol, historické centrum a další lokality.
I na základě připomínek, které jste v uplynulém
roce měli možnost poslat na radnici, vedení
města pro letošní rok vyčlenilo v rozpočtu 3,5
milionu korun na obnovu zastaralého kamero-
vého systému městské policie. -mv-

Na prvním jednání zastupitelstva v roce 2022
budou zastupitelé řešit příjemné změny v hos-
podaření. „Rozpočet na letošek jsme připravo-
vali velmi konzervativně a počítali jsme s tím,
že spíše budou peníze chybět než přebývat.
Díky velmi slušnému zůstatku na účtech města
z investičních akcí, které se nestihly minulý rok,
a lepšímu příjmu z daní ale město získá do le-
tošního rozpočtu navíc 29 milionů ze skluzo-
vých akcí z loňska a dalších 32 milionů korun
do nových investic. Před jednáním zastupitel-
stva o tom bude ještě jednat finanční výbor, ale
vypadá to, že bychom mohli letos uvolnit ještě
více než avizovaných 120 milionů do investic.

Určitě budeme doporučovat přesunutí části
těchto peněz na opravy a vybavení škol, nákup
polohovatelných postelí do Centra sociální po-
moci a další projekty,“ popsal situaci kolem roz-
počtu místostarosta Radomil Kašpar.
Rozpočet města pro rok 2022 byl schválen jako
schodkový, počítá se v něm s příjmy ve výši 348
milionů korun a výdaji ve výši 356 milionů. Roz-
díl mezi částkami se dorovná z financí, které
město uspořilo v minulých letech. Již při schvá-
lení rozpočtu ale bylo avizováno, že v průběhu
roku bude docházet ke změnám na základě
vývoje ekonomiky a příjmů města. 

-mv-

Zveme veřejnost na letošní první jednání zastu-
pitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek
24. února od 16 hodin v zámecké jízdárně v Li-
tomyšli. Na programu budou majetkoprávní zá-
ležitosti, projednání prodeje vily Klára, změny
rozpočtu města, obecně závazná vyhláška
města Litomyšl o nočním klidu v roce 2022 
a další body. Přesný program jednání najdete
týden před konáním na webu města. -az-

Město Litomyšl v souladu s nařízením Evropské
unie zprovozní 1. února na webu www.litomysl.cz/
whistleblowing službu, díky níž mohou oznamo-
vatelé upozorňovat na případy, kdy podle nich
dochází k porušení práva či etických norem.
Oznámení lze podat i anonymně prostřednic-
tvím on-line formuláře či telefonicky a osobně.
Více informací najdete v odkazu výše a na
úřední desce. -az-

Whistleblowing -
oznamování 
porušení práva EU
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Přes zimu
pokračují opravy 
městského majetku

Odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti 
k výstavbě nového nadchodu u polikliniky
V minulých týdnech redakce Lilie obdržela řadu
dotazů k chystané stavbě nového nadchodu,
demolici toho stávajícího i další připomínky ve-
řejnosti k největší investici města pro tento rok.
Níže si můžete přečíst ověřené odpovědi a sta-
noviska radnice.

Kdy bude nový nadchod hotový?
S demolicí starého nadchodu se začne
v únoru, na ni naváže zahájení stavby nového
za omezení provozu na silnici I/35. Samotné
těleso nadchodu by se mělo bourat buď po-
slední víkend v únoru, nebo první víkend v bře-
znu, dle aktuální situace na staveništi. Tento
jeden víkend bude kompletně uzavřena I/35
mezi světelnou křižovatkou a odbočkou kolem
parkoviště pod základními školami a doprava
vedena po objízdných trasách.  Jeden směr
přes Smetanovo náměstí, druhý směr
po ulici T. G. Masaryka. Podle plánu má být
nový nadchod  dokončený na konci léta letoš-
ního roku, v srpnu se předpokládá instalace
výtahu. Pokud by došlo ke změnám, budeme
o tom informovat. 

Proč se bourá historické schodiště? Proč
město ničí tuto historickou památku?
Při stavbě nového nadchodu dojde k roze-
brání historického schodiště, aby nedošlo
k jeho poškození. Po dokončení tubusu pro
výtah a dalších prací ho dělníci vrátí zpět
na místo. Radnice si je vědoma historické
hodnoty schodiště, a právě proto se objekt
snaží ochránit.

Má město povolení na bourání starého scho-
diště a stavbu moderní budovy poblíž histo-
rického centra?
Ano, bez stavebního povolení, jehož součástí je
i souhlas památkářů s vybudováním nového
nadchodu, by radnice nezačala s demolicí ani
stavbou.

Na nový nadchod se dostanu jen výtahem?
Ne, zůstane i schodiště. Výtah bude určen pri-
márně pro starší spoluobčany, rodiče s kočárky
a další osoby, které jej uvítají při cestě na poli-
kliniku či úřad. Provoz výtahu bude v nočních
a ranních hodinách omezen kvůli vandalům.

Proč se vůbec starý nadchod bourá?
Protože je ve špatném stavu, což potvrdily i od-
borné prohlídky. S ohledem na to, že rekon-
strukce stávajícího objektu by vyšla na desítky
milionů korun a opravený nadchod by i nadále
nebyl bezbariérový a nemohla by být čerpána
dotace, vedení města rozhodlo o výstavbě mo-
derní konstrukce právě s využitím státní pod-
pory, díky čemuž město výrazně ušetří.

Kolik bude nový nadchod stát?
Celkem 45 milionů korun. Z toho 32 milionů činí
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Proč město peníze nepoužije na něco jiného,
třeba výstavbu domova pro seniory?
Dotace se dává na specifický účel a nelze ji po-
užít jinak. Díky příspěvku ze Státního fondu
dopravní infrastruktury město ušetří 32 mili-

onů korun a za vlastních 13 milionů občanům
postaví moderní nadchod s bezbariérovým
přístupem, což vedení radnice pokládá s ohle-
dem na frekventované užívání starého nad-
chodu jako strategickou investici. Zazněly
i hlasy, že nadchod nebude potřeba po zpro-
voznění dálnice D35 kolem města. To ale není
pravda. Výškový rozdíl mezi historickým cen-
trem a poliklinikou zůstane a možnost využít
výtah tak bude pro potřebné velkou výhodou.
Odhady počtu projíždějících aut po zprovoz-
nění dálnice jsou takové, že i nadále podchody
a nadchody ve městě budou mít svůj význam
pro bezpečné překonání stávajícího průtahu.

Proč bude nový nadchod tak moderní a jiný
oproti starému?
Protože při stavbě se musí počítat s vybudová-
ním výtahu. Při jeho projektování architekti
zvolili toto řešení, které dle názoru vedení rad-
nice, městské architektky a poradních i schva-
lovacích orgánů do Litomyšle zapadne. Vzhled
nového nadchodu byl při schvalování druhot-
ným kritériem, primárně se řešila jeho funkč-
nost a výhody, které přinese občanům. Zároveň
si lze jen velmi těžko představit postavení nad-
chodu s výtahem v roce 2022 jinak než jako
moderní neboli soudobý prvek v architektuře
města. -mv-Otevření nového

sběrného dvora se blíží
Prostor bývalé cihelny, nedaleko od starého
sběrného dvora, se v posledních měsících vý-
razně proměnil. Původně nevyužívaná plocha je
nyní plná kontejnerů, v místě vznikla také pro-
storná rampa pro snazší odhazování nepotřeb-
ných věcí a dělníci v areálu vybudovali i zcela
novou skladovací halu, do které půjde zajet
s velkým nákladním autem.
Zahájení provozu v novém areálu sběrného
dvora bylo v minulosti posunuto kvůli dokon-
čení prací, ale podle aktuálních informací by
k němu mělo dojít již v únoru letošního roku. 
„Jak si občané všimli, vše je víceméně připra-
veno pro provoz, na konci ledna jsme řešili po-
slední detaily a také připojení elektřiny, ale stále
platí, že areál začne sloužit veřejnosti již letos
v zimě a budeme se ve spolupráci s techniky
ČEZu snažit, aby to bylo co nejdříve v únoru.
O přesném termínu budeme informovat
na webu města,“ uvedl Pavel Kubeš z Odboru
investic a rozvoje MěÚ Litomyšl.
Se stavbou nového sběrného dvora město za-
čalo na jaře roku 2021. Projekt za 19 milionů
korun, na který město získalo dotaci 16 milionů
ze Státního fondu životního prostředí, se připra-

voval několik let a jeho zahájení bylo pozdrženo
koronakrizí. 
V příštích letech by se v areálu, který spravuje
společnost LIKO Svitavy, mohlo zprovoznit
i RE-USE centrum, tedy místo, kde občané
budou moci odložit věci, které již nepotřebují,
ale jiným mohou ještě posloužit.
Pro letošní rok se podle informací z radnice ne-
počítá s uzavřením starého sběrného dvora
na Mařákově ulici, v následujících měsících
budou pracoviště fungovat společně. -mv-

Mírná zima umožňuje stavebním firmám prová-
dět některé práce v předstihu, díky tomu se tak
na přelomu roku podařilo zahájit rekonstrukci
hájenky na Budislavi za 1,6 milionu korun. Ře-
meslníci také v následujících týdnech dokončí
opravu toalet v budově na Ropkově ulici za dva
miliony, kterou město dlouhodobě pronajímá
soukromníkům. Kromě toho pokračují práce 
na dokončení lanového parku, parkourového
hřiště a nového odhodiště na atletickém stadi-
onu. Zde město investuje přes dva miliony a ho-
tovo má být již letos na jaře. V příštích týdnech
začnou práce i na dalších projektech, kromě no-
vého nadchodu se začne s budováním cyklos-
tezky k Vertexu, nového parku na Z. Kopala 
a dalších opravách a investicích. Celkem je 
na tyto účely v rozpočtu města vyčleněno přes
120 milionů korun. Více informací o tom, co rad-
nice na letošek chystá, najdete v minulé Lilii či
na webu litomysl.cz. -az-
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PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2018–2022

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

Vila Klára
Na únorovém zasedání zastupitelstva se bude
rozhodovat o prodeji vily Klára. Jde o citlivou zá-
ležitost, co člověk, to názor, a ať bude rozhod-
nutí jakékoliv, bude kritizováno. K prodeji,
stejně jako dalším záležitostem města, však
Generace 89 přistupuje ve shodě s dlouhodo-
bými principy našeho sdružení:
Slušnost – věříme, že v politice může uspět
a dlouhodobě se vyplácí. Kláru město koupilo
od kraje se slibem, že bude pouze přeprodej-
cem. A to z důvodu možnosti ovlivnění její bu-
doucí funkce. Slib hodláme dodržet nejen
z tohoto důvodu, ale i protože slušné vztahy na-
příč institucemi i obecně mezi lidmi považujeme
za základ fungující komunity, města, i celé spo-
lečnosti.
Otevřenost – informace o oživení vily Klára byly
zveřejňovány na městském webu i v Lilii od prv-
ních kroků. (Důkazem může být zadání slov „vila
Klára“ na webu, objeví se linie příspěvků na toto

téma nejméně od první půle roku 2020).  Kromě
toho mají být projekty představeny na veřejné
prezentaci s on-line přenosem a záznamem.
Také hlasování v zastupitelstvu by dle našeho
názoru mělo proběhnout otevřeně, nikoliv tajně. 
Odpovědnost – do realizace projektu mohou
zasáhnout neočekávané okolnosti. Co když
kvůli krizi nebude vítězný návrh uskutečněn
v daném rozsahu a termínu? Město si
do smlouvy pro případ různých eventualit vlo-
žilo pojistky, např. kauci na pokuty, právo
zpětné koupě či udržitelnost projektu min. 10
let. Rozhodnutím se nezavděčíme všem.
Chceme se ale rozhodnout po veřejné prezen-
taci projektů a jako zastupitelé odpovědně hla-
sovat dle nejlepšího svědomí.
Udržitelnost – majetek města se odhaduje na 3
miliardy. Město v péči o tento majetek naráží
na své limity. Pokud povaha projektu (nejen
v případě Kláry) skýtá možnost zapojení sou-
kromé investice, jež je v souladu s veřejným zá-

jmem, je ji potřeba prověřit a v případě shody
soukromého a veřejného zájmu jí dát šanci.
V opačném případě by se z ní do budoucna
mohlo stát břímě, které bude nároky na rekon-
strukci, provoz či další opravy neúměrně zatě-
žovat už tak napnutý rozpočet města. Pro Kláru
neexistuje relevantní a potřebné využití měs-
tem a k její opravě soukromým investorem
dojde určitě dříve, než by bylo možno z měst-
ských financí.
I sebelepší plán se může pokazit. Neplatí to jen
pro město, přesvědčujeme se o tom v každo-
denním životě a nejen v době pandemie. Může
se to v určitém kroku stát i s nabízenými pro-
jekty budoucího využití Kláry. Potom nezbývá
než jednat dál. Slušně, otevřeně, zodpovědně
a s ohledem na udržitelnost.

Vaši zastupitelé za GENERACI 89 
Petra Benešová, Dan Brýdl, David Edlman,
Míra Hájek, Olga Radimecká a Jan Vavřín

Generace 89

Stáří a covid
Současná epidemická situace s COVIDem nám
dává naději, že se díky podstoupeným krokům
dostává nákaza tam, kam doufáme od za-
čátku. Snad se z ní stane sezónní onemocnění.
Očkování, respirátory, testování – to vše napo-
mohlo uklidnění situace ve většině zařízení po-
dobného typu Centru sociální péče města
Litomyšl – „domovy pro seniory“ (CPS).  Pro-
běhlé měsíce zvýraznily ve společnosti nejed-
notnost v tématech demokracie, což mnozí
mají pod definicí – dělám si a říkám, co chci.

Téma solidarity -  je mi jedno, kdo další one-
mocní, koho on dalšího nakazí a pro koho bude
situace fatální. Ztratila se víra ve vědu a z nás
všech se stali virologové a epidemiologové.
V tak složité situaci, kdy i odborníci mají proti-
chůdné názory, je situace pro nás laiky zcela
nepřehledná. Náš tým v CSP nyní ví, že může
přijít další neznámá nemoc a že porozumění jí
znamená ji zažít, že lidská solidarita v silně
ohrožující situaci nemá hranic, že i drahá pre-
vence je 100x lepší než hasit důsledky, že se
na sebe můžeme spolehnout a mnoho dalšího.

Možná nás pandemie zkusila naučit žít dnes
a tady, a ne se stále upínat na zítřek. Nejistota
se stala součástí dní. To nejvýraznější, co jsme
si ujasnili, je, že staří lidé bytostně potřebují
své blízké a jejich dotyk. Jejich „uzavření“
do izolace může znamenat, že již nikdy neuvidí
svého blízkého, nepodrží ho za ruku. My v CSP
tak budeme vždy hledat bezpečné cesty, jak
našim klientům tuto blízkost dopřát.   

Mgr. Alena Fiedlerová, ředitelka
Centra sociální pomoci města Litomyšl

KDU-ČSL a nezávislí pro Litomyšl

Vážení,
před zastupiteli bude v následujících dnech stát
nelehký úkol, a to rozhodnout o osudu vily
Klára. O historickém kontextu a morálním zá-
vazku jsme již psali a dnes bychom vás rádi se-
známili s motivy a argumenty, které naši
zastupitelé zvažují při svém rozhodování.
Nízká cena: Mnoho z vás rozhořčila minimální
cena, kterou Město Litomyšl požaduje, zvlášť
pokud se aktuálně nabízí stavební pozemky
na Lánech za 3 372 Kč/m2. U Kláry se jedná
o výměru pozemků cca 3 000 m2, analogicky
by cena pouze za pozemky měla být min. 10
mil. Kč.
Je požadavek na cenu 6 mil. Kč opravdu
vhodný? Město vycházelo ze znaleckého po-
sudku a jedná jistě oprávněně, ale není tento
požadavek podhodnocený? Je cena v místě
a čase obvyklá? Klára se odkoupila od Pardu-
bického kraje za 5 mil. Kč, a to zejména z dů-
vodu kontroly nad záměry případného
kupujícího.

A je prodej zájemci s nejvyšší nabídkou kupní
ceny natolik atraktivní, že nás oněch pár mili-
onů přiblíží k výstavbě nového domova pro se-
niory, když jsme doposud nezačali stavět?
Uspořených 75 mil. Kč se díky inflaci znehod-
nocuje a ceny stavebních materiálů dál ná-
sobně rostou, stejně jako nároky na provedení
stavby!
Nedostatek prostředků na vlastní investici:
V ideálním případě by město investovalo
do rekonstrukce samo, nicméně v současné
době je prioritou výstavba nového moderního
domu pro seniory. Pro tento účel byla zvažo-
vána i možnost využití Kláry, ale odborníky byl
tento prostor posouzen jako nevyhovující a ne-
odpovídající potřebám 21. století.
Exkluzivita lokality: Lokalita, v které se Klára
nachází, je více než exkluzivní. Je-li něco ex-
kluzivní, je to obvykle velice drahé či přímo
penězi nevyčíslitelné. A právě toto nezaměni-
telné genius loci v blízkosti zámeckého návrší
Klára nabízí. Proto se domníváme, že nejen

záměr, ale i cena by měla odpovídat důstoj-
nosti této lokality.
Nápad či záměr: Zastupitelé oceňují originalitu,
vhodnost a účelnost daného záměru. Dlouho-
době podporujeme záměry, které se blíží pů-
vodní myšlence dobrodince K. Sedláka.
Preferujeme záměry s celoročním užitkem
především občany Litomyšle, a nikoliv pouze
pro návštěvníky několik týdnů v roce.
Právní stránka: Přestože bude Město Litomyšl
uplatňovat mnoho způsobů právní ochrany, tak
je nezpochybnitelné, že vlastnické právo přejde
na kupujícího uzavřením kupní smlouvy. V pří-
padě porušení jakýchkoliv smluvních ustano-
vení bude Město v pozici výrazně nevýhodnější
a domoci se svých práv bude o to obtížnější.
Ať bude rozhodnuto jakkoliv, Klára by měla
sloužit veřejnosti, a to zejména občanům Lito-
myšle. Pokud ani jeden z návrhů nenaplní oče-
kávaná kritéria, tak není důvod s prodejem
pospíchat a získat tak čas pro jiná, možná lepší
řešení! Ing. Lukáš Novák a Michal Kortyš

Občanská demokratická strana 
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Představení záměrů investorů
s vilou Klára

Měřící stanice bude
kontrolovat kvalitu
ovzduší ve městě

O pozemky 
na Lánech mělo
zájem 35 kupců

Letos na jaře má po letech majetkoprávních
jednání a projektování začít stavba nové cyklos-
tezky, která propojí Husovu čtvrť s průmyslo-
vým areálem Saint-Gobain Adfors. Z tohoto
důvodu již v lednu v místě budoucí trasy došlo
k pokácení 17 stromů a přibližně 300 metrů
čtverečních křovin.
Ke kácení došlo kvůli tomu, že cyklostezka v ně-
kterých místech povede přímo místy, kde dře-
viny rostly, případně plochami, kde se
nacházely kořeny a při jejich poškození by
stromy mohly spadnout na kolemjdoucí. Trasa
se nemohla posunout kvůli ochrannému pásmu
železnice.
Radnice v rámci náhradní výsadby ve městě vy-
sadí 30 nových stromů v průmyslové zóně
a ulici Na Prokopu. Přímo kolem cyklostezky
také bude po domluvě se společností Saint-
Gobain Adfors vysázeno dalších 19 stromů.
Nová cyklostezka má fungovat ještě letos, stát
bude necelých 7 milionů korun, město na její vy-
budování dostalo dotaci 3,4 milionu ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. -mv-

Rada města v lednu na návrh komise pro ži-
votní prostředí schválila pronájem měřících
čidel, která budou po dobu 12 měsíců kontrolo-
vat kvalitu ovzduší. 
Město za roční pronájem zaplatí 100 tisíc korun
a získaná data chce průběžně zveřejňovat, aby
s nimi mohla veřejnost pracovat. Čidla budou
od února umístěna na ulici T. G. Masaryka, kde
se nachází základní a střední školy, protože
právě tam je největší koncentrace dětí a dlou-
hodobá kvalita ovzduší v této lokalitě radnici
prioritně zajímá. Meteostanice bude nainstalo-
vaná na střeše městského úřadu. „Pronajaté
zařízení umí měřit a zaznamenávat data o de-
sítkách druhů emisí, takže například budeme
vědět kolik je ve vzduchu prachových částic,
hladiny oxidu siřičitého, dusičitého, uhelnatého,
ozónu, ale i teplotu, vlhkost vzduchu, úhrn srá-
žek, rychlost, směr větru či tlak vzduchu. Hod-
noty chceme sdílet s veřejností jako takzvaná
open data a také na jejich základě jednat,
pokud by došlo k nějakým negativním změ-
nám,“ popisuje funkce stanice a důvod jejího
pronájmu starosta Daniel Brýdl. -az-

V pátek 28. ledna skončila lhůta pro podávání
nabídek na odkup stavebních pozemků na Lá-
nech. Radnici se přihlásilo celkem 35 zájemců
o 23 pozemků. Otvírání nabídek se uskutečnilo
na začátku února po vydání tohoto čísla Lilie,
stejně jako veřejné losování za účasti zájemců.
K losování u některých parcel došlo z toho dů-
vodu, že o jeden pozemek mělo zájem více
kupců. V letošním roce mají začít práce na za-
síťování pozemků v lokalitě, výstavbě retenční
nádrže a komunikací za 42 milionů. -mv-

m ě s t o  p r o  l i d i

Město Litomyšl vás zve na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
ZÁMĚRŮ NA ODKUP 
VILY KLÁRA

které se uskuteční
8. února v zámecké jízdárně od 17.00 hod.
Na programu bude představení projektů obou zájemců 
o odkup vily Klára a prostor pro položení otázek.

Na veřejné projednání naváže jednání 
zastupitelstva, které se uskuteční 
24. února v zámecké jízdárně od 16.00 hod.
Na něm se rozhodne, zda a případně
komu bude vila prodána.

Kvůli aktuální epidemické situaci může 
dojít k přesunutí/zrušení jednání.
Více informací najdete na www.litomysl.cz

Online přenos z veřejného 
projednání bude dostupný 
na YouTube kanál CMS TV
a www.litomysl.cz/stream

Projekt 
Kongresový hotel

Projekt 
Komunitní centrum

Stromy vykácené
kvůli cyklostezce
nahradí nové

Veřejné projednání k prodeji vily Klára se usku-
teční 8. února, tedy po vydání tohoto čísla Lilie. 
Přestože bude záznam z jednání on-line přená-
šet kabelová televize CMS TV, řada občanů se
jej nebude mít možnost či čas zúčastnit.
Z tohoto důvodu jsme na následující dvou-
straně  6-7 poskytli prostor oběma zájemcům
na odkup vily Klára, aby před jednáním zastu-
pitelstva měli naposledy šanci veřejnosti před-
stavit své projekty zde v Lilii. Příspěvky jsou

řazeny dle data dodání, zájemci o odkup vily
Klára byli omezeni pouze prostorem a barevnou
kombinací, v nichž je Lilie vytištěna.  
Informace na následující dvoustraně jsou pří-
spěvkem podepsaných autorů, kterým poskyt-
nutí označeného prostoru odsouhlasila
mediální komise a vedení města. 
Uvedené informace a názory nepředstavují po-
stoj redakce či vedení města. 

-red-
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Komunitní centrum Klára
– svět, který si tvoříme spolu

PŘEDSTAVENÍ ZÁMĚRŮ INVESTORŮ S VILOU KLÁRA

Název: Komunitní centrum Klára z.ú.
Forma: Nezisková organizace
Cílová skupina: Občané města a okolí
Přínosy: Zlepšení kvality života a soužití ve městě
    Potenciál nabídnout drobné nedostatkové služby

Oprava a zpřístupnění historické budovy
Participace na mezinárodních sociálních projektech

Nabídnutá cena: 7 260 000,- Kč

Co si vlastně pod komunitním centrem máme
představit? Jedná se o obdobu Střediska vol-
ného času, které se specializuje na dospělé, 
a především lidi starší 65 let. V České republice
o podobných institucích slyšíme jen zřídka,
přestože podíl seniorů v populaci je již 20 %. 
Ve vyspělých anglosaských zemích a státech
severní Evropy je sociální integraci seniorů pro-
střednictvím komunitních center naopak věno-
vána velká pozornost. 

Komu má Komunitní centrum Klára přesně
sloužit a proč?
Naše společnost stárne a prodlužuje se i délka
dožití. Jenže! Dožít se neznamená totéž co žít!
Naše plány o tom, jak budeme trávit zasloužený
důchod, se při střetu s realitou všedních dní
snadno rozplynou jak pára nad řekou. 
„Chci něco dělat, abych se nenudil! Můžu nějak
prospět tím, co umím a co mě baví? Chci být
mezi lidmi, ale všichni jsou dnes tak vytížení!
Mám nápady, jenže nemám vybavení, prostory
ani parťáka. Zajít do kavárny je fajn, ale důchod
není plat poslance! Chtěl bych si občas přivydě-
lat tím, co dobře umím. Bydlet ve stáří v bytě je
výhoda, ale zahrada mi chybí! Tak těmhle novo-
tám už nerozumím, může mi někdo poradit!? 
A co takhle zábava pro naši generaci?“
Komunitní centrum Klára bude vycházet vstříc
právě těmto potřebám. A nejen to! Předpoklá-
dáme, že vznikne potenciál pro aktivity, které
i dalším obyvatelům města přijdou vhod! Ať už
jim někdo pomůže vyvenčit psa, vysvětlit dítěti
matiku, upéct koláče na oslavu, opravit pračku,
přilepit kachličky v koupelně, nebo na zahradě
prořezat ovocný strom. Komunitní centrum
bude prospěšné všem Litomyšlanům 0+.

Současné výzkumy stárnutí 
• Kvalita a četnost mezilidských vztahů jsou zr-
cadlem fyzického i mentálního zdraví. Samota
ničí paměť a zkracuje život. (Harvard Univ.,
2015)
• Studie ECSPaV (2018) zmapovala samotu
a sociální izolaci v Evropě. V ČR samotu zažívá
19,2 % osob ve věku 60+ (18. místo z 28 v rámci
EU). 
Vztaženo na Litomyšl, hovoříme o přibližně 400
obyvatelích, kteří se cítí sami, a asi 2000, kteří
jsou primární cílovou skupinou komunitního
centra.

Litomyšl bude stavět domov pro seniory, tak
na co ještě komunitní centrum?
V Kláře nebudou senioři bydlet, ale budeme pe-
čovat o jejich společenské kontakty a smys-
luplné žití. Právě touha být prospěšným může
lidi z komunitního centra propojit s domovem
pro seniory, rodinným centrem anebo s rodi-
nami a občany, kteří uvítají občasnou, nebo 
i pravidelnou asistenci a pomoc. Zázemí zde
mohou najít i již existující spolky.

Jak budeme provoz Kláry financovat?
Komunitní centrum Klára bude neziskovou or-
ganizací. Financování půjde ze 3 hlavních
zdrojů: 
• pronájem poloviny objektu (chceme nabíd-
nout Fakultě restaurování Univerzity Pardubice)
• národní a mezinárodní granty (sociální inte-

grace lidí 65+ patří mezi priority sociální politiky
EU)
• vedlejší hospodářská činnost (letní kavárna
a bistro, organizace společenských akcí, na-
bídka drobných nedostatkových služeb, ubyto-
vání)

Kdo bude komunitní centrum provozovat?
Budeme to my a všichni, kdo v něm najdou
smysl. Jasná vize, zájem o lidi a touha tvořit

může přivést tento záměr na svět. K jeho rozví-
jení a zvelebování ale přispějí hlavně ti, kteří
budou komunitní centrum navštěvovat a vytvá-
řet zde nové, otevřené společenství! Už teď
nám myšlenka na Kláru přivedla do cesty
mnoho zajímavých lidí, spousta z nich se s nad-
šením a mnozí nezištně podílí na jejím zhmot-
nění. Děkujeme!

Šárka a Daniel Kučerovi
Arch. Studio ABTSMOLEN
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PŘEDSTAVENÍ ZÁMĚRŮ INVESTORŮ S VILOU KLÁRA

Miroslava a Martin Kubíkovi
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Vyprávění pohádek o vile Klára
Na začátku chci říct, že jsem se přistěhovala
do Litomyšle cca před sedmi lety. Bydlela jsem
v Praze i jinde. Už tehdy město mělo problém
s kauzou Cobra na Lánech, kdy tehdejší majitel
myslel, že bude investovat do rekonstrukce, aby
zlepšil svoje podnikání. A tenkrát starosta
města p. Kašpar tvrdil lidem, že nemůže město
protestovat. Tenkrát to bylo jednoduché, poru-
šoval zákon o územním plánovaní a ČT 1 mi po-
mohla zrušit jeho nápad, ne starosta! Dnes
kamiony jak jste si všimli tady nejsou. Dnes se
situace opakuje, město, vůbec nechápu proč,
koupilo vilu Klára?
Takže za prvé pohádky o tom, že vila za miliony
korun bude sloužit občanům po prodeji vlastní-
kovi je pouze hypotéza, vize, které já nevěřím.
Milionář, který koupí tuto nemovitost přemýšlí
takto : 1) aby dostal výtěžnost nemovitosti = tj.
zhodnotil svůj majetek a vydělával na něm, roz-
hodně to nebude hlupák, který bude podporo-
vat blaho města. Vila Klára- postavena v roce
1929- zápis v poz. knihách, není zápis o tom, že
by byla historicky chráněná a ani zápis o tom
dnes, že by byla dnes povinnost k nějakým so-
ciálním účelům, jak to bylo v minulosti před sto
lety… Z uvedených faktů tedy vyplývá : 1) pro-
dání majetku ani ne po dvou letech od nákupu
za směšnou cenu, kdy jen za poslední půlrok
stouply ceny nemovitostí mnohonásobně
a začíná celosvětová  ekonomická krize. Pe-

níze ztrácí hodnotu a v tuto dobu se rozhodli
úředníci prodat vilu Klára? A vypravují nám  po-
hádky o svém záměru? Zaplatila jsem si
smlouvu o prodeji z KN, rozhodně v ní není ani
zmínka o slibech za kolik se má vila prodat.
Cena nemovitostí, jakou stanovují soudní znalci,
se odhaduje podle času, v daném místě a loka-
litě prodané srovnatelné nemovitosti. Vila
s okolním pozemkem je nyní zapsán v územním
plánu jako stavební parcela k veřejně prospěšné
činnosti. Takže výměra okolního pozemku,
k tomu připočtu stavební parcelu zast.vily
2755m2 x 3372 Kč, za kterou město prodává
stavební pozemky. Celkem 9 289 860Kč.
K tomu musíme přičíst cenu vily jako budovy
chátrající cca 8 mil. A tuto celkovou cenu bych
zdvojnásobila díky její velmi atraktivní poloze
u zámku zapsaném v Unesco ! Je to tedy velice
výhodný kup pro investora. A nejsem daleko
od pravdy odborníka. 2) K tomu dodávám, že
hned město prodalo část pozemku, přesně
79m2, které odkrojilo od pozemku Kláry, firmě
Kubík za cenu 48 tis. Kč. Proč? Za tak směšné
peníze?  Ceny nemovitostí stoupají a v bu-
doucnu stoupat budou.                                                                                                                          
Nový majitel by mohl mít kolik chce požadavků
od města, ale pokud si vezme úvěr a zkrachuje,
vila připadne bance. A tak se ptám, proč město
nevymyslí úplně jinou variantu? Proč znehod-
nocuje své nemovitosti? Takže mě napadá už

jen tohle – město nehospodárně hospodaří
s majetkem obce.  Je to trestuhodné. Závěrem
nechci být jen kritikem, a ráda bych vymyslela
něco, co by tedy přispělo k řešení situace. 1)
Prodej tedy, ale za tržní cenu komukoliv, kdo
chce investovat, tudíž udělat pořádnou re-
klamu. Potom prodat tedy za nejvyšší cenu zá-
jemci, který zde jistě vybuduje hotel, který bude
sloužit všem, a přestat se vymlouvat na město
Pardubice. V územním plánu je přesně stano-
veno k čemu má budova sloužit. 2) A nebo
opravdu uvažovat o spoluvlastníkovi, který
pomůže s rekonstrukcí a výsledkem bude
opravdu veřejná prospěšnost, ale i výnosy
z provozu nemovitosti. Dále sehnat peníze
na rekonstrukci se záměrem z prostředků EU.
Umíte sehnat dotace na archit. stavby
a na sociální stavby? Tak sežeňte i na tuto. Pod-
mínky, které chce novému vlastníkovi stanovit
město jsou nesmysl, protože když je vlastník
nedodrží, např. bude v insolvenci, nezbude jen
soud, a o své se můžeme soudit hodně dlouho.
Dnes jsem mluvila se starostou, a po rozhovoru
s ním, jsem dospěla k závěru, že by město mělo
přemýšlet nutně o tom, jak na nemovitostech
vydělávat, aby mělo peníze na správu, údržbu
a provoz těch nemovitostí, které zrovna nevy-
dělávají a na které město doplácí a nekonečně
doplácet bude. Bohumila Jenčíková

K vyprávění pohádek...
Vážená paní Jenčíková,
dovolím si zde stručně čtenářům popsat stano-
viska radnice, která jsem vám sdělil i osobně,
a zareaguji na některé nepřesnosti ve vašem
textu v souladu se statutem zpravodaje Lilie.
Vilu Klára neprodávají úředníci, o jejím osudu
rozhodne 23 zastupitelů, které místní vybrali
ve svobodných volbách. Zastupitelé se shodli
na tom, že na rekonstrukci Kláry město nemá
peníze, že tam nelze vybudovat domov pro se-
niory, nemáme pro ni využití a že chceme ales-
poň ovlivnit to, co s budovou bude, aby z ní
měla litomyšlská veřejnost prospěch. I kdyby se
nám podařilo dotaci na opravu získat, příspěvek
města by byl v řádech deseti milionů či více
a tyto finance raději odložíme na stavbu nového
domova pro seniory u nemocnice.
Nikdo o vile Klára nepovídá pohádky. Již od roku
2020 otevřeně a transparentně komunikujeme
o našich záměrech i důvodech, proč cena není
jediným kritériem. V červenci 2020 jsme avizo-
vali, že „…původní majitelé před 90 lety při da-
rování vily Klára chtěli, aby sloužila veřejnosti.
Podle vedení města se bude na morální záva-
zek, který však není právní podmínkou, při roz-
hodování o novém osudu budovy myslet
a podle současných plánů nebude o novém ma-
jiteli rozhodovat pouze nejvyšší cena, ale
i záměr. Pokud by jediným kritériem byla cena,
mohl by vilu Klára zakoupit kdokoli, kdo má

právě volné finance, k předem nejasnému
účelu. Tomu chce město zabránit.“
Čímž se dostávám k ceně. Město budovu kou-
pilo od Pardubického kraje za 5 milionů korun
s tím, že ji dále prodáme. Tuto cenu stanovil ne-
závislý znalecký posudek. Provoz (temperování,
sekání trávy, správce) a drobné opravy nás
zatím stály cca 200 tisíc. Proto město vilu nabízí
minimálně za 6 milionů. Zde zdůrazňuji, že
slovo minimální je důležité, protože v nabídkách
jsme obdrželi i vyšší ceny. Váš propočet nere-
flektuje desítky milionů korun, které bude
muset budoucí majitel do vily investovat, od-
hady jsou 50-70 milionů. Město totiž prodává
budovu ve velice špatném technickém stavu.
Řádné hospodaření s majetkem města nezna-
mená, že naším jediným cílem je profit jako
u podnikatelů. Bereme ohledy i na benefity,
které jednotlivé projekty přinesou veřejnosti
a pro rozvoj města. To vše musí zastupitelé
zhodnotit a zachovat se podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Ani pozemky na Lánech ne-
prodáváme za nejvyšší cenu, ale město je do-
tuje. Protože to je podpora bydlení.
Onen malý pozemek byl společnosti Kubík pro-
dán nejen za vámi uvedenou cenu, ale také za
kompletní náklady se zbouráním a odvozem
suti z bývalé márnice, vyhotovení geometric-
kého plánu a hlavně šlo o zarovnání vjezdů
dvou sousedních nemovitostí. I o tom jsme in-

formovali. Takovýchto „kousků“, kde se zarov-
návají ploty, chodníky, komunikace se soused-
ními vlastníky, prodává a kupuje město desítky
či stovky ročně. Je na to zastupitelstvem schvá-
lený ceník, vycházející z posudku znalce
z oboru.
Ano, noví majitelé mohou zbankrotovat, bez
ohledu na to, kolik městu předtím zaplatili.
Máme opravdu hodně pojistek včetně předkup-
ního práva, práva zpětné koupě, dobu udržitel-
nosti, pokuty za nedodržování smlouvy, kauci
a podobně. Ale stát se může vše. Zastupitelé
nemusí nakonec vybrat ani jeden z projektů,
mohou změnit svůj názor a přijmout usnesení,
že za Kláru chceme jen nejvyšší cenu, či vysly-
šet vaše výzvy.
Já osobně zastávám názor, že je lepší dostat
méně peněz a mít větší kontrolu nad její bu-
doucností. Neumím si představit, že by město
sehnalo partnera na spoluvlastnění a provoz
vily Klára jako v případě autokempu Primátor.
A v souladu s tím budu hlasovat. 
S čím s vámi naprosto souhlasím je, že město
by v příštích letech mělo začít za tržních pod-
mínek prodávat nepotřebné budovy a tyto fi-
nance dávat do oprav a rekonstrukcí ostatního
majetku města. Ne však objekty, jako je vila
Klára, pro kterou ani při nejlepší vůli nemáme
žádné využití.
    S pozdravem Daniel Brýdl, starosta

Litomyšl – Město pro lidiLilie – zpravodaj města
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Lednová Lilie přinesla čtenářům hezká přání
do roku 2022. Seznámila nás se stavebními
plány a chystanými investicemi i s prosbou o tr-
pělivost při realizacích. To zásadní rozhodnutí
o charakteru města je teprve před námi. Co
bude s vilou Klára?
Komunitní centrum pro občany se zachováním
charakteru stavby a odkazu K. Sedláka?
Nebo ambiciózní kongresový hotel s podzem-
ním parkovištěm s kapacitou 180 míst pro auta
a slibovanými nemalými ekonomickými výho-
dami pro pokladnu města a Zámecké návrší?

Co zvítězí? Zklidnění místa a pro občany zázemí
na Olivetské hoře, nebo velikášský stavební
zásah v historickém jádru u památky UNESCO,
ale nabízející pozitiva ekonomická a jistě pro-
slavení a další prestiž města? Neponaučil nás
dost coronavirus co se týče možností a omezo-
vání kapacit? Co si má a může dovolit malo-
město a co opravdu potěší a poslouží jeho
občanům? Jsou nutná nová pracovní místa,
když i nyní chybí kuchaři, číšníci, prodavači,
služby, dělnické profese….?

Jarmila Chladová

Naléhavé a zásadní otázky pro rok 2022
Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Již nějaký čas se rozmýšlím do Lilie napsat, ale
stále čekám, kdy se „někdo“ takříkajíc chytne 
za nos a zjedná nápravu. Ale bohužel se tak
zatím nestalo. Proto se ptám: proč musí být na
historickém zámeckém návrší v těsném sou-
sedství našich nejvýznamnějších (i UNESCO)
památek již poněkolikáté o vánočním čase za-
parkován starý americký školní autobus coby
kiosek v době adventu, celých vánočních svátků
i po nich, který svou podstatou nejen hyzdí toto
místo, ale navíc i blokuje vycházkovou cestu
pod zámeckou zdí? Celé místo je ještě „vylep-
šené“ 200litrovými sudy, z nichž jeden je 
v těsné blízkosti nově zrestaurované sochy sva-
tého Metoděje. Litomyšl se ráda a často pre-
zentuje jako „lázně ducha“, ale jakou máme
úctu k našim vánočním tradicím, k adventu, 
k památkám, když toto dovolí a když místo vá-
nočních koled zní o Vánocích na historickém ná-
vrší americké country? Ano, i to se dělo 
a o silném duchu to nesvědčí. Proč tam ne-
mohly stát stánky tradičních malých výrobců,
kteří tak přišli o svůj výdělek, je zdůvodňováno
pochybným vládním nařízením, ale tento, pro
toto místo nevhodný „kiosek“ je městem povo-
len. Nemám nic proti podnikání, ale do tohoto
prostředí se už jenom tím, že je to autobus, pro-
stě nehodí. Proč ten není umístěn třeba na ná-

městí? Nebo by tam konkuroval dalším občer-
stvovacím stánkům? 
Tyto všechny věci patří, myslím, právě do roz-
hodování v mezích zdravého selského rozumu.
Ne chtít být „světoví“ za každou cenu. Určitě
nejsem sám, kdo vidí některé věci hodně kri-
ticky, a mám to svým okolím i potvrzené. Po-
tvrdil mně to nakonec i článek pana Tomáše
Havránka v lednovém čísle Lilie. Kritizuji, ale 
i kritický hlas je potřeba slyšet, a jak mám zku-
šenost, tak se lidé veřejné kritiky už zase bojí;
možná někde pokoutně, ale veřejně raději ne,
co kdyby…
Město vypisuje anketu na nápady, jak vylepšit
Litomyšl. Řada věcí by se dala vylepšit - např.
odstranit veškerý laminát v zámeckém areálu,
řádná a ne diletantská oprava zámecké zdi,
alespoň doplnit zeleň do nějakých velkých kvě-
tináčů, když už je vydlážděná a studená
„hrouda“ před muzeem bez špetky zeleně, zá-
sadně zlepšit špatný stav zámeckého anglic-
kého parku i francouzské zahrady (zámek Nové
Hrady může být příkladem). Ke všemu se dle
mého názoru může, má a musí město vyjádřit
– rozumně vyjádřit a v řadě věcí rozumně 
v rámci svých kompetencí a možností také roz-
hodnout a realizovat.

Jaroslav Šauer

Reakce vedení města

Americký autobus na zámeckém návrší

Vážený pane Šauere, umístění „foodtrucku“,
tedy žlutého školního autobusu, v němž si ko-
lemjdoucí mohou koupit jídlo a pití, schválila
rada města. I v ní byla o tomto tématu živá di-
skuze a konečné rozhodnutí nebylo jedno-
myslné. Chápeme výhrady, které vy a někteří
spoluobčané mají s jeho umístěním. Jenže je
zde druhá strana mince, a to ta, že „foodtruck“
je velice populární mezi mladšími lidmi a jezdí
kvůli němu do Litomyšle ze širokého okolí.
S ohledem na to, že provozovatelé podobných
stánků to měli v minulých letech extrémně ná-
ročné, jsme se nakonec rozhodli zábor veřej-
ného místa odsouhlasit. Důležité je podotknout,
že souhlas rady s umístěním tohoto stánku
na kolech je časově omezený. Nejedná se tedy
nikdy o trvalé umístění, ale dočasné.
Zrušení adventních trhů nás mrzí a v radě jsme
byli připraveni jejich umístění schválit, jenže bo-
hužel covid si nevybírá a vládní nařízení ne-
máme jak ovlivnit. Trhy tedy být nemohly, ale
jídelní stánek, v našem případě autobus, mohl.
Jeho provozovatelé nás v souladu se všemi na-
řízeními požádali o zábor místa, který jsme na-
konec po debatě schválili. Na náměstí nebyl
autobus umístěn proto, že jeho majitelé požá-
dali speciálně o místo na návrší. Příští rok se,

předpokládáme, budeme opět bavit o tom, zda
jeho umístění schválit a případně kde. Zatím
jsme evidovali minimum stížnosti k jeho umís-
tění.
Do participativního rozpočtu, jak píšete v konci
příspěvku, můžete sám a velice snadno své ná-
pady nominovat – budeme rádi za každý reali-
zovatelný projekt.
Souhlasíme, že se město může, má a musí vy-
jadřovat a v rámci kompetencí tyto věci řešit.
Proto jsme tak v minulosti opakovaně činili.
Pokud se ale nejedná o městský majetek, mů-
žeme se „pouze“ vyjadřovat.
K tomu, že laminát v zámecké zahradě musí zů-
stat s ohledem na autorská práva, či stanovisko
města k nepodařené opravě zámecké zdi jste si
mohl přečíst v minulých Liliích. Stejně jako
zprávy o chystaných investicích, hospodaření
města, opravách či reakcích vedení města
na připomínky veřejnosti. Bohudík, radnice není
neomezeným vládcem, nerozhoduje o všem
a jsou zkrátka věci, které nemáme šanci ovliv-
nit. I to je demokracie.

Děkujeme za váš zájem o dění ve městě
Daniel Brýdl, starosta

Radomil Kašpar, místostarosta

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?

Od 28. února do 8. června bude platit mimo re-
zidenty uzavírka silnice II/360 od ulice Havlíč-
kova po Němčice. Objízdná trasa bude stejná
jako minulý rok, tedy po silnici II/358. 
Při rekonstrukci Zahájské a Havlíčkovy ulice
provozovatelé sítí vyměňují vedení plynu, elek-
třiny, vody a kanalizace. Práce začaly loni v létě
a trvaly až do konce roku 2021, letos má dojít 
k jejich dokončení. Povrchy komunikací jsou
přes zimu provizorně upraveny pro provoz, aby
se na konci února mohli dělníci vrátit a firma
Strabag 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 mi-
lionů korun. -mv-

Od konce února
bude pokračovat
rekonstrukce Zahájské 

Informace k autobu-
sové dopravě 
Pardubického kraje
Kvůli nárůstu výskytu nemoci covid a v souvi-
slosti s počátkem povinného testování  v za-
městnání došlo k personálním krizím 
u autobusových dopravců, mimo jiné u ČSAD
Ústí nad Orlicí či Arriva. Od 17. ledna zástupci
Pardubického kraje odsouhlasili spuštění let-
ního prázdninového režimu s doplněním ran-
ních spojů pro školáky.
Podle vyjádření představitelů Pardubického
kraje není možné předpovědět, které spoje
budou zrušeny, zato je pravděpodobné, že
omezení  budou trvat ještě během února. „Bo-
hužel doba nám nepřeje a problém přetrvává.
Jsme tak nuceni v režimu letních jízdních řádů
pokračovat, a to minimálně dalších 14 dní, ne-li
až do konce února. Stále platí, že jsou přidané
posilující spoje. Ještě jednou bych rád všem po-
děkoval za trpělivost a za pochopení,“ uvedl na
konci ledna Michal Kortyš, náměstek hejtmana
zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost.
Upravené jízdní řády naleznete například na
portálu IDOS nebo informace poskytne dispe-
čink IREDO na čísle 491 580 333. Změny v do-
pravě jsou průběžně aktualizovány také  na
webu www.pardubickykraj.cz. V drážní dopravě
se v době uzávěrky tohoto vydání omezení ne-
plánovala. -red-
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
9. února oslaví 65 let výročí svatby Jindřich

a Jana Kličkovi z Litomyšle. Do dalších let pře-
jeme hodně zdraví a pohody.

Dcera Jana s rodinou
Rádi bychom touto cestou poděkovali od-

dělením Interny, JIP a ARU Litomyšlské nemoc-
nice za péči o našeho tatínka Miroslava
Adámka, který zde byl před koncem minulého
roku hospitalizovaný a léčil se s covidovým zá-
palem plic. I přesto, že byl očkovaný a plný sil,
tento boj se nepodařilo vyhrát. S velkou úctou
a ze srdce děkujeme doktorům a sestřičkám
na všech oddělení, kteří bojovali o tatínkův
život a věřili s námi ve zlepšení jeho zdravot-
ního stavu do posledních chvil.  Velmi si vá-
žíme práce vás všech na těchto odděleních,
kde je to nejen v této době velmi náročné.
Máte náš velký obdiv a uznání. Přejeme všem
hodně sil a pevné zdraví do dalších těžkých
všedních i nevšedních dnů.

Děkujeme za celou rodinu, 
syn Petr a dcera Andrea.

Chtěla bych touto cestou poděkovat dvěma
lékařům z Litomyšlské nemocnice z oddělení in-
terní lůžkové péče.
Tato doba je obzvláště pro zdravotníky velmi
těžká, a proto je důležité vyjádřit dík těm, kteří
si to zaslouží a přes všechny těžkosti dnešních
dnů umí jednat s vlídností a soucitem.
Panu primáři Ducháčkovi děkuji za jeho lidský
přístup k manželovi Janu Popluhárovi, který
odešel po dlouhé nemoci na druhý svátek vá-
noční. Po mozkové příhodě od r. 2017 do konce
r. 2021 jsme při pravidelných kontrolách v jeho
ordinaci s dobrým pocitem přicházeli a odchá-
zeli, čehož si ceníme.
Zároveň patří velký dík MUDr. Stejskalové, a to
nejen za laskavý přístup k umírajícímu člověku,
ale také k osobě pečující, tudíž ke mně. V době,
kdy péče o manžela byla pro mě již velmi ná-
ročná, je každé vlídné slovo vítané, a to ob-
zvláště, když vás samotné trápí výčitky
svědomí. Paní doktorka mi podala laskavé vy-
světlení o jeho těžké diagnóze a psychicky mě
podpořila.   

Zároveň moc děkuji pečovatelkám Farní charity
Litomyšl, jejichž přístupu si velice vážím.

Hana Popluhárová
Poděkování za odstraňování bariér

Už dlouhou dobu jsem tělesně postižený. Ne-
dávno se můj stav zhoršil a jsem odkázán
na vozík. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
starají ve městě o snižování prahů a odstraňo-
vání bariér, jmenovitě panu starostovi, který mi
pomohl s odstraněním poslední překážky
na cestě do města u ulice Okružní. Na vozíku se
teď mohu v Litomyšli dostat skoro všude. Kam
se nedostanu, tam mi lidé pomohou, jako na-
příklad prodavačky v borovské prodejně a Sá-
zavě, kterým tímto děkuji, stejně jako všem
ostatním dobrým lidem. Jiří Havránek

Jen jedna je maminka co přivedla nás na svět
a oslaví krásných 80 let, paní Jaruška Nepra-
šová. Děkujeme jí za to, jak nás vychovala a za
to, že ji máme, děkujeme Ti moc, máme tě rádi
a hodně zdraví Ti ze srdce přejí manžel Zdeněk,
syn Zdenda a dcera Míla se svými rodinami.

Děkujeme p. ředitelce Jirečkové za 2 ZŠ
U Školek, která uspořádala sbírku s žáky a jejich
rodiči pro Koalu (Klokánek). Také dík oběma ba-
zárkům a všem dobrým lidem z Litomyšle
a okolních obcí. Sbírky pokračují dále. Dotazy
na č. 775343408. Děkujeme, že budete pomá-
hat JUDr. M. Vodičková, paní L. Blažková a Paje-
rová

Na konci roku 2021 nás navždy opustil dlou-
holetý zaměstnanec technických služeb a spo-
lupracovník města pan Václav Černý, kterého
veřejnost znala například díky jeho dlouholeté
péči o čistotu Litomyšle či jako funkcionáře
zdejšího hokejového klubu. S panem Černým
jsme měli tu čest spolupracovat několik let a vá-
žili jsme si ho nejenom kvůli jeho pracovitosti
a poctivosti, ale také jakožto upřímného a ak-
tivního člověka. Jeho předčasný odchod nás za-
sáhl a je velkou ztrátou pro celé město. Rodině
a přátelům pana Černého chceme zde v Lilii
ještě jednou vyjádřit upřímnou soustrast. Čest
jeho památce.

Daniel Brýdl, Radomil Kašpar

Podvod ve tmě (Jákob a Ráchel a Lea)
Lában mu řekl: „I když jsi můj příbuzný, nebudeš
přece u mě sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš
za odměnu.“ Onen Lában měl dvě dcery: starší
se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla
měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná,
překrásná dívka. Jákob si zamiloval Ráchel,
a tak řekl: „Budu ti sloužit sedm let za tvou
mladší dceru Ráchel.“ Lában odpověděl: „Dám
ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u mě.“ 
A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo
se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval.
Potom Jákob Lábanovi řekl: „Můj čas se naplnil.
Dej mi mou ženu, chci být s ní.“ 
Lában tedy shromáždil všechny místní muže
a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru
Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s ní spal. A Lában
tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni
Zilpu jako děvečku. Přišlo ráno a hle – byla to
Léa! „Cos mi to udělal?“ ptal se Jákob Lábana.
„Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě
obelstil?“ „V našem kraji není zvykem vdávat
mladší dříve než prvorozenou,“ odpověděl mu
Lában. „Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti

i tu druhou – za to, že mi budeš sloužit dalších
sedm let.“ Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební
týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji
dceru Ráchel. Také jí Lában daroval děvečku –
svou otrokyni Bilhu.                          Gn 29. 15-30 

Jákob po dramatickém útěku ze svého domova
nakonec nalezl azyl u strýce Lábana. A zdálo se,
že se všechno obrací k dobrému. Cítil, že Hos-
podin je s ním a že mu žehná. Má nový domov.
Všichni na něj jsou milí. A dostal i práci – je pas-
týřem Lábanových stád. A co chce jako mzdu?
Jákobova odpověď je jednoznačná: „Dej mi Rá-
chel a já ti budu sloužit sedm let“. Jákob a Rá-
chel – to byla láska na první pohled. A protože
Jákob Ráchel miloval, těch sedm let služby „se
mu zdálo jako pouhá chvíle.“ Jákob mohl být na-
blízku milované Ráchel, která mu byla slíbena.
A tak prožíval šťastná léta. 
Sedm let služby za Ráchel uteklo jako voda.
A tak Jákob svého strýce o Ráchel požádal.
Lában souhlasil a svatební přípravy se rozběhly
naplno. A Jákob si myslel, že se blíží nejšťa-

stnější den jeho života. Ale nakonec to bylo
jinak. Lában totiž dal Jákobovi ne mladší Ráchel,
ale starší Líu. Při svatebním obřadu Jákob nic
nepoznal. Nevěsta měla obličej zahalený závo-
jem. A Jákob nic nepoznal ani o svatební noci!
Byla tma a Lea se asi také snažila, aby nebyla
poznána. Takže Jákob všechno poznal až ráno.
Jak bolestné a ponižující muselo být pro Jákoba
ono ráno! Manželka, s kterou spal, nebyla milo-
vaná a slíbená Ráchel, ale její sestra Lea. Jak zá-
ludně a krutě Lában Jákoba podvedl! Zranil ho
na celý život na tom nejcitlivějším místě. Je to
vyjádřeno i v jeho výkřiku: „Což jsi mi to udělal!?
Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi mne
obelstil?“  
Podvod, který se stal ve tmě. To přece Jakob už
jednou zažil. Ale tehdy jako ten, který podvedl
svého slepého otce Izáka. A tak získal požeh-
nání, které měl podle práva dostat jeho starší
bratr Ezau. A nyní se mu to vrátilo! Nyní je Jákob
ten podvedený. Ve tmě svatební noci neviděl,
že dostal místo milované Ráchel její sestru.
Jákob tak na vlastní kůži prožil křivdu, bolest
a ponížení. Jako kdysi jeho otec a bratr. To, co
v životě uděláme zlého, se nedá jen tak snadno
vymazat! Za minulostí se nedá jen tak udělat
tlustá čára. Člověka dostihnou jeho vlastní viny.
Je to jakási pozemská spravedlnost ještě před
tou Boží spravedlností posledního soudu. Bůh
nám dává poznat i v našem životě i v našich dě-
jinách, co jsme udělali špatně. Tak nás Bůh učí
vidět naše hříchy.
Možná, že jsme i my někdy zažili podobnou si-
tuaci jako Jákob. Možná se i nám vrátilo to
špatné, co jsme v životě udělali. Je to taková
Boží škola. Bůh nás učí událostmi života. Učí
nás podívat se na to a prožít to i z té druhé
strany. Jákob zažil podvod jako ten, který pod-
vádí. Nyní ho zažil jako ten, který byl podveden.
Bůh Jákoba přivedl k pochopení, proměně, k po-
kání A tak se po prožité bolesti stal hlubším
a více milujícím člověkem. I v tom bylo a je Boží
požehnání. To těžké v životě přichází někdy
proto, aby nás proměnilo a přivedlo do hloubky.
A aby nás naučilo lásce k Bohu i k bližním. Víra
v tom vidí Boží milost. I skrze utrpení nás Bůh
učí poznávat hloubku a smysl života; skrze bo-
lest nás učí milovat. Často právě bolest přivede
člověka k poznání pravdy, Boha, sebe a života
vůbec.   Václav Hurt, evangelický farář

Obsluha hotovosti 
v pobočce Litomyšl
Vážení klienti, pobočka Litomyšl, Smetanovo
nám. 112 bude od 1. února 2022 v provozu bez
pokladny. Vybírat a vkládat hotovost u nás bu-
dete moci i dál – v pobočkovém bankomatu do-
stupném 24 hodin denně. Instalaci bankomatu
pro vklad hotovosti připravujeme. Budete-li po-
třebovat pomoc při jeho obsluze, naši bankéři
vám ochotně poradí.
Pokud je pro vás příjemnější pokladní přepážka
s obsluhou, veškeré vklady i výběry peněz i ve-
škeré operace se vkladní knížkou vyřídíte v naší
pobočce Vysoké Mýto, B. Němcové 190.
Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské
služby pobočky Litomyšl zachováme beze
změny a v nezměněné otevírací době, kterou si
můžete kdykoli ověřit na webových stránkách
České spořitelny (www.csas.cz/pobocky).
    Stanislav Hladík, Česká spořitelna
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HISTORICKÉ POHLEDY

130 let - 14. 2. 1892 se narodila Božena Vejry-
chová Solarová, malířka, ilustrátorka a spiso-
vatelka. Absolvovala soukromou výtvarnou
školu významného českého malíře a kreslíře
Rudolfa Vejrycha v Praze, za kterého se poz-
ději také provdala. Ilustrovala např. knihu Ne-
došínský háj. Sbírky Městské galerie
v Litomyšli obsahují 2 autorčiny akvarely.
95 let – 25. 2. 1927 zemřel Jan Hiller, středo-
školský učitel, profesor latiny a řečtiny, byl
první vzdělavatel obce sokolské. Hájil rovno-
právnost žen v Sokole, byl zvolen starostou
župy brněnské a organizoval sokolský slet
v Brně roku 1914. Byl redaktorem Věstníku so-
kolského, v roce 1937 byla odhalena Sokolem
Litomyšl pamětní deska na jeho rodném domě
na Šantově náměstí v Litomyšli.
60 let - 10. 2. 1962 zemřel Max Švabinský,
malíř a grafik, od roku 1896 jezdil na Kozlov ne-
daleko Litomyšle, v roce 1900 se v kostele Po-
výšení sv. Kříže v Litomyšli oženil s Eliškou
Vejrychovou. Dílo Maxe Švabinského je velmi
rozsáhlé a mnohostranné. Obsahuje obrazy,
kresby, grafické listy, mozaiky i vitráže. Dosáhl
technické virtuozity ve všech výtvarných obo-
rech, suverénně ovládal kresbu tužkou, uhlem
a perem. Právem se mu dostalo mnoha poct
a uznání. Ať již to byl čestný doktorát filozofie,
či jmenování národním umělcem. V roce 1951
byl M. Švabinský vyznamenán Českosloven-
skou cenou míru a o rok později Státní cenou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Vlasta Burešová, Jaroslav Fajfr, 

Václav Kadlec, Zdeňka Seifertová, 
Vlasta Soukupová, Jiří Premauer, 
Růžena Tichá, Věra Tomanová  

85 let  – Jiří Brokeš, Miroslav Jůza, 
Josef Král, Jaroslava Sitařová,  
Hana Sedláková, Karel Veselík

90 let  – Věra Kučerová, Milan Svoboda, 
Jaroslava Víchová

91 let   – Josef Čuhel,  Antonie Síčová,
Jiřina Šplíchalová

92 let  – Bohdan Metyš - Suchá
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jaroslav Brož, Velké Meziříčí 
– Aneta Prudková, Bory
Jan Melša, Litomyšl – Jana Melšová, Litomyšl
Jiří Mička, Jedlová – Eva Simonová, Jedlová
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Václavem Černým (68 let)
Janem Popluhárem (72 let)
Václavem Kalinou (73 let)
Karlem Cabicarem (79 let)
Vilmou Částkovou (83 let)
Věrou Fuchsovou (84 let)
Jaroslavem Novotným (89 let)
Annou Wilderovou (91 let)
Stanislavem Broulíkem (92 let)
Martou Novotnou (93 let)
Františkem Kopeckým (93 let) Sloupnice –
dříve Litomyšl
Vlastou Koubovou (nedožitých 101 let)
Praha – dříve Litomyšl

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

Klášterní zahrady
Klášterní zahrady, ležící mezi dvěma litomyšl-
skými kostely, vznikly při založení piaristické ko-
leje roku 1644. Jednalo se o rozsáhlou, později
několikrát upravovanou zahradu se sadem,
v jejíž části se nacházel katolický a protestant-
ský hřbitov. Ještě na počátku 50. let 20. století
se zahrady nacházely v udržovaném stavu,
poté zpustly a nebyly přístupné veřejnosti.
Po roce 1989 vznikla myšlenka na obnovu za-
hrad a jejich zpřístupnění. Město Litomyšl vy-
hlásilo veřejnou soutěž a porota vybrala projekt
architekta Radko Květa a Ateliéru zahradní
a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera
a Václava Babky. Hlavním kompozičním prvkem
jsou travnaté plochy doplněné vzrostlými
stromy, jež mají rámovat pohledy na město
a svými korunami odhmotňovat či začleňovat
stávající stavby. V září roku 2000 byly v rámci
Dnů evropského dědictví Klášterní zahrady
slavnostně otevřeny a jsou součástí každoden-
ního života obyvatel Litomyšle, staly se také
jedním z center kulturního života ve městě
v letních měsících. Lenka Backová 

Je také čestným občanem Kroměříže a obce
Kozlova. 
60 let - 14. 2. 1962 zemřel Karel Pokorný, so-
chař, autor soch Průmyslu a Zemědělství
na budově spořitelny čp. 112 na Smetanově ná-
městí v Litomyšli. Profesor Vysokého učení
technického v Praze a Akademie výtvarných
umění v Praze, autor monumentálních plastik
s angažovanou tematikou.
20 let – 11. 2. 2002 zemřel Miroslav Mlejnek,
pedagog, sportovec. Od mládí byl vlastencem
a ctitelem sokolsko-legionářských tradic.
Po studiích vyučoval v Litomyšli, po 2. světové
válce i na gymnáziu. Byl pilným cvičencem So-
kola, posléze cvičitelem, členem cvičitelského
sboru i výboru jednoty. Byl spoluzakládajícím
členem hokeje v Litomyšli, trenér a dlouholetý
předseda oddílu, uveden do hokejové síně
slávy, spoluautor publikace 50 let litomyšl-
ského hokeje a několikaletý hlasatel na festi-
valu Smetanova Litomyšl. V roce 1948 byl
přeložen na školu v Trstěnici, po čase se však

vrátil do Litomyšle, kde vyučoval až do svého
odchodu do důchodu.
45 let - v roce 1977 byla na hrob Josefa Ma-
tičky umístěna plastika Múzy od sochaře Ol-
brama Zoubka. Plastika je zhotovená z kovu,
s pozlacenou řízou a vlasy. 
130 let – Litomyšlské kvarteto složené ze stu-
dentů litomyšlského gymnázia spoluúčinko-
valo s pěveckým spolkem Vlastimil
a pěveckým sborem paní a dívek 27. února
1892 při koncertě na Karlově pod taktovkou
Mistra Antonína Dvořáka. Řídil III. část svého
díla „Stabat mater“ během svého zájezdu
do Litomyšle před cestou do Ameriky. 
350 let – v letech 1670–1672 byl nákladem hra-
běnky Marie Anny z Trauttmansdorffu vysta-
věn barokní kostel sv. Anny, kolem něhož byl
již koncem 17. století zřízen hřbitov. Jedná se
o budovu o půdorysu kříže, krytou valbovou
střechou s plechovou věžicí.

Lenka Backová

Děkujeme za vaši štědrost!
Letošní tříkrálová sbírka je za námi. Po roční
pauze se naši tříkráloví koledníci mohli opět
vydat do ulic a jsme ohromeni štědrostí, kterou
jste je obdařili! V Litomyšli a okolních obcích
jsme vybrali úžasných 742 961 Kč (12 842 Kč
přes online pokladničku). V samotné Litomyšli
se celková částka vyšplhala na 318 547 Kč.
Částka poputuje především na provoz Domácí
hospicové péče na Litomyšlsku, dále na pod-
poru rodin s dětmi v nepříznivé situaci k zajiš-
tění školních a kompenzačních pomůcek či
k spolufinancování lyžařských výcviků a let-
ních táborů. 
Jedná se o dosavadní tříkrálový „rekord“, vyšší
částku jsme doposud v historii Tříkrálové
sbírky nezaznamenali. Vám všem, kteří jste
přispěli, patří obrovský dík. 

Této částky bychom nedosáhli bez pomoci
ochotných koledníků, místní farnosti, úžas-
ných hudebníků ze skupiny Musica Krakela a li-
tomyšlských podniků, kteří byli ochotní umístit
tříkrálové kasičky do svých provozů. Konkrétně
děkujeme Supermarketu a Potravinám Kubík,
Lékárně U Slunce, Potravinám Kasal a Chocco
Caffé. Poděkování míří také společnosti SAINT-
GOBAIN ADFORS CZ, která pro naše koledníky
dodala bagetky a ovoce. Unavení, ale šťastní
koledníci se tak před odchodem domů dobře
posilnili :). Další podrobnosti najdete na
https://litomysl.charita.cz/trikralova-sbirka/. 
Příští rok na viděnou :).

Veronika Peterková,
Farní charita Litomyšl
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Proč to (neu)děláte?!
Otázky a odpovědi ke komunikaci úřadu
Únorový díl infokampaně, v níž radnice odpovídá na nejčastější dotazy občanů zaslané skrze anonymní dotazníkové šetření, se věnuje komunikaci
města směrem k občanům. 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. -red-

Podklady, z nichž vycházíme, najdete jako vždy
na webu města v aktualitě Proč to (neu)dě-
láte?! - infokampaň o dění ve městě.

Informační kanály města
Všechny informační kanály městského úřadu
byly hodnoceny častěji pozitivně než nega-
tivně, zapojení obyvatelé oceňují hlavně tiště-
nou Lilii a FB profily Lilie a města, městská
kabelová televize a rozhlas pak v hodnocení

mírně propadají i kvůli nižší relevanci, dostup-
nosti i informační hodnotě těchto kanálů.

Opakující se připomínky v souvislosti s infor-
mačními kanály se týkají hlavně nedostupnosti
rozhlasu mimo náměstí, kabelovou CMS TV
často obyvatelé nemají k dispozici. Na nové
webové stránky si část respondentů teprve
zvyká a ocenili by na nich např. rozpis dostup-
nosti sportovišť; problematické může být i zo-
rientování se ve více FB profilech města (při
existenci několika dalších neoficiálních pro-
filů/skupin). Data z hodnocení spokojenosti
s jednotlivými informačními kanály mohou
posloužit jako zdroj informací o nevyužívání
jednotlivých komunikačních kanálů, jejich re-
levanci.

Kabelová televize je přežitek, řada lidí ji ne-
dokáže naladit, takže ji nevyužívá.
Pokud nemůžete kabelovou televizi naladit (na
novějších TV přijímačích, které přijímají po-
zemní signál DVB T2 se vysílání kabelové tele-
vize CMS TV v Litomyšli naladí automaticky),
vždy vám rád poradí její poskytovatel. Vedení
města chce tento způsob komunikace s ob-
čany zachovat, v minulosti došlo ke snížení
měsíčního poplatku i stopáže. Pořady jsou pra-
videlně zveřejňovány na YouTube profilu
města, kde slouží i jako archiv pro budoucí ge-
nerace, nově budou reportáže CMS TV nabí-
zeny i občanům, kteří sledují TV přes IP TV
společnosti Nordic Telecom (dříve Fortech).

Proč nemají nové webové stránky další
funkce? Například rozpis sportovišť či při-
pravované projekty.
Město na tento rok plánuje další etapu rozší-
ření webu, jelikož bylo záměrem radnice
stránky nejenom upravit, ale také zbytečně
neutrácet, tak většinu činností na modernizaci
webu zajišťují zaměstnanci úřadu po plnění
svých hlavních povinností.
Kromě stránek věnovaných ekologii a podni-
kání je v plánu zveřejnění jednoduchého pře-
hledu aktuálních investičních projektů města

a významných plánů soukromých investorů.
Tato novinka by měla občanům umožnit
snadno dohledat základní informace i stav pří-
prav či samotné realizace.
Rozpis sportovišť je dalším podnětem od ob-
čanů, který byl na web doplněn. V tuto chvíli je
na webu kompletní soupis všech sportů, které
lze v Litomyšli provozovat, ať organizovaně, či
volnočasově.  Již v minulosti takto na základě
zpětné vazby došlo například k přidání filtrů
pro snazší hledání na úřední desce a dalším
úpravám.

Město by mělo sjednotit FB profily a nedá-
vat informace pouze na FB, ale měly by být
dohledatelné i jinde, třeba formou newslet-
teru.
Ano, i toto je v plánu, s ohledem na připravo-
vaný manuál k vizuální identitě města (více
v minulé Lilii) dojde ke sjednocení městských
FB profilů, aby získávání informací bylo pro ob-
čany snazší a intuitivnější. Pokud nechcete při-
cházet o novinky, již teď můžete dát like či
sledovat profil „Litomyšl – město pro lidi“,
který bude sloužit jako hlavní komunikační
kanál města na Facebooku.
Informace na Facebooku se město snaží zve-
řejňovat úměrně s webem a následně tištěnou
Lilií a s tímto hodláme pokračovat, protože je
pravda, že pouze informování na sociální síti
by mohlo diskriminovat ostatní zájemce o in-
formace.
Město v minulém roce zavedlo již zmíněný
odběr novinek, kde si můžete sami vyfiltrovat
informace, které vás zajímají, a pak dostávat
automaticky do e-mailu upozornění. Je to
snadná a efektivní cesta, jak se v době dezin-
formací na sociálních sítích dostat k oficiálním
dokumentům a prohlášením radnice. Stačí vy-
plnit formulář na www.litomysl.cz/odber_no-
vinek a jednou za čas si zkontrolovat e-mail. 

Funguje vůbec městský rozhlas?
V minulých měsících nefungoval kvůli rekon-
strukci zařízení. Během první vlny epidemie
koronaviru a omezování života radnice zjistila,
že městský rozhlas je dobrým nástrojem pro
oslovení lidí, kteří nejsou připojeni k internetu,
nicméně narážela na technická omezení vyplý-
vající z dosluhujícího zastaralého zařízení. Také
pro potřeby krizového řízení město nechalo
vyměnit reproduktory, které budou sloužit i při
kulturních akcích, zmodernizován byl systém
přenosu zvuku a umožněn dálkový přístup
k vysílání. V příštích měsících tak rozhlas opět
bude fungovat, ovšem s ohledem na to, že má
za úkol informovat pouze o důležitých infor-
macích a několikrát týdně upozornit na nad-
cházející kulturní program.

Lilie by snesla nový design, obsahově je tam
moc kultury a chvalozpěvy na radnici. Prob-
lémy s distribucí, někdy nepřijde vůbec.
V příštích měsících nejspíše dojde k redesignu
Lilie, návrhy na změnu budeme veřejnosti
dopředu prezentovat, abyste se k nim hlavně
vy, čtenáři, mohli zavčas vyjádřit. Tematické
zaměření zpravodaje vždy vyplývá z aktuální

Informační kanály města
Jste spokojen/a s dostupností informací? Známkování 1 – 5 „jako ve škole“.

Které komunikační kanály 
města NEVYUŽÍVÁTE?
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Proč to
(neu)děláte?!
otázky 
a odpovědi na 
www.litomysl.cz

Proč to
(neu)děláte?!
Odpověď
starosty
Vážení čtenáři,
i tento měsíc si dovoluji stručně zareagovat
na další díl infokampaně Proč to (neu)děláte?!
Již od začátku funkčního období zastupitelstva
se s kolegy snažíme o co nejlepší komunikaci
směrem k veřejnosti. Pravidelně zveřejňujeme
naše záměry, reakce na připomínky občanů
a snažíme se je i sami aktivně vyhledávat.
Zkrátka vám chceme poskytnout maximum in-
formací a je jen na vás, jak s nimi dále naložíte.
V prvních dvou vlnách koronaviru jsme pravi-
delně informovali nejenom o přijatých vládních
krocích, ale i o aktuální situaci v Litomyšli. V Lilii
se pravidelně můžete dočíst průběžné infor-
mace o těch nejdůležitějších projektech
a do budoucna plánujeme úpravy webu, aby byl
pro návštěvníky ještě lepší. Velkou radost mám
nejenom z redesignovaného webu města, ale
také z automatického odběru novinek. Je to
snadný nástroj pro získávání informací, z naší
strany je to nadstandardní snaha o informování
občanů a doufám, že se do něj zaregistrujete.
Na jaře letošního roku představíme nový vizu-
ální styl města, který bude evolucí toho stáva-
jícího, aby bylo ještě snazší oddělit v moderní
záplavě vizuálního šumu důležité informace
z radnice. Zvažujeme, zda by i Lilie neměla projít
proměnou na celobarevný zpravodaj. Chystáme
sjednocení profilů města na sociálních sítích.
Letos v létě také dojde k plánované personální
změně v tiskovém oddělení, ale s kolegy děláme
vše pro to, abyste ji nepocítili, a jsem přesvěd-
čen, že se nám do budoucna podaří udržet vze-
stupný trend a komunikaci města budeme
i v příštích letech zlepšovat, zrychlovat a zlid-
šťovat. Také chceme dělat častější ankety a prů-
zkumy veřejného mínění, na základě toho
posledního vznikl mimo jiné i tento seriál.
Co byste chtěli jinak či kde jsou prostory ke
zlepšení, můžete například vždy napsat sem
do Lilie. Demokracie je dialog a my jsme
na slušný dialog bez urážek připraveni. 

Daniel Brýdl, starosta

VEDOUCÍ TISKOVÉHO ODDĚLENÍ
– ŠÉFREDAKTOR/KA LILIE 
A TISKOVÝ/Á MLUVČÍ
zajištění vydávání městského zpravodaje, publikování zpráv,
správa účtů na soc. sítích, komunikace s veřejností a novináři

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

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:

situace, někde je kultury více, jindy jí je méně
a dominují komunální témata, o kterých se re-
dakce snaží oproti minulým rokům informovat
více a častěji. K tématům pravidelně zjišťujeme
vyjádření opozičních zastupitelů, stejně tak má
každý občan i strana v zastupitelstvu možnost
poslat svůj příspěvek a informovat veřejnost,
pokud splňuje zákony ČR a statut zpravodaje.
Za posledních šest let nedošlo k otištění pří-
spěvků v politické rubrice pouze v případech,
že porušovaly volební zákon, tedy propagovaly
strany kandidující například do parlamentu
v době před samotnými volbami.

Jak jsme informovali v minulém roce, Lilie se
podle průzkumu společnosti Kvalikom umístila
v hodnocení kvality na prvním místě v Pardu-
bickém kraji a v top 10 zpravodajích v ČR. To
samozřejmě neznamená, že je vše skvělé
a bez možností zlepšení. Kromě redesignu re-
dakce zvažuje lepší členění obsahu do většího
množství rubrik a další kroky pro lepší komfort
a informovanost občanů.
Pokud vám nějaké téma v Lilii chybí, stačí re-
dakci upozornit na kontaktech uvedených v ti-
ráži na poslední straně každého vydání.
Nedostali-li jste Lilii, je vždy dobré kontaktovat

redakci a zaměstnance České pošty, v případě
nedodržení termínů doručovatelem Lilii posky-
tujeme občanům zdarma. Prověřována byla
i alternativní možnost roznosu jinou společ-
ností nebo organizací, ale město neobdrželo
žádnou nabídku, Česká pošta je tak v tuto
chvíli jedinou možností jak zajistit rychlý roz-
nos po celém městě a integrovaných obcích.
Každé číslo městského zpravodaje vychází
i elektronicky a je možné si jej stáhnout
na webu města ve formátu PDF, důležité texty
také redakce zveřejňuje na webu litomysl.cz
v aktualitách. -mv-
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POZVÁNKY 

Únor v kině nebude suchý
Únor je obecně vnímán jako šedivý měsíc, ale
my věříme, že nabídka Kina Sokol ho dokáže
rozjasnit. Pokusí se o to třeba Mimořádná udá-
lost. Tak se jmenuje nový počin od tvůrců
úspěšných Vlastníků. Režisér této konverzační
komedie Jiří Havelka nás opět vezme do uzavře-
ného prostoru – tentokrát do vlakového kupé
porouchaného motoráčku, který je plný panika-
řících postav. Těšit se můžete na skvělé herecké
obsazení – Janu Plodkovou, Jaroslava Plesla,
Igora Chmelu nebo Jenovéfu Bokovou.  
3. února vstoupí do kin novinka režiséra kata-
strofických filmu Rolanda Emmericha (2012,
Den poté, Den nezávislosti). Že nepůjde o žád-
nou romantiku je jasné už z názvu filmu –
Moonfall (Pád měsíce). Po době ledové, Godzille
a útoku mimozemšťanů se planetu Zemi pokusí
zničit Měsíc, který se vychýlil z oběžné dráhy.
Vědci z NASA ale nebudou sedět s rukama
v kapsách a na záchranou misi vyšlou astro-
nauty (Halle Berry, Patrick Wilson). Jestli se jim
mise podaří, přijďte zjistit do kina.  
A o akci nebude nouze ani v dobrodružném
snímku Uncharted. O zfilmování stejnojmenné
oblíbené herní ságy se mluvilo už několik let.
Studio Sony dlouho hledalo vhodného režiséra
i herecké obsazení.  Ve filmovém zpracování bu-
dete sledovat počátky kariéry světoběžníka
a lovce pokladů Nathana Drakea (Tom Holland),
který se dostane na stopu prokleté sošky
ze Zlatého města v El Doradu.  

Ve druhém měsíci roku 2022 se do kina dosta-
nou další odložené premiéry. Dva roky byla kvůli
pandemii odsouvána filmová adaptace detek-
tivního románu Agathy Christie Smrt na Nilu.
Obsazení dobové krimi je opravdu hvězdné, vý-
prava velkolepá a v hlavní roli legendárního de-
tektiva Hercula Poirota se představí Kenneth
Branagh. A ještě jednou se nám v únoru
na plátně tento britský herec objeví. Tentokrát
v roli režiséra – v autobiograficky laděném čer-
nobílém snímku vás zavede do místa svého
dětství. Prostřednictvím postavy malého Bud-
dyho prožijete dramatické události 60. let 20.
století v severoirském Belfastu. 
Svátek zamilovaných v kině budeme slavit celý
týden od pondělí 14. do neděle 20. února.
V pondělí 14. února vás srdečně zveme na spe-
ciální předpremiéru nové české komedie V létě
ti řeknu, jak se mám. Pod filmem je podepsaný
autorský tým hitů Všechno nebo nic a Příliš
osobní známost. Budeme mít pro vás připra-
vené drobné dárečky, foto koutek a stylovou vý-
zdobu. Na romantické vlně se vezou i další
nabízené snímky Jedině Tereza, Srdce na dlani
a jedna zahraniční novinka Vem si mě. V té bu-
deme svědky jedné dost nepravděpodobné ro-
mance mezi populární zpěvačkou (Jennifer
Lopez) a nenápadným učitelem matematiky
(Owen Wilson). 
Pro nejmenší diváky máme dobrou zprávu. Ko-
nečně se do kin dostane pokračovaní divácky

Kurz U3V „Nebojte
se počítače“
Neumíte s počítačem a chtěli byste? Máte
jenom minimální základy, jste samouk, máte
strach, abyste něco nesmazali a další? Právě
pro vás je určen kurz základů počítačové gra-
motnosti z nabídky Univerzity 3. věku. Nyní při-
stupujeme k novému formátu kurzu a to 2 + 6
lekcí. Dvě úvodní hodiny budou zdarma. Po ab-
solvování úvodních lekcí se rozhodnete, zda bu-
dete v kurzu pokračovat. I na první dvě lekce je
nutné se PŘIHLÁSIT! Přihlášky získáte na do-
spělém oddělení městské knihovny  ve výpůjční
době nebo vyplníte formulář na webových
stránkách https://knihovna.litomysl.cz/u3v/. 
Termín kurzu: první zjišťovací lekce 22. 2. v 8.00
hod., druhá zjišťovací lekce 28. 2. v 8.00 hod.
Pokračování kurzu od 8. 3. do 19. 4. vždy v úterý
v dohodnutém čase. 
• Lektor kurzu: Mgr. Jaroslav Bauer
• Cena kurzu: 600,- Kč (platba podle rozhodnutí
účastníků po prvních dvou zjišťovacích lekcích)
• Místo konání kurzu: Městská knihovna Lito-
myšl, přednáškový sál.
Přihlášky na všechny programy přijímáme na e-
mailu peknikova@knihovna.litomysl.cz, telefo-
nicky na čísle: 461 612068 nebo osobně
v otvírací době Městské knihovny Litomyšl

Iva Pekníková

ZŠ Zámecká vás zve pod hladinu moře – 
jarní Speciál pro budoucí prvňáčky je tady!
Vážení rodiče, milé děti, rádi bychom vás po-
zvali na jarní Speciál pro budoucí prvňáčky,
který se uskuteční v úterý 15. března od 15.00
do 17.00 hodin. Opět budete mít možnost se se-
známit s prostředím školy, budoucími třídními
učitelkami 1. ročníku a prodiskutovat vše po-
třebné se školní psycholožkou a školní speciální
pedagožkou. Speciál vás tentokrát vtáhne
do podmořského světa, kde budou děti za po-
moci starších kamarádů překonávat nejrůznější

nástrahy. Společnost jim budou dělat nejenom
ryby, ale i další mořští živočichové, s nimiž se
v různých koutech školy potkají. Rodiče budou
mít možnost se seznámit s chodem školy, zají-
mavými aktivitami, které nabízíme, ale i poznat
hodnoty, které se snažíme našim žákům před-
ávat. Těšíme se na vás!
Prosíme o dodržování platných protiepidemic-
kých opatření.

Adéla Pokorná a Terezie Karlíková

Od košilky k rubáši aneb narození 
a smrt v české lidové kultuře
29. leden – 15. květen 2022 v regionálním muzeu
Výstava představuje lidové zvyky a obyčeje při
zlomových okamžicích lidské existence – naro-
zení a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství
pověr a obřadů. Připomíná, 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.
Ohlédne 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
prohlídek pro veřejnost – 6. 2, 25. 3., 9. 4. a 15.
5. 2022 vždy od 15 hodin. Pro školy budou ko-
mentované prohlídky po domluvě – klime-
sova@rml.cz, 777 840 425. Hana Klimešová

úspěšné pohádky Tajemství staré bambitky. Pů-
vodně mělo do kin přijít před Vánoci, ale produ-
centi se rozhodli vyčkat. Snad se tedy čekání
vyplatilo a kina budou praskat ve švech.  V dru-
hém díle se vrací oblíbené postavy loupežník
Karaba, jeho dcera Anička i zlotřilí rádcové Fe-
renc a Lorenc. Více informací o programu kina,
aktuálních opatřeních se dozvíte na stránkách
kina www.kinolitomysl.cz, kde můžete i zakou-
pit vstupenky z pohodlí domova.

Dita Konečná

Koncert Honzy
Křížka s kapelou
Zpěvák, skladatel a producent Honza Křížek,
kterého české publikum zná zejména jako front-
mana dnes již kultovní formace z 90. let Walk
Choc Ice nebo také jako kytaristu a zpěváka ka-
pely Blue Effect, zavítá do MC Kotelna Litomyšl
v rámci koncertní šňůry „Revoluce Live“ k pod-
poře poslední desky „Revoluce“, která vyšla
v září minulého roku. Koncert se uskuteční 25.
2. 2022 od 21:00 a během večera zazní jak nová
crossoverová deska, již dominují kytarové riffy,
stejně tak vybrané písně z repertoáru Walk
Choc Ice včetně hitu „Rejdit“. Vít Sekvard
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v Litomyšli v únoru 2022
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

2. 2. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů • Music club Kotelna tel. 776 278 519
4. 2. Pá 20.00 Vypsaná fixa - koncert, afterpárty, předprodej 250 a 310 Kč/380 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
5. 2. So 22.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
6. 2. Ne 15.00 Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v české lidové kultuře - komentovaná prohlídka výstavy • regionální muzeum
8. 2. Út 15.00 - 17.00 Deskovky se Světlušákem a Jéňou - na téma: Kostkové hry • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
9. 2. St 9.00 - 17.00 Výklady karet - osobní konzultace s Ilonou Reginou Grimovou, na objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

16.00 Hrajeme si na školu - 5. díl vzdělávacího programu pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 056
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů • Music club Kotelna tel. 776 278 519

10. 2. Čt 19.30 Prezidentská debata - kandidátka Danuše Nerudová a politický komentátor Jindřich Šídlo, zdarma • Nový kostel tel. 608 229 489
11. 2. Pá 20.00 Nirvana tribute - koncert, afterpárty, 150 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
12. 2. So 22.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 80 Kč tel. 776 278 519
13. 2. Ne 11.00 - 16.00 Kurz pečení chleba - nutná rezervace místa • rodinné centrum tel. 607 605 720
16. 2. St 16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628

19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19. 2. So 10.00 a 14.00 Komentované prohlídky historickým jádrem města - zdarma, nutná rezervace předem • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161

11.00 Zabíjačka v tradičním stylu - prodej čerstvých zabíjačkových specialit, heligonkáři, ukázka výroby jitrnic a kroupáků •  restaurace Veselka
13.00 - 17.00 Pojďme společně prolomit ledy - celým procesem otužování provede účastníky zkušený kouč Michael Havlík • před Lidovým domem
20.00 VI. ples Kotelny - hraje Unotrio a Pendl, 350 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

23. 2. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů  • Music club Kotelna tel. 776 278 519
25. 2. Pá 20.00 Honza Křížek - koncert, afterpárty, předprodej 160 Kč / 200 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
26. 2. So 11.00 - 16.00 Burza vinylů a CD - vstupné 50 Kč (ke vstupu deska zdarma) • Music club Kotelna tel. 776 278 519
2. 3. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů • Music club Kotelna tel. 776 278 519
4. 3. Pá 20.00 Zrní - koncert, afterpárty, předprodej 250 Kč / 300 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
5. 3. So 22.00 Oldies párty 60.–90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
9. 3. St 16.00 Hrajeme si na školu - 6. díl vzdělávacího programu pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 056

19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů • Music club Kotelna tel. 776 278 519
10. 3. Čt 18.00 Laskavé pohlazení hudbou - koncert Patrika Kee, předprodej 300 Kč / 350 Kč na místě • zámecké návrší tel. 605 147 812
11. 3. Pá 20.00 Pekař + Kowall Company: Konečně Tour - koncert, předprodej 320 Kč / 350 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
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
do 13. 3. Zdeňka Kudrnová: Pražské Jezulátko - poštovní známka • Galerie Pakosta (StreetGallery) • denně
do 31. 3. Jindřich Pevný: 60 - výstava • Galerie v Antik Hotelu Sofia • denně
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
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
11. - 14. 2. Valentýnský víkend - romanticky dekorovaná restaurace s nabídkou párového menu, Pá-So živá hudba, rezervace předem • Hotel Aplaus • denně od 18.00
28. 2. - 4. 3. Živelné jarní prázdniny - děti ze ZŠ zažijí mnoho aktivit s programem inspirovaným přírodními živly, přihlášky předem • SVČ Litomyšl • denně 8.00 - 16.00

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St  1., 2. 2.  Ulička přízraků - film USA, drama/krimi/thriller, 140 min, titulky, 130 Kč
Čt  3. 2.  Šťastný nový rok 2: Dobro došli - film ČR/SR, komedie/romantický, 95 min, 110 Kč
Pá, So, Ne  4., 5., 6. 2.  Mimořádná událost - film ČR, komedie, 100 min, 140 Kč
Út, St  8., 9. 2.  Moonfall - film USA/Kanada/Čína, akční/sci-fi/dobrodružný, 125 min, titulky, 140 Kč
Čt 10. 2.  Filmový klub: Utéct - film Dánsko/Norsko/Francie/Švédsko, animovaný/dokumentární, 95 min, titulky, 110 Kč
Pá, So, 11., 12. Uncharted - film USA, akční/dobrodružný, 115 min, dabing, 130 Kč
Ne 13. 2.  Uncharted - film USA, akční/dobrodružný, 115 min, titulky, 130 Kč
Po, Út, St, 14., 15., 16. 2.  V létě ti řeknu, jak se mám - film ČR, komedie, 110 min,  130 Kč
Čt 17. 2. od 17.00  Kino pro seniory: Jedině Tereza - film ČR, komedie, 110 min, 130 Kč
Čt 17. 2.  Srdce na dlani - film ČR, komedie/romantický, 95 min, 140 Kč
Pá, So 18., 19. 2.  Vem si mě - film USA, romantický, 112 min, titulky, 140 Kč
Ne 20. 2.  Ninjababy - film Norsko, komedie/drama, 100 min, titulky, 110 Kč
Út, St 22., 23. 2.  Smrt na Nilu - film USA, krimi/drama, 130 min, titulky, 130 Kč
Čt 24. 2.  Kingsman: První mise - film USA/Velká Británie, akční/komedie/dobrodružný/krimi, 130 min, titulky, 100 Kč
Pá, So 25., 26. 2.  Pes - film USA, komedie, 100 min, titulky, 100 Kč
Ne 27. 2.  Belfast - film USA, drama, 100 min, titulky, 130 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  5., 6. 2.  Velký červený pes Clifford - film USA, rodinný/komedie, 100 min, 120 Kč
So, Ne 12., 13. 2.  Tajemství staré bambitky 2 - film ČR, pohádka, 100 min, 140 Kč
So, Ne 19., 20. 2.  Chlupáčci - film USA, animovaný/rodinný/dobrodružný, 85 min, 100 Kč
So, Ne 26., 27. 2.  Haftaňan a tři mušteriéři - film Španělsko, animovaný/komedie, 85 min, dabing, 120 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kinolitomysl.cz
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011 
Aktuální o tevírací doba bazénu je na webu.
Kurzy plavání a cvičení:
• Po 8.15 - 11.45 Kurzy pro batolata (6 měs. - 2,5 roku)
• Út 16.00 - 18.15 Kurzy plavání pro rodiče s dětmi od 3 let, pro
děti a mládež
• Út 17.15 - 19.15 Kurzy plavání pro dospělé
• Út 18.45 - 20.00 Aqua fitness
• Čt 12.00 - 13.00 Cvičení ve vodě pro seniory
www.bazen-litomysl.cz

 Krytý zimní stadion, tel.: 774 432 169
Věrejné bruslení:
So - Ne vždy od 13.30 do 15.30

o jarních prázdninách (28. 2. - 4. 3.) denně 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

SPORT, CVIČENÍ

5. 2.                 So              9.00                   Florbal: Florbal Litomyšl B vs. FBC TJ Draci Lanškroun - Pardubická liga mužů • městská sportovní hala
                                             14.00                 Florbal: Florbal Litomyšl B vs. Marilan Pardubice - Pardubická liga mužů • městská sportovní hala
                                             16.45                  Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. SBŠ Ostrava B - 2. liga žen • městská sportovní hala
                                             19.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Turnov - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala
6. 2.                 Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Basket Ostrava - 2. liga žen • městská sportovní hala
                                             11.15                    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Loko Trutnov - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala
12. 2.               So              9.00                   Florbal: Turnaj dorostenců - 2. liga • městská sportovní hala
                                             9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Lanškroun - KP I. třída, ženy • Sportovní hala Osík
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. Volejbal Chvaletice - KP I. třída, ženy • Sportovní hala Osík
                                             19.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FbK Orlicko-Třebovsko - Divize muži - skupina D • městská sportovní hala
13. 2.               Ne             10.30 a 12.15     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BA Lynx Liberec - NRL žáků U15 • Sportovní hala Jiskra
19. 2.               So              9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. Slavia Hradec Králové - Krajský přebor, kadeti • městská sportovní hala
                                             16.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Vlci Žďár - Liga kadetů U17 • městská sportovní hala
                                             19.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FbC Hradec Králové - Divize muži - skupina D • městská sportovní hala
20. 2.              Ne             9.00                   Volejbal: Přehazovaná chlapci - Krajský přebor, turnaj • městská sportovní hala
26. 2.              So              9.00 a 11.00      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Svitavy - NRL juniorů U19 • městská sportovní hala
                                             14.00 a 16.00   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Uherský Brod - NRL kadetek U17 • Sportovní hala Jiskra
5. 3.                 So              18.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Kanonýři Josefov - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala
6. 3.                 Ne             10.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Bizoni Náchod - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala

KAM ZA SPORTEM

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.

Aktuální přehled předprodeje vstupenek: 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

Upozornění: Vzhledem k aktuální situaci ohledně covid-19 doporučujeme termín konání kulturní nebo sportovní akce ověřit u pořadatele!
Aktuální vládní nařízení: https://covid.gov.cz/

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

PLÁNOVÁNÍ AKCÍ
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POZVÁNKY 

Masopust držíme… 
22.– 25. únor 2022 v regionálním muzeu
Přijďte s námi slavit masopust – veselé období
od Tří králů až do začátku postní doby na Po-
peleční středu. Období to plné bujarého veselí,
karnevalů, maškarních bálů, dobrého jídla,
zpěvu a taškařic. Původ masopustu – masa
půstu, sahá až do 9. století. V muzejním ateliéru
se žáci seznámí s tímto původně pohanským
zvykem a jeho tradicí. Dozvědí se, co jíst
na „Tučný čtvrtek“, co dělat na „Masopustní
úterý“, proč říkáme „na Popeleční středu“
a mnoho dalšího. Pod vedením muzejních lek-
torů si poté vytvoří masku na maškarní bál, jed-
noduchý hudební nástroj, čepici s papírovými
růžemi nebo masku kobylky, která nesmí chy-
bět v žádném masopustním průvodu. Těšíme se
na Vás. Další dílny pro vás připravíme zase
v dubnu.
Časy jednotlivých dílen: 8.00, 10.00, 13.00 nebo
dle domluvy. 
Vstupné skupiny: MŠ 20 Kč; žáci škol s předpla-
cenou permanentkou 30 Kč pouze za materiál;
žáci a studenti škol bez předplacené perma-
nentky 40 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu
je zahrnut materiál na tvoření a lektor.

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 – prodej pozemku o ploše 766 m2 mezi uli-
cemi 9. května a T. G. Masaryka. Určeno k zastavění –
plochy smíšené obytné městské hromad. charakteru. 
č. 1658 Cena: 3 000 000 Kč (nejvýhodnější nabídce) 
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
Litomyšl – Komenského nám. - pronájem bytu 2+kk
(67 m2) v I. NP v centru města, po komplet. rekonstr.
v r. 2020. K užívání - duben 2022. ENB C/92
č. 1660                           Cena: 10 000 Kč/měs. + energie
Litomyšl – Braunerovo nám. - pronájem nebyt. pro-
storu (26 m2) v přízemí a ve II. NP. Pro obchod, služby,
sídlo společnosti, kanceláře apod. Výloha, hlavní
vstup z podloubí. ENB G 
č. 1653                           Cena:  12 000 Kč/měs. + energie
Litomyšl – Smetanovo n. - pronájem kanceláře 38 m2

ve II. NP. Dům po rekonstrukci v r. 2004. Zajímavé a re-
prezentativní místo v centru města. ENB G
č. 1659                                Cena:  8 500 Kč/měs. + služby
Litomyšl – Smetanovo n.- pronájem nebyt. prostor
15m2 pro obchod či kancelář naproti poště. Dvě vý-
lohy, soc. zařízení. ENB G
č. 1651                           Cena: 6 000 Kč/měs. + energie
Trstěnice - prodej RD k rekreaci. Zahrada 1434 m2, ab-
solutní soukromí. Napojení na vodovod, vytápění el.
přímotopy, jímka. ENB G
č. 1630                                Cena k jednání: 2 200 000 Kč
Banín – prodej areálu k podnikání na ploše 11647 m2.
Součástí jsou 3 haly, venkovní prostranství, vl. příjezd.
Výhodná poloha mezi městy Svitavy–Brno. ENB G
Č. 1606                                                    Cena: 12 900 000 Kč 

více na www.consultvk.cz

Česká křesťanská akademie pořádá 

FILMOVÝ SEMINÁŘ
24. března 2022 v 18.00 

v aule litomyšlského 
Gymnázia Aloise Jiráska 

Filmový režisér, filmový teoretik 
a vysokoškolský pedagog

Doc. PhDr. Vladimír Suchánek PhD.
uvede film 

TAK JAKO V NEBI
(režie: Kay Pollak, Švédsko, 2004)

„Hledání lásky je hledání sebe 
sama ve svém srdci. Boj o nalezení 

odvahy přijmout sebe v pravdě 
a možnost nalézt Boha jako lásku“. 

Po shlédnutí filmu bude následovat
přednáška na téma 

„Duchovní setkání s filmem“.

„Zamyšlení nad obsahem uměleckého
díla může být objevením sebe sama.“

O tomto tématu a také o životě, 
který se v nás děje skrze umělecký
obraz, si budeme povídat s panem 
docentem Vladimírem Suchánkem.

Trafika od gymnázia -
hledáme dobové fotografie
Vážení spoluobčané, rádi bychom zachránili
a zrestaurovali malou architektonickou a kul-
turní památku města Litomyšle - trafiku z ob-
dobí první republiky. Po dohodě se stávajícími
majiteli - rodinou Růžičkových - jsme se roz-
hodli tuto drobnou stavební
památku, která k našemu
městu nerozlučně patří, pře-
stěhovat a vrátit jí původní
„lesk“ a při různých kulturních
akcích i původní náplň.
Právě trafiky a novinové stánky
šířily naši tiskařskou produkci
mezi prostý lid, a tak je jsme
došli k názoru, že i tuto část
historie litomyšlských novin,
časopisů a dalších produktů ti-
skařské výroby je třeba zachrá-
nit, a doplnit tak sbírku našeho
Muzea tisku v Litomyšli.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, zda by se ne-
našel někdo, kdo by disponoval fotografií této
trafiky na jejím původním místě, případně měl
k této trafice nějaké příběhy či vzpomínky. Stav-
bička prý stála někde naproti gymnáziu

na ulici T. G. M.
Jakákoliv fotografie, obrázek či
jen popis by nám pomohl při
restaurování a opravě trafiky.
Budeme moc vděční za pomoc
při záchraně tohoto malého
a kouzelného objektu.
Pokud objevíte cokoliv vztahu-
jící se k litomyšlské trafice,
prosím pošlete emailem na
jan.gloser@hrg.cz nebo volejte
na 728 847 264.
Děkuji moc za pomoc

Jan Gloser, Muzeum tisku

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení;
Kompetence k řešení problémů; Kompetence
komunikativní; Kompetence sociální a perso-
nální; Kompetence občanské; Kompetence pra-
covní.
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět; Člo-
věk a společnost; Umění a kultura; Člověk a svět
práce; Doplňující vzdělávací obory.
Rezervace programů u průvodců na čísle 461
615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz, kmo-
skova@rml.cz. Změna programu vyhrazena!

Renata Kmošková

Rektorka Danuše Nerudová
a novinář Jindřich Šídlo
Když jsme si 14. 1. 2022 spolu se Skautským in-
stitutem do Nového kostela pozvali odborníka
Martina Bursíka a otevřeli jsme ohromné eko-
logické téma, ve kterém se mnozí z nás neori-
entujeme, bylo to skvělé. Brzo bude záznam
na YouTube Skauti Litomyšl. A tak jsme vykro-
čili do klimatických a energetických diskusí!
Reakce našeho strachu i naděje jsou tak au-
tentické, že je to až vzrušující. To byl pátek
v polovičce ledna. Pak na konci ledna uspořá-
dal Skautský institut v Novém kostele všem
otevřený workshop a batikovalo se při něm
ledem. A teď se Skautským institutem v Lito-
myšli společně chystáme první prezidentskou
debatu: Paní rektorka Mendelovy univerzity
v Brně paní Danuše Nerudová je spojována

s kandidaturou v příští prezidentské volbě. Jak
si představuje tuto veřejnou službu a co do ní
může přinést právě žena, ekonomka? A k tomu
si do Nového kostela zveme politického ko-
mentátora, aby její představy komentoval
a spolu s námi hledal, co potřebuje naše Česká
republika, když uvažuje o dalším prezidentovi
a nebo prezidentce. Ve čtvrtek 10. 2. 2022
v 19.30 hodin. Pozdě? Inu, potřebujeme toho
politického komentátora a Jindřich Šídlo
ve čtvrtek točí Šťastné pondělí, a tak máme
šťastný čtvrtek, že jsme je oba do Litomyšle
dostali. Chystáme i další debaty, mj. s dalšími
kandidáty. Naše debaty streamujeme na fcb
Skauti Litomyšl.

Daniel Kvasnička
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Připravujeme se na budoucnost
Člověk by měl žít především přítomným oka-
mžikem, tady a teď, umět se radovat z toho, co
právě prožívá. Ve vztahu k dětem je ale potřeba
přemýšlet trošku dopředu, myslet na budouc-
nost. Co je asi jednou čeká? Jak je můžeme nej-
lépe připravit, aby v životě byly spokojené
a obstály v jeho náročných zkouškách?
Zkuste popřemýšlet, bez čeho se jednou ne-
obejdou? 
Jistě se shodneme, že bez angličtiny, a jazyků
vůbec, to nepůjde. Taky umět pracovat s tech-
nickými vymoženostmi, které doba ve velké
míře přináší, bude nutností. Hodí se i dovednost
prezentovat, aby člověk dokázal prodat to, co
umí. Ale nezapomínejme i na obyčejné lidské
vlastnosti - umět se naladit do pohody, zvládat
své emoce, předcházet zbytečným konfliktům,
dokázat funkčně komunikovat a spolupracovat
s dalšími… 

Právě tomu všemu se snažíme na 2. ZŠ přizpů-
sobit veškeré naše působení.
Od první třídy navyšujeme počet hodin anglič-
tiny, v nichž budou děti při tandemové výuce
aktivně komunikovat i s rodilým mluvčím.
Od čtvrté třídy se děti věnují nové informatice,
učí se logicky přemýšlet a hledat optimální po-
stup řešení problému. Ve vyšších ročnících
máme obsaženu práci s digitálními technolo-
giemi, kde děti například programují výrobky
pro 3D tiskárnu, fotí, natáčejí videa apod.
Všemi předměty se prolíná program Skills Bu-
ilder, který rozvíjí řadu důležitých dovedností
od schopnosti naslouchat, přes týmovou spo-
lupráci, komunikační dovednosti až po cílevě-
domost a pozitivní naladění. Důležitá je ale
duševní pohoda a s ní spojené vztahy. Výho-
dou naší školy jsou menší třídní kolektivy,
v nich se snáz udržuje rodinná atmosféra a in-

dividuální přístup. I tak se ale o dobré klima
staráme a rozvíjíme ho kromě jiného i při pra-
videlných třídnických hodinách. A nezapomí-
náme ani na tělesnou zdatnost, kdy kromě
běžných hodin tělocviku mohou žáci navště-
vovat sportovně orientované kroužky – fotbal,
vybíjenou, Hýbeme se s hudbou… Talenty roz-
víjíme i v dalších volnočasových aktivitách,
jako je školní divadlo, televize, časopis, kroužek
šikovných rukou apod.
Pevně věříme, že tak připravujeme do života
osobnosti, které se ve světě neztratí. 
Pokud byste chtěli vidět naši školu a výuku
u nás na vlastní oči, stačí nás kontaktovat
na čísle 737 560 432 nebo na e-mailové adrese
reditel@skoluskol.cz, rádi vás přivítáme. 

Miroslava Jirečková

První pololetí MŠ v Líbánkách
Rok 2021 skončil. Na jeho začátku jsme si všichni
přáli, aby byl pohodovější než rok předchozí,
a ačkoli na svém počátku se naše přání příliš ne-
plnilo, v jeho druhé polovině už přece jen poma-
loučku začínalo svítat na lepší časy. Alespoň my
to tak v naší mateřské škole vnímáme.
Nevyhnuli jsme se sice občasným karanténám,
ale jsme velmi rádi, že školka jako celek mohla
pro naše děti po celou dobu fungovat a oproti
minulému školnímu roku se děti mohly zúčast-
nit i několika pěkných akcí: loutkového předsta-
vení, uspávání broučků na zahradě školy,

lampionového průvodu, výstavy betlémů
v chrámu Nalezení sv. Kříže, zpívání koled s p. Ji-
říčkem u příležitosti rozsvěcení vánočního stro-
mečku a vyslechnutí varhanního koncertu
a zpěv koled v kostele Povýšení sv. Kříže.
Jsme také rádi, že si děti mohly před vánočními
prázdninami užít návštěvu Mikuláše, čerta a an-
děla a těšit se z mikulášské nadílky tak jako poz-
ději z dárečků, které našly ve svých třídách pod
stromečkem, neboť jak je dobře známo, Ježíšek
přilétá do mateřských školek o něco dříve...
Radost máme i z toho, že předškoláci mohou

navštěvovat základní školy, plavecké kurzy
a v lednu se mohli dozvědět mnoho užitečných
informací během projektového dne „Ptáčci
v zimě“ vedeným p. Urbánkem.
Zkrátka, máme opravdovou radost z každé ak-
tivity, kterou už zase můžeme dětem dopřát.
Má-li být na současné době něco dobrého, je to
možná právě znovunalezené umění radovat se
z maličkostí.
Přejeme všem příznivcům naší školy pevné
zdraví a mnoho důvodů k opravdové radosti.

Za kolektiv MŠ, Lenka Brýdlová
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DUM ve Školamyšli
Pravidelně každé pololetí se věnujeme DUMu –
Den učení mladších. Navzájem si se spolužáky
připravujeme výuková stanoviště s různými té-
maty. DUM před Vánoci měl šest stanovišť. 
První stanoviště bylo Sny a relaxace. V tomto
stanovišti jsme se zaměřili podrobněji na rela-
xaci, a to – jak se tvoří sny. Objevila se zde té-
mata jako spánková paralýza a noční můry.
Rozebraly se také různé stavy spánků, jako
třeba REM fáze nebo hluboký a mělký spánek. 
Další stanoviště prozkoumalo Českou republiku
pomocí QR kódů. Zde žáci odpovídali na otázky
a podle odpovědi dobarvovali QR kódy. Ty je
přesměrovaly na konkrétní slova, ze kterých
skládali věty. 

Třetí stanoviště nabídlo aktivity, při kterých se
žáci pokoušeli uhodnout jídlo jeho ochutnáv-
kou. Vybrali jsme různé pochutiny, které bylo
velice těžké rozeznat. Skupiny si však poradily
a hádaly úspěšně.
Ve čtvrtém stanovišti jsme pracovali s daty. Po-
užili jsme například QR kódy nebo tajenky
na téma Vánoční tradice. QR kódy sloužily jako
pomůcka, při které se žáci dostali na hudbu,
u které museli poznat, o jaký stát se jedná. V ta-
jenkách se děti dozvěděly, kdo a kde nosí dárky
a jaké jsou ve světě vánoční tradice. 
Dalším stanovištěm byly Zimní sporty. Účastníci
vyplňovali křížovku a odpovídali na základní
otázky k zimním sportům. Oceňovali šíři otázek,
při kterých získali překvapivé vědomosti. Sta-
noviště bylo velmi dobře propracované. 
Zeměpisný kvíz byl náplní posledního stano-
viště. Hlavní částí kvízu bylo hádání prezidentů
a hlavních měst států. Další aktivitou bylo há-
dání moří a oceánů, též hádali řeky České repu-
bliky z přesmyček. Použili jsme také test
rychlosti, kdy žáci vyhledávali na internetu
různé informace o zemích a městech.
Při DUM se vkládáme do rolí učitelů. Zážitková
pedagogika nás baví. Těšíme se na příště.

za žáky 8. a 9. ročníku 
Radoslava Renzová, ZŠ Školamyšl

Koumáci 
ze Zámecké
Věděli jste, kolik hodin denně kosmonaut spí,
kolik minut musí cvičit, aby nevyšel z formy,
nebo čím se ve vesmíru stravuje? To vše a ještě
mnohem víc měli možnost zjistit naši „Kou-
máci“ ze 2. a 3. třídy. Zajímavému tématu Ves-
mír jsme se intenzivně věnovali dva měsíce.
Kromě kosmonautů jsme zabrousili na téma
družic. Prozkoumali jsme fotografie z nich
a společně hádali, co se nachází na jakém
snímku. Nejvíce nás zaujala virtuální prohlídka
Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), která je
volně dostupná na internetu. Celý projekt jsme
završili tvorbou Sluneční soustavy. Vyzkoušeli
jsme si tak svou kreativitu a schopnosti ve vy-
hledávání klíčových a zajímavých informací (v
knihách i na internetu s pomocí tabletů). 
Skupinku „Koumáků“ už máme na naší škole
několikátým rokem. Je určena zvídavým a na-
daným dětem, kterým běžná výuka nestačí
k nasycení jejich poznávacích potřeb. Střídáme
zajímavé bádání a tvoření s logickými hrami
a exkurzemi. Jolana Moravcová, 

školní speciální pedagog ZŠ Zámecká

Podpora nadaných (aktivních) žáků na Modré škole
V současné době covidové je podstatnou čin-
ností školy nabízet podporu dětem, které ne-
stačí, pro které je zvládání učiva v současné
době zvlášť obtížné, a nabízíme jim spoustu
hodin doučování, na které může chodit každý,
kdo má zájem.
Vedle toho věnujeme velkou pozornost dětem,
které učivo zvládají a samy se chtějí zdokona-
lovat, zlepšovat.  O otevírání sportovních tříd
a podpoře zdravého životního stylu se toho
napsalo již hodně. Projekt běží 3. rokem,

osvědčil se, takže očekáváme, že bude zájem
i nadále a bude pokračovat.
Od nejmenších tříd také nabízíme matema-
tický a čtenářský kroužek. Větší žáci se účastní
společných vzdělávacích aktivit se studenty
gymnázia, kde se rozvíjí polytechnická vý-
chova, chodí tam pravidelně do chemické la-
boratoře.
Letos nový je projekt Mo(u)drá sova. Žáci
mohou získat ocenění Specialista v sedmi
okruzích (přírodní vědy, matematika a informa-

tika, český jazyk, angličtina, společenské vědy,
ale i tělesná výchova a praktické činnosti). Jde
to zatím ztuha, komplikovaná doba tomu ne-
nahrává, ale již v pololetí se objevuje řada za-
jímavých výsledků. Máme tu některé básnické
skladby (např. E. Fenglová), díla vzniklá na 3D
tiskárně (N. Dalihod, D. Mikulecký), práce s ši-
frováním (A. Jasanská), tvůrčí práce v anglič-
tině (P. Janiš) nebo v dějepise (J. Simon),
výsledky složitějších ručních prací (N. Loren-
cová) a mohli bychom pokračovat. Doufáme,
že se zapojí i další žáci, kteří na to jistě mají,
jen potřebují překonat trochu lenosti.
Dá se říci, že se naše škola se složitou epide-
miologickou situací vypořádává vcelku s nad-
hledem, takže se nyní společně můžeme těšit,
že i rozvoj talentovaných a aktivních dětí bude
pokračovat náležitým směrem.

Pavel Jirsa

Školní družina na Zámecké
Když se řekne škola, každý si většinou vybaví
třídu plnou dětí, které se učí matematiku, český
jazyk či některý z dalších předmětů. Zkrátka
místo, kde to celé dopoledne žije. Ale…. Škola
žije už brzy ráno a taky dlouho do pozdního od-
poledne. Tedy v době, kdy jsou třídy ještě (nebo
již opět) prázdné. Má totiž svoji školní družinu. 
Základní škola Zámecká má v letošním školním
roce pět oddělení školní družiny, které navště-
vuje celkem 130 žáků. Ti do ní mohou přicházet
již na půl sedmou ráno a odpoledne pak zůstá-
vat až do půl páté. 
Od letošního školního roku jsme navíc v družině
zavedli řadu novinek. V ranní družině se mohou

děti každý den věnovat pohybovým hrám, spor-
tovním činnostem či józe. Odpoledne pak nabí-
zíme kroužky „kuchtíci“, v němž se děti učí vařit,
„žížalky“, který se zaměřuje na tanec, či „ši-
kulky“, v němž se děti věnují tvořivým činnos-
tem. Oblíbenými jsou rovněž odpolední
pohybové hry či přírodovědný kroužek, ve kte-
rém děti vedeme ke kladnému vztahu k přírodě.
K tomu všemu se snažíme zájmovou činnost
zpestřit i dalšími aktivitami, jakými jsou napří-
klad podzimní drakiáda, zimní bruslení (když to
podmínky a počasí umožní, připravujeme i spe-
ciální lyžařské kurzy), nejrůznější dobrodružné
stezky (putování Mrazíka Nezbedníka, stezka
sněhuláka Jeronýma), besídky, ale i tematické
dny (například v rámci Mezinárodního dne ne-
vidomých). Na jaře se pak těšíme z toho, že se
školní dvůr promění na dopravní hřiště, na kte-
rém děti závodí na koloběžkách, skáčou panáka
či hrají stolní tenis. Stranou jejich zájmu nezůs-
tává ani pískoviště, skluzavka či hřiště s umě-
lým povrchem. A když máte kousek od školy
krásné Klášterní zahrady, rozlehlou zahradu zá-
meckou, ale i areál na Černé hoře, je zkrátka
pořád co dělat. Snad to tak cítí i děti, které dru-
žinu navštěvují.

Nikola Chroustová, vedoucí vychovatelka
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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

Osobní pozůstalost manželů Valerie
a Stanislava Bubeníčkových
V roce 2019 přijalo muzeum do svých sbírek
osobní pozůstalost litomyšlských advokátů,
manželů Valerie (1903–1996) a Stanislava
(1904–1979) Bubeníčkových. Stalo se tak po šťa-
stném nálezu učiněném jednou z nájemnic je-
jich bývalého domu a následném jednání
s dědici. Přejaté materiály čítající pět kartonů
mají zásadní hodnotu pro poznání proměn
české společnosti v meziválečném a pováleč-
ném období. Valerie Bubeníčková byla za pro-
tektorátu jako Židovka vězněna v Terezíně
a po svém návratu se snažila právně pomoci
navrátivším se židovským spoluobčanům získat
zpět jejich majetky. Dostala se však do tvrdého
střetu s pracovníky Okresního národního vý-
boru v Litomyšli, kteří restitucím bránili, což
mělo soudní dohru.
V roce 1950 bylo Bubeníčkovým z politických
důvodů zamezeno vykonávání advokacie, za-
tímco paní Valerie mohla působit v právní sféře
ještě několik dalších let, její manžel byl nucen
přijmout dělnické zaměstnání okamžitě.
Po řadě profesí se uchýlil do cirkusového pro-
středí, v němž strávil značnou část 50. let. Výji-
mečnou hodnotu mají zejména jeho snímky
z tehdejšího cirkusového světa, které jsou sou-
částí pozůstalosti. Stanislav Bubeníček byl také
literárně činný – v řadě tiskovin zveřejňoval ze-

jména humoristické texty. Za svého života pu-
blikoval dvě knihy – sbírku soudniček Zač je
v Hradci pardubický perník (1958) a román z cir-
kusového prostředí Kvapík pro lipicány (1965).
Některé materiály se již podařilo pracovníkům
muzea zpřístupnit veřejnosti. Nejprve v knižní
edici Bubeníčkových vzpomínkových textů
na život v Litomyšli v době jeho dětství, která
vznikla ještě před nálezem hlavní části pozůs-
talosti (Povídej, dědo jaks byls malejs, 2016)
a následně na výstavě Cirkus v Litomyšli (2020),
k níž vyšla publikace Cirkusový svět doktora Bu-
beníčka. Martin Boštík,
    Regionální muzeum v Litomyšli

Trading Centre má nového 
zahraničního partnera
Sopky. Gejzíry. Láva. Ledovce.
Planiny. Žádné stromy. Fjordy.
Vodopády. Černé pouště. Po-
lární záře. Horké prameny.
Vítr. Barevné hory. Mraky. To
je Island, obklopený severním
Atlantickým oceánem, jehož
vlny brázdí největší savci této
planety, velryby, a nad nímž
krouží tisíce rozmanitých
ptáků. A právě v této exotické
severní krajině jsme nalezli
nového partnera, Lýðskólinn á
Flateyri.
Školu nám podrobně popsal pan učitel Juraj Hu-
binák: „Lýðskólinn á Flateyri sa nachádza v zá-
padných fjordoch, na severozápade Islandu, vo
Flateyri, 7 hodín jazdy autom od Reykjavíku.
Lýðskólinn á Flateyri má svoje lokálne špecifiká.
Nepoužívame tradičné metódy, učebnice a ne-
kladieme dôraz na teóriu. Hlavnými nástrojmi je
diskusia a tímová práca. V Lýðskólinn á Flateyri
študentom neudeľujeme žiadne známky. Dôle-
žitejšia je spätná väzba a diskusia. To sú hod-
noty, ktoré považujeme za najpriaznivejšie pre
ich individuálny rast.
Aktuálne máme 32 študentov rozdelených
v dvoch študijných programoch: Oceán, hory
a ty (Hafið, fjöllin og ú) a Myšlienky, život a ty
(Hugmyndir, heimurinn og ú).
Prvý program je o poznávaní prírody. Študenti
trávia väčšinu času vonku. Majú predmety ako
kanoistika, prírodná fotografia, lezenie, prak-
tická zdravoveda, kurz prvej pomoci, sprievod-
covstvo, turistika, ekológia, úvod do rybárstva
a poľnohospodárstva a podobne.
Druhý program je zameraný na formovanie kre-
ativity. Študenti tohto programu majú možnosť
získať vedomosti a zručnosti v procesoch tvo-

rivej práce. Medzi ich kurzy patria napríklad
zvukový a grafický dizajn, dokumentárny film,
základy marketingu, kurz divadelnej scénogra-
fie a podobne. 
V súčasnosti pripravujeme tretí študijný pro-
gram, určený pre záujemcov zo zahraničia. Vy-
učovacím jazykom bude angličtina.
Naším hlavným cieľom a aj najčastejším výsled-
kom je to, že naši študenti už počas školy alebo
po jej skončení nájdu smer, zmysel pre svoj
ďalší rast. Zistia, čo ich baví, zaujíma, dozvedia
sa veľa o sebe aj o tom, ako sa správajú k os-
tatným. Vytvoria si priateľstvá na celý život
a vybudujú si úctu k prostrediu, ktoré ich obklo-
puje, vrátane rešpektu k prírode a k sebe
samým. Ak Vás naša škola zaujala, budeme
radi, keď sa stanete naším partnerom.
Pekný deň do Litomyšle!“
Velice rádi jsme partnerství s Lýðskólinn á Fla-
teyri přijali, a tak příští školní rok budou moci
dva naši učitelé nahlédnout pod pokličku zají-
mavému islandskému školství, načerpají inspi-
raci pro výuku a vyzkouší si i nové metody
práce. Mají se opravdu na co těšit!

Ivana Zemanová
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Na čem spolupracují městská galerie a knihovna 
Ve dvojkovém roce 2022 vytvoří silnou dvojici
i dvě místní organizace. Litomyšlskou městskou
galerii a knihovnu nebude v následujících měsí-
cích spojovat pouze společný zřizovatel, ale
i práce na dvou projektech pro širokou veřejnost.
Na začátku května organizace spustí program
s názvem Ta Božena!, první červnový páteční
večer pak místním občanům i přespolním náv-
štěvníkům zpříjemní autorská čtení současné
české detektivky v rámci druhé litomyšlské Kri-
minacht.
K příležitosti 160. výročí úmrtí Boženy Němcové
vzniká turisticko-literární projekt Ta Božena!
Od 7. května 2022, kdy proběhne jeho slavnostní
zahájení, mohou zájemci navštívit osm zastavení
v Litomyšli a v České Třebové a nahlédnout je
očima zvídavého turisty, čtenáře nebo hravého
dítěte. Cestu po místech spojených s životem
geniální spisovatelky propojí text povídky známé
české autorky Markéty Pilátové. „Najděte místo,
QR kód, čtěte a poslouchejte!“ nabádají organi-
zátoři akce. 
Projekt potrvá minimálně tři roky a po tuto dobu
bude o novinkách informovat webová stránka
www.tabozena.cz. V sobotu 7. května během
slavnostního večera spojeného se spuštěním
webu i projektu zahraje na radničním dvorku pís-
ničkářka Martina Trchová a svým vystoupením
doprovodí autorské čtení díla Markéty Pilátové. 
Další akcí, kterou galerie a knihovna připravují
a kterou bude hostit mimo jiné i radniční dvorek,
je v pořadí druhá litomyšlská Kriminacht. V pátek
3. června 2022 přijedou do Litomyšle přední

čeští autoři detektivního žánru. Podobně jako
vloni proběhne na čtyřech místech v centru
města autorské čtení a debata se spisovateli kri-
minálních románů. Zahajovací místo večerního
programu je zatím v jednání, ale v uvažovaných
variantách je v duchu žánru stylový dvorek
městské policie. Další kroky přítomných povedou

přes dvě kavárny na radniční dvorek. Zde nejprve
pořadatelé vyhlásí vítěze literární soutěže pro
mladé autory a poté poslední z pozvaných hostů
přečte úryvek ze své knihy. Následně bude mož-
nost sdílení dojmů a diskuze s autory až
do pozdní červnové krimi noci.

Václav Novák

Město dostalo darem dvě sochy Olbrama Zoubka
Nadační fond Kmentová Zoubek, pečující o díla
a umělecký odkaz umělců Evy Kmentové a Ol-
brama Zoubka, daroval ke konci roku 2021
městu Litomyšl dvě originální díla, které zná asi
každý návštěvník zámeckého návrší. Město díky
štědrosti fondu získalo do svého majetku plas-
tiku „S Jindřichem“, jež je trvale umístěna na
dvorku zámeckého informačního centra, „Žá-
kyně“ se nachází o několik metrů dále ve vý-
tvarném apartmánu litomyšlského zámku,
který nese jméno jejího autora.
„Tímto darem navazujeme na tatínkův vstřícný
přístup k městu Litomyšl, které bylo jeho dru-
hým domovem. Jistě by s tímto naším krokem
souhlasil, vždyť v devadesátých letech sám da-
roval městu rozsáhlý a unikátní soubor soch a
reliéfů, které jsou umístěny ve stálé expozici Ol-
brama Zoubka v zámeckém sklepení. Díky tomu
je Litomyšl majitelem toho nejlepšího z jeho

díla. My jako Nadační fond Kmentová Zoubek
jsme rádi, že jsou zde sochy důstojně vystaveny
a že město ochotně půjčuje sochy pro různé
prestižní výstavy, na kterých se podílíme. Dvě
sochy, které jsme nyní Litomyšli darovali, do-

plňují velký soubor otcova díla a věřím, že
budou sloužit i jako pozvánka pro návštěvníky
zámku, aby zavítali i do sklepení,“ prozradila Eva
Zoubková z Nadačního fondu Kmentová Zou-
bek důvody, proč město dostalo sochy darem.
Radnice se nechystá se sochami manipulovat
či je dlouhodobě stěhovat. Výjimkou by byla
pouze žádost představitelů fondu o to, aby se
sochy staly součástí dočasné výstavy na jiném
místě. „Za tento štědrý dar fondu velice děku-
jeme, jméno Olbrama Zoubka je s Litomyšlí
navždy spjato a máme radost, že sochy, které
ve městě již jsou, se nemusí a nebudou nikam
trvale stěhovat. Jako památku na autora i jeho
odkaz je necháme na místě, kde jsou na ně lidé
zvyklí. Pokud by si je fond přál někde dočasně
vystavit jako součást odkazu Olbrama Zoubka,
samozřejmě jim vyjdeme vstříc,“ dodal místo-
starosta Radomil Kašpar. -mv-

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

*

Živelné jarní prázdniny 
Srdečně zveme děti od 1. třídy do Střediska vol-
ného času Litomyšl, kde zažijí v týdnu od 28. 2.
– 4. 3. 2022 mnoho aktivit s programem inspi-
rovaným přírodními živly. Každý den nás bude
tvořením provázet jeden přírodní živel, do-
plněný o hry a zábavu. V úterý a ve čtvrtek bude
zajištěno zážitkové sportovní dopoledne, proto
bude potřeba sportovního oblečení. V plánu je
i návštěva bruslení či bowlingu (program
a změny budou ještě upřesněny). Každý den
bude začínat v 8:00 hodin (SVČ, ulice Dukelská)
a končit v 16:00 hodin tamtéž. Cena za den je
250 Kč. Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny.
Závazné přihlášky je nutné odeslat nejpozději
do 21. 2. 2022 přes online přihlašování na na-
šich webových stránkách v části tábory. 

Za tým SVČ Litomyšl Tereza Dostálová 
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ROZPIS SLUŽEB

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 5. 2. MUDr. Švábová
Ne 6. 2. MUDr. Cacková
So 12. 2. MUDr. Filová
Ne 13. 2. MUDr. Hájková
So 19. 2. MUDr. Kopecká
Ne 20. 2. MUDr. Mareš
So 26. 2. MUDr. Papoušková
Ne 27. 2. MUDr. Pešková
So 5. 3. MUDr. Pilařová
Ne 6. 3. MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 5. 2. U Slunce, 461 612 678
Ne 6. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 2. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 13. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 2. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 20. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 26. 2. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 27. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 5. 3. U Slunce, 461 612 678
Ne 6. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. – 6. 2. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
12. – 13. 2. Lékař stomatolog 

Kutsenka Mykola
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
19. – 20. 2. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,461 615 402
26. – 27. 2. MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
5. – 6. 3. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614

11. ročník soutěže UNES&CO. odstartován!
Nekonečná soutěž pro návštěvníky českých
a moravských památek UNESCO byla spuštěna
na jaře roku 2012 při příležitosti dvacátého vý-
ročí od zápisu prvních českých památek na Se-
znam UNESCO. 
V roce 2018 to bylo přesně 25 let od rozdělení
Československa a 100 let od založení našeho
společného státu. V těchto výročích jsme viděli
příležitost představit všechny památky UNESCO
v České i Slovenské republice. Chtěli jsme při-
pomenout, že památky UNESCO z obou stran
současné hranice k sobě mají velmi blízko – a to
ne pouze pokud jde o vzdálenost. Toto spojení
se milovníkům památek UNESCO líbí, a proto
budou pravidla nekonečné soutěže stejné
i v roce 2022. A od letošního ročníku budou mít
milovníci naší soutěže ještě o dvě památky
UNESCO na české straně víc. V létě 2021 zapsal
Výbor světového dědictví na Seznam UNESCO
také Slavná lázeňská města Evropy – na české
straně jde o Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně. Dalším zápisem je první
přírodní památka UNESCO v ČR, Jizerskohorské
bučiny.  

Se soutěží úzce souvisí i vznik Společnosti přá-
tel památek UNESCO s názvem UNES&CO. Čle-
nem Společnosti UNES&CO. se můžete stát
úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat
na www.unesco-czech.cz. Na zadanou mailo-
vou adresu dorazí vaše osobní hrací karta.
Pokud navštívíte do konce roku minimálně tři
místa UNESCO z celkových třiadvaceti a získáte
v informačním centru či na atraktivitě v místě
razítko do příslušného hracího pole, máte vy-
hráno! Poté již stačí hrací kartu naskenovat
a vložit do systému (případně poslat poštou či
e-mailem) a stáváte se VIP členem UNES&CO.
Tato úroveň členství s sebou nese automatické
zaslání klubového odznaku a zařazení do loso-
vání o 20 zajímavých cen včetně víkendových
pobytů. Chybět nebude ani řada volňásků
a hmotných cen z měst UNESCO. Výjimečně za-
řazujeme i bonusové slosování o mobilní tele-
fon a tablet. Sem postupuje každý soutěžící,
který bude mít buď všechna razítka z České
nebo Slovenské republiky, případně alespoň
jedno razítko ze tří z opačné strany hranice. 
Desátý ročník soutěže byl ukončen k 31. 12.

2021. Ze všech VIP členů bylo vylosováno 20
výherců. Členům Společnosti přátel památek
UNESCO dorazil odkaz, ze kterého si mohou
stáhnout hrací kartu pro rok 2022 a mohou
začít soutěžit, ostatní zájemci o putování se
mohou přihlásit kdykoli během roku. Občas se
stává, že jsou informační centra či památky za-
vřené – vězte tedy, že nám stačí jakékoli razítko,
ze kterého poznáme, že jste danou destinaci
navštívili.  
Přejeme moře krásných zážitků na vašich ces-
tách a děkujeme za váš zájem o české, morav-
ské i slovenské památky UNESCO. 
Michaela Severová, výkonná ředitelka svazku

obcí České dědictví UNESCO 
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Výročí litomyšlské atletiky
V letošním roce uplyne sto let od počátků lito-
myšlské atletiky. Tělovýchova má ale v Litomyšli
mnohem delší tradici a její začátky lze spojovat
jednak s německo-českým tělocvičným spol-
kem (Turnverein), který byl založen již v roce
1862, jednak s Tělocvičnou jednotou (TJ) Sokol
ustavenou zde v roce 1869, resp. 1870. Zatímco
uvedené spolky se prezentovaly zejména sku-
pinovými cvičeními, Sportovní klub (SK) usta-
vený Litomyšli v roce 1910 se věnoval především
kopané (tedy fotbalu). Méně poznatků již máme
o činnosti místní tělovýchovné organizace Orel
ustavené v roce 1909 či o Dělnické tělocvičné
jednotě (DTJ, resp. FDTJ) založené v roce 1920.
Počátky litomyšlské atletiky lze spojovat se
jmény středoškolských profesorů místního
gymnázia dr. K. Hilgartnera a Aloise B.  Malicha,
kteří nastoupili na tento ústav v roce 1922. Na li-
tomyšlském gymnáziu byla od školního roku
1922/23 „péči o tělesnou výchovu žactva věno-
vána pozornost nejen v hodinách tělocviku,
nýbrž i jinak. … Školní hry spolu s výcvikem
v lehké atletice byly konány na odlehlém hřišti
pod nádražím za příznivého počasí v období

podzimním i jarním v úterý, ve středu a v pátek.
… Lehkoatletický výcvik zahrnoval skoky, běh,
vrh koulí, hod diskem, oštěpem a speciální pří-
pravu pro středoškolské závody v Hradci Krá-
lové.“ V kronice litomyšlského gymnázia lze
ve školním roce 1922/23 dohledat další infor-
maci, a to „aby byla zajištěna tělesná schopnost
naší mládeže, uspořádány byly v období pod-
zimním i jarním závody v lehké atletice
a ve sportovních hrách.“ Atletický oddíl se záhy
stal součástí SK Litomyšl, před nacistickou oku-
pací pak TJ Sokol Litomyšl. V roce 1941 však byla
činnost TJ Sokol zastavena a obnovena mohla
být až po skončení války. Činnost atletického
oddílu ale neustala a pokračovala i ve válečném
období. V padesátých letech 20. století byl lito-
myšlský atletický oddíl součástí Slovanu Lito-
myšl a od roku 1957 pak Jiskry Litomyšl.
Sportovištěm místního atletického oddílu bylo
zprvu hřiště u nádraží, od roku 1936 pak za-
hrada sokolovny. Nový stadion začal být budo-
ván nad novým koupalištěm po roce 1953
a dokončen byl v roce 1959. Vzniklo zde zprvu
škvárové, posléze zatravněné fotbalové hřiště

a atletická dráha se všemi sektory pro skokan-
ské a vrhačské disciplíny. K technickým úpra-
vám stadionu došlo ještě před rokem 1989,
k zásadní přestavbě však až v letech 2002-
2003 včetně stavby tribuny podle projektu ar-
chitekta Aleše Buriana. Současně byl
vybudován sportovní areál za lesoparkem
Černá hora. V letech 1923-1928 se v Litomyšli
uskutečnily závody v atletických disciplínách
o Studentský putovní pohár, koncem dvacátých
let zde proběhlo soustředění národního atletic-
kého týmu. V roce 1933 se v Litomyšli konaly za
účasti nejlepších československých atletů Ná-
rodní závody, následně pak i v době okupace
v roce 1943. Tradičními atletickými podniky jsou
Velká cena města Litomyšle v hodu diskem žen
pořádaná od roku 1955 a Litomyšlský šestiboj
založený v roce 1953 profesorem Janem Jandí-
kem, který nesl posléze jeho jméno. V roce
2003 se Litomyšl stala pořadatelem her Olym-
piády s Orbitem pro děti České republiky a ještě
v témže roce zde proběhlo Mistrovství České re-
publiky mužů a žen do 22 let. Století litomyšlské
atletiky je spojeno s řadou významných míst-
ních sportovců – atletů, z nichž mnozí dosáhli
mimořádných (též mezinárodních) úspěchů.
Z mnoha je možné zmínit mílaře JUDr. Ladislava
Fišera, oštěpaře Lumíra Kiesewettera, koulařku
a diskařku Jaroslavu Jungrovou, desetibojaře
Mgr. Vladimíra Novotného, Věroslava Valentu či
Pavla Baara, překážkáře PaedDr. Ladislava Kár-
ského a Jiřího Švece, kladiváře Pavla Sedláčka
a Jana Kubíčka, diskaře Stanislava Kováře, kou-
laře Tomáše Kozáka či běžce Viktora Pod-
škubku, Jaroslava Teplého, Jana Friše a Jáchyma
Kováře. Z dalších atletů a atletek je vhodné při-
pomenout alespoň Ondreje Svitaniče, Františka
Podhajského, Václava Zámečníka, Jaroslava
Ptáčka, Ing. Bohumila Novotného, Svatopluka
Bulvu, Miloslava Pečinku, Josefa Tesárka, Ivo
Strnada, Zdeňka Švece, Jaroslavu Pokornou, Mi-
riam Valentovou a Jitku Krátkou, z funkcionářů
a trenérů pak Miroslava Vašátka, Jana Jandíka,
Vlastimila Michla, Ing. Jaroslava Coufala, Jana
Kubíčka, Františka Glosera, Mgr. Petra Jonáše či
Petra Doseděla. Vyjmenovat všechny osob-
nosti, které se o litomyšlskou atletiku zasloužily
není v tomto kratičkém příspěvku určitě reálné.
Proto je vhodné upozornit na skutečnost, že se
v souvislosti se stým výročím litomyšlské atle-
tiky uskuteční v místním Regionálním muzeu
výstava a že se k tomuto jubileu připravuje vy-
dání publikace.

Oldřich Pakosta
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Od narození plukovníka Bedřicha Dvořáka
uplyne letos 110 let
V letošním roce si připomínáme
110. výročí narození českosloven-
ského letce, příslušníka 312. če-
skoslovenské stíhací perutě Royal
Air Force a účastníka útěku spoje-
neckých leteckých důstojníků
ze zajateckého tábora Stalag Luft
III v Saganu u Zhořelce, plukov-
níka in memoriam Bedřicha Dvo-
řáka. Narodil se 18. února 1912
v nedalekém Chotěnově a po ab-
solvování vysokomýtského gym-
názia vystudoval Státní prů-
myslovou školu v Pardubicích. Po vykonání zá-
kladní vojenské služby absolvoval Školu pro
důstojníky lehkého dělostřelectva v Košicích
a poté Vojenské letecké učiliště v Prostějově
a zároveň Vojenskou akademii v Hranicích
na Moravě. Od roku 1936 sloužil u Leteckého
pluku 2 Dr. Edvarda Beneše v Olomouci. Po zá-
niku tzv. druhé republiky v březnu 1939 a oku-
paci vlasti vojsky nacistického Německa odešel
ilegálně s přáteli – letci Františkem Fajtlem,
Rudolfem Fialou, Otakarem Korcem a Bohusla-
vem Kimličkou přes Polsko do Francie, kde se
jako velitel československého stíhacího roje 5.
Escadrille Groupe de Chase III/7 zúčastnil bojů
s letouny německé Luftwaffe. Při vzdušných
bojích byl raněn a obdržel francouzský válečný

kříž – Croix de Guerre. Po kapitu-
laci Francie v červnu roku 1940 se
dostal přes Port Vendres, Oran,
Casablanku a Gibraltar do Liver-
poolu, kde se stal 21. července
1940 příslušníkem Royal Air Force
pod evidenčním číslem 82542.
V hodnosti F/Lt (kapitána) sloužil
u 312. československé stíhací pe-
rutě RAF vyzbrojené posledně le-
touny Supermarine Spitfire Mk.VB.
Při letecké operaci – útoku
na doky v Cherbourgu – byl 3.

června 1942 sestřelen a po vyléčení zranění in-
ternován v zajateckém táboře Stalag Luft III
v Saganu u Zhořelce, kde se shledal s dalším
sestřeleným pilotem 312. čs. stíhací perutě F/O
Ivo Tonderem. Dne 24. března 1944 uprchlo
ze zajateckého tábora tunelem „Harry“ 76 spo-
jeneckých leteckých důstojníků, mezi nimi
i F/Lt Bedřich Dvořák a F/O Ivo Tonder. Po do-
padení bylo 50 uprchlíků na přímý rozkaz
Adolfa Hitlera popraveno a zpopelněno. Be-
dřich Dvořák i Ivo Tonder (na rozdíl od Čecho-
slováka F/O Arnošta Valenty) tomuto masakru
unikli a do konce války byli internováni v zaja-
teckém táboře Oflag IVC v Colditzu, kde je 16.
dubna 1945 osvobodily bojové útvary 63. di-
vize 1. americké armády. Po návratu do osvo-

bozené vlasti zastával Bedřich Dvořák vysoké
funkce v československém vojenském letec-
tvu, posledně v hodnosti majora velitele le-
tecké základny v Pardubicích. Komunistický
převrat v roce 1948 pro něj znamenal ztrátu
hodnosti, propuštění z armády a ztrátu bytu;
až do odchodu do invalidního důchodu v roce
1960 se živil jako buldozerista. Zemřel 29.
srpna 1973 a jeho ostatky byly uloženy do ro-
dinného hrobu na hřbitově v Mladočově u Li-
tomyšle. Nositel několika vojenských
vyznamenání, mj. dvou Československých vá-
lečných křížů 1939, francouzského válečného
kříže Croix de Guerre, British Star 1939-1945,
Československé pamětní medaile za účast
ve válce v letech 1939-1945, se během svého
života rehabilitace nedočkal. Rehabilitován byl
až po listopadu 1989 a s platností od 1. června
1991 povýšen do hodnosti plukovníka (plk.) in
memoriam. V roce 2012 mu odhalili v rodném
Chotěnově památník a v roce 2016 obdržel
z rukou ministra obrany vyznamenání – Kříž
obrany státu in memroiam.

Oldřich Pakosta

přijme

servisní technik elektro
Mountfield Litomyšl
Jaká bude vaše pozice:
• zajišťování kvalitního záručního i pozáručního

servisu zahradní techniky od renomovaných
výrobců

• spolupráce při objednávání náhradních dílů

Potřebné předpoklady:
• vyhláška č.50/1978 § 6 - podmínkou
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
• pracovitost, samostatnost, komunikativnost
• manuální zručnost a ochota učit se novým věcem

Co jsme pro vás připravili:
• motivující mzdové ohodnocení až 38.000 Kč
• motivační kvartální odměny
• týden dovolené navíc
• program osobního vzdělávání
• příspěvek na stravování a celou řadu dalších

zaměstnaneckých výhod, včetně slev na sorti-
ment Mountfield

Ostatní:
• pracoviště prodejní centrum

Mountfield Litomyšl
• nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontakt
• tomas.kysilko@mountfield.cz
• 606 778 626

L I T O M Y Š L

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.

Pracující žena, nekuřačka, 
hledá pronájem malého bytu 

v Litomyšli nebo v blízkém okolí.
Za nabídky děkuji. tel. 721611348
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Hledáme kolegyni či kolegu do pracovního
týmu v Centru sociální pomoci v Litomyšli 
- na pozici:

kuchař/ka
směny (střídání 4,5h, 8h a 12h) dle rozpisu. Plný
pracovní úvazek.  Min. základní vzdělání – nutná
praxe, trestní bezúhonnost, odpovídající zdravotní
stav, empatie, schopnost tolerance a respektu. 

Výhodou:
Vyučení v oboru kuchař/ praxe. 

Odměňování dle platových tarifů:
• Nástupní plat 18.380 Kč

(případně dle doložené praxe vyšší) 
• po zapracování osobní příplatek 2800 Kč
• příplatky za víkendy a svátky
• odměny za velmi dobře odvedenou práci 

Bonusy:
• 25 dnů dovolené;
• obědy v organizaci v ceně 30 Kč
• příspěvky na rekreaci, rehabilitaci, masáže,

dětský tábor 6000 Kč ročně
• pracovní oděv, obuv

Nástup co nejdříve 
Bližší informace tel. 602 520 707.
Žádosti včetně životopisů zasílejte mailem na re-
ditel@csplitomysl.cz, případně dodejte na Zámec-
kou 500, Litomyšl. V životopisu uveďte: 
„Zasláním svého životopisu uděluji souhlas se
zpracováním osobních údajů v souladu se záko-
nem 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení“. 
Vybrané uchazeče pozveme k osobním pohovo-
rům. 

Centrum sociální pomoci 
města Litomyšl
Zámecká 500, Litomyšl

Program Litomyšlské U3V 
– jaro 2022
Programová nabídka letního semestru 2022
bude kombinací online a „živých“ programů.
Přednáškový cyklus proběhne v online pro-
středí. Naváže na přednášky z loňského roku.
Čeká nás Historie šperku II. 

Dějiny šperku – letem světem
10. 2., 14.00 - 15.30 
Smuteční šperky
24. 2., 14.00 - 15.30 
Fabergé, Cartiér, a spol.
10. 3., 14.00 - 15.30 
Na prahu moderní doby
24. 3., 14.00 - 15.30 
Bauhaus
7. 4., 14.00 - 15.30 
Šperk po roce 1945
28. 4., 14.00 - 15.30 

K účasti na přednášce je potřeba připojení k in-
ternetu, počítač, tablet nebo chytrý telefon se
zvukem a mikrofonem. Řádně zapsaní poslu-
chači dostanou na email odkaz a podrobný
návod, jak se přihlásit. 
• Lektor: Mgr. Martina Zuzaňáková
• Časová dotace: 6 přednášek po 90 minutách

(12 vyučovacích hodin)
• Cena: 200 Kč

Na „živo“ jsou připraveny kurzy: Angličtina pro
mírně pokročilé, Jóga pro seniory, Nebojte se
počítače a Barevné kreslení. 

Angličtina pro mírně pokročilé
14. 2. – 2. 5., vždy v pondělí od 8.00 do 9.30
(místo konání městská knihovna)
Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních
jazykových dovedností: konverzace, čtení, po-
slech a psaní se zaměřením na mluvení
a správnou výslovnost. Probíraná gramatika
a slovní zásoba je pozvolna a po menších cel-
cích začleněna do každé lekce tak, aby odpo-
vídala probíranému tématu a umožnila
studentům novou látku snadno vstřebat.
Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům do-
spělých studentů a začleněny jsou také komu-

nikační situace z běžného života.
• Lektor: Bc. Tereza Bořková
• Časová dotace: 10 lekcí po 90 minutách 

(20 vyučovacích hodin)
• Cena: 1000,- Kč
Nebojte se počítače 
22. 2. – 19. 4. vždy v úterý od 8.00 do 9.30
(místo konání městská knihovna)
Podrobnosti viz samostatný článek.
Barevné kreslení
9. 3. – 20. 4. vždy ve středu od 9.00 do 11.30
(místo konání městská knihovna)
Jaro bude plné barev. V kurzu Barevné kreslení
uplatníte svoji kreativitu při práci s nejrůzněj-
šími kresebnými technikami. Kreslit budeme
především tradiční cestou, a to zejména pastel-
kami, suchými či olejovými pastely. Tyto tech-
niky zkusíme i kombinovat a experimentovat
s nimi. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokro-
čilé.
• Lektor: Mgr. Radka Vejrychová
• Časová dotace: 6 lekcí po 135 minutách

(18 vyučovacích hodin)
• Cena: 800,- Kč
Jóga pro seniory
15. 2. – 26. 4. od 8.30 do 10.00 vždy v úterý
(místo konání středisko volného času)
Lekce mají nenáročný průběh s pomalým a klid-
ným cvičením. Začínají celkovým zklidněním
a přes průpravné cviky přejdou k jógovým ása-
nám a dle možností i k výdrži v dané pozici.
Mezi pozicemi jsou zařazeny krátké pauzy pro
zklidnění. Závěrem každé lekce je delší relaxace. 
• Lektor: Ludmila Rolečková
• Časová dotace: 10 lekcí po 90 minutách 

(20 vyučovacích hodin)
• Cena: 700,- Kč
Přihlášky na všechny programy přijímáme na e-
mailu peknikova@knihovna.litomysl.cz, telefo-
nicky na čísle: 461 612068 nebo osobně
v otvírací době Městské knihovny Litomyšl. 
Zaplatit je možné v hotovosti nebo kartou 
v knihovně, popřípadě po dohodě na účet.
Všechny programy se řídí platnými protiepide-
mickými opatřeními.

Iva Pekníková
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Hokejová přípravka
vyhrála turnaj v Chocni
V prosinci se naše přípravka (ročník 2014)
zúčastnila předvánočního turnaje v Chocni. Tur-
naj po skvělých výsledcích vyhrála. Nejlepším
střelcem turnaje se stal litomyšlský Ondřej
Štyndl s 30 střelenými góly.
Výsledky:
HC Litomyšl – HC Dynamo Pardubice 12:7
HC Litomyšl – HK Draci Šumperk 8:8
HC Litomyšl – HC Česká Třebová 23:0
HC Litomyšl – HC Spartak Choceň 13:0

Marek Štyndl, trenér přípravky HC Litomyšl

Začátek nového roku bude pro naše mladé
hráče a hráčky především ve znamení zvýše-
ného tréninkového úsilí, neboť na většinu zim-
ních halových turnajů je nutná kvalifikace.
Dále nás čekají přípravy na soutěže družstev,
kde budeme zastoupeni ve všech věkových ka-
tegoriích. Jedná se o minitenis, babytenis,
mladší žáky, starší žáky, dorost, dospělí a dvě
družstva seniorů. Čeká nás zkrátka mnoho
práce ať na poli administrativy, trenérské čin-
nosti, ale i v získávání dalších malých i větších
adeptů pro náš krásný sport „TENIS“.
Obrázkem se vracíme do konce roku 2021
na úspěšný „Karlův mikulášský turnaj“ za účasti
naší drobotiny.

Miroslav Suchý, předseda oddílu 

Střípky z tenisového
dění TC Litomyšl

Sokolovna v Litomyšli
Sokolovna v Litomyšli bude mít v roce 2025 vý-
znamné - 100. výročí od jejího postavení.                                      
O tuto budovu se Tělocvičná jednota Sokol Li-
tomyšl snaží dobře starat, aby vydržela ještě
dalším generacím sokolů.

Provádíme opravy a údržbu celé sokolovny -
včetně tělocvičny.
V roce 2021 jsme získali dotaci na opravu oken
a dveří.
Finanční příspěvek na provedení této náročné
opravy jsme dostali od:
- Ministerstva kultury České republiky,
- města Litomyšl,
- Velkoobchodu Orion, spol. s r.o., Nedošín,
- Firmy Faulhammer s.r.o. Tržek a

dalších sponzorů.
Všechny práce prováděla firma: Truhlářství
Kutlvašr, Litomyšl, Kornice.
Rádi bychom moc poděkovali všem, kteří se po-
díleli jakýmkoliv přispěním na této opravě.

Za TJ Sokol Litomyšl
Stáňa Kusá, Josef Strnad

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

•
•
•
•
•

Požadujeme:
• SŠ vzdělání ekonomického směru
• Znalost podvojného účetnictví
• Znalost daňové legislativy
• Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost a flexibilitu
• Schopnost a ochota učit se a růst v oboru
• Znalost účetního programu POHODA výhodou
• Řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme:
• Stabilní a perspektivní pracovní uplat-

nění v prosperující moderní společnosti
• Nástup možný ihned
• Pracovní smlouvu na dobu určitou

s možností prodloužení
• Příspěvek na stravování

Stabilní stavební společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s., která působí 
na českém trhu 30 let hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici  účetní.

Místo pracoviště:
PROFISTAV Litomyšl, a.s., Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ 569 53, region: Pardubický kraj
Písemné nabídky spolu s profesním životopisem zasílejte na e-mailovou adresu: 
hajkova@profistav.cz

INZERUJTE V LILII!
více na www.litomysl.cz/lilie
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Obnovené lekce
Aqua fitness 
Od úterý 25. ledna 2022 jsme opět obnovili
lekce aqua fitness pro veřejnost. Můžete se
nově těšit na instruktory Bena a Kláru. Cvičíme
od 18:45 h v mělké i hluboké vodě, s hudbou,
s pomůckami (používáme žížaly, činky, destičky,
kroužky), k nadlehčení v hluboké vodě lze použít
bederní pásy. Kdo chce zvolit náročnější vari-
antu, může cvičit bez nadlehčení a dát si tak
více „do těla“. Cvičení je vhodné pro ženy
i muže, pro mládež i dospělé. Voda slouží jako
výborné nadlehčovací médium, ale zároveň
klade větší odpor než při posilování na suchu.
Cvičení ve vodě je tak šetrné a velmi efektivní
zároveň, má též výborné masážní účinky. Po or-
ganizované lekci, která trvá cca 50 min je ča-
sový prostor i na vířivku a páru a momentálně
je možno využít i pěkně vychlazený výplavový
bazén (po nahřátí v páře výborná možnost otu-
žování). Přijďte vyzkoušet naše lekce AQUA FIT-
NESS a fajn zázemí Městského bazénu
Litomyšl. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

Plavecký klub
Máte doma mladého sportovce ve věku od čtyř
do patnácti let? Chcete naučit své děti plavat?
Rozvíjet kladný vztah k vodě? Posilovat imunitu
sportem? Přihlaste děti do kurzu plavání!
2. února zahajujeme druhé pololetí. Těšíme se
na nové plaváčky.  Pokud si nejste jisti výběrem
kurzu, napište nám, zavolejte, rádi vám pomů-
žeme. Registrace,  přihlášky a kontakty na
www.pklitomysl.cz. Text a foto Karel Jandík

Městský bazén Litomyšl
a Plavecká škola Ráček

hledá zájemce o pracovní pozici

I N S T R U K TO R
P L A VÁ N Í  
A P L A VČ Í K
Jde o zajímavou práci s dětmi 
i dospělými v hezkém prostředí 
litomyšlského krytého bazénu 
a letního koupaliště.
Pedagogické nebo zdravotnické 
vzdělání a plavecké zkušenosti 
výhodou, certifikáty podmínkou,
lze však i rekvalifikovat.

NABÍZÍME HLAVNÍ
PRACOVNÍ POMĚR, 
100 % ÚVAZEK,
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ

Zájemci, hlaste se písemně 
zasláním životopisu na e-mail
plaveckaskola@mslit.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
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Litomyšlský oddíl karate: jaký byl rok 2021
Na sezóně sportovního karate 2021se opět ne-
gativně podepsala covidová situace. Přísná na-
řízení se projevila omezením soutěží, většina
těch zbylých se konala během září až listopadu.
K výraznému úbytku došlo zejména u krajských
soutěží, kde mohli sbírat zkušenosti především
naši začínající. Přednost tak dostaly soutěže re-
publikové a soutěže s mezinárodní účastí, kde zí-
skávali body a medaile naši zkušení závodníci.
A nebylo jich málo!
Naše nejlepší závodnice Anna Kašparová (něko-
likanásobná mistryně republiky, mistryně světa
SKIF) se věnovala především studiu vysoké školy,
a tak absolvovala jen dvě soutěže v září a počát-
kem října. I tak ale vždy s přehledem vyhrála jak
svou váhovou kategorii, tak i kategorii bez roz-
dílu hmotnosti. Soutěžní prapor našeho oddílu
tak nesla hlavně rodina Ramešových. Květa,
Honza a jejich dcera Barča získali celkem 17 me-
dailí, z toho devět zlatých. Ale ani ostatní neza-
háleli. Kristián Kučera, Alex Šimák a Ben

Pelikovský přešli z kategorie žáků do dorostu,
ovšem přechod do vyšší věkové kategorie je vždy
těžký a navíc se projevil velký tréninkový i sou-
těžní výpadek, a tak spíše sbírali zkušenosti,
které zúročí v následující sezoně.
Ale karate nejsou jen soutěže. Je to i tvrdý tré-
nink, příprava na zkoušky, dechová cvičení i se-
beobrana. Tuto přípravu jsme zahájili ihned,
jakmile to covidová doba dovolila. V květnu se
sice ještě se nesmělo do tělocvičny, ale náš tre-
nér nekompromisně vyhlásil tréninky venku,
a tak se naším dojo stal stadion a Černá hora.
Do tělocvičny jsme se vrátili až v září. Během
těch letních měsíců jsme si zlepšili kondici
a znova učili překonávat bolest i sami sebe.
V srpnu se po roční pauze konalo naše letní sou-
středění na Budislavi s kamarády z Liberce v čele
se shihanem Boďou Kolocem. Týdenní soustře-
dění s třífázovým tréninkem nám všem ukázalo,
jaké máme po covidové pauze ve cvičení mezery
a že na sobě budeme muset v podzimních měsí-

cích zapracovat.
Ani podzim nebyl k nám příliš la-
skavý – přišla opět různá ome-
zení a v účasti na trénincích se
podepsaly školní karantény. Pa-
novaly také obavy, kolik lidí to
po pauze vzdá, které se bohužel
částečně naplnily, a přišli jsme
nejen o několik menších kara-
tistů, ale také o pár starších
a talentovaných. Ale tak už to
chodí, cesta karate (karate-do)
je dlouhá, nenaučíte se to hned
– notnou dobu trvá, nežli si

osvojíte základy. Chce to trpělivost, nezdolnou
vůli a nadšení. O tom něco ví náš trenér Jiří Smé-
kal, který v říjnu také získal medaili, byť ne spor-
tovní. Stal se držitelem prestižní Plakety Rady
města Litomyšle, a to za dlouholeté zásluhy
v trénování dětí a mládeže v karate a vedení
mladé generace ke sportu a aktivnímu životnímu
stylu. Jelikož si na slávu nepotrpí, o slavnostní
akci řekl jenom pár nejbližším. Jeho svěřenci mu
ale přichystali překvapení a bouřlivý potlesk ka-
ratistů v oddílových bundách, kteří do Smeta-
nova domu dorazili těsně po tréninku, patřil
k nezapomenutelným bodům večera.
Na karate je krásné, že má tolik podob a v každém
věku vám má co nabídnout. Nemusí z vás vyrůst
profesionální sportovec, ale může z vás být mistr,
který si zacvičí pro svoji radost a pro to, aby si
udržel zanchin (ducha být připraven). Pevně do-
ufáme, že rok 2022 bude k našemu krásnému bo-
jovému umění více nakloněn a že spolu ujdeme
další kus cesty karate-do. Jan Rameš

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Cyklostezka z Husovky na Nedošín
a automobily pro hasiče • 80 letý Jiří Dudycha
vyrábí 25. filmovou klapku pro Zlín a zve na vý-
stavu • Park U Nemocnice s protipovodňovou
funkcí • Nadchod nad průtahem I/35 v Litomyšli
• Úvodní informace k rozpočtu 2022 • Nezapla-
cené parkování odhalí strážníci za pár vteřin •
Co se v roce 2021 povedlo i nepovedlo

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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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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Vrchol sezony je tady. Začíná play off! 
Do druhé fáze soutěže, kdy se k nejlepší týmům
z Pardubického kraje přidaly ty z Královéhra-
deckého, vstoupila Litomyšl slavnostně. V do-
mácím utkání proti České Třebové byl hráčům
A týmu předán pohár, který náleží vítězi zá-
kladní části krajské ligy v Pardubickém kraji.
Slavnostního aktu se účastnil starosta Lito-
myšle Daniel Brýdl. Podpořit místní klub přijel
dvojnásobný hokejový mistr světa Jiří Vykoukal.
Pohár předával předseda Krajského hokejového
svazu Pardubického kraje Vladimír Martinec.
Za zmínku v měsíci prosinci stojí ještě jeden
zápas, a to proti Novému Městu nad Metují.
Do něj se zapojili diváci, kteří při prvním gólu Li-
tomyšle zasypali led plyšovými hračkami. Ty
pak následně putovaly do Nízkoprahového za-
řízení pro děti a mládež Naděje. 
„V základní části tým předváděl atraktivní hokej.
Podařilo se nám s předstihem vyhrát pardubic-
kou skupinu a pokračovat v druhé části soutěže
mezi top soupeři z Pardubického a Královéhra-
deckého kraje. Věříme, že nám dobrá nálada
v mužstvu v kombinaci s dobrými výkony vydrží
do vyřazovacích bojů. Doufáme, že kvalita na-
šich výkonů bude na tribuny lákat více a více di-
váků," popsal situaci v kabině A mužstva jeho
trenér Jakub Bažant. 
Play off začíná 6. února. Osmifinále se hraje
na dvě vítězná utkání a odehráno bude během
jednoho týdne. Hrací dny jsou neděle, středa
a pátek.  Stejným způsobem bude odehráno
i čtvrtfinále, které začne 13. února. Semifinále za-
číná 20. února a hraje se na tři vítězná utkání.
Bližší informace o soupeřích a časech utkání na-
leznete na webových stránkách klubu www.hcli-

tomysl.cz a facebookovém profilu HC Litomyšl. 
V plném zápřahu jsou i trenéři a realizační týmy
v dalších kategorií.  Na ledě je tedy stále plno.
Na začátku prosince se tak například pod vede-
ním čtyř profesionálních trenérů Českého svazu
ledního hokeje konal seminář trenérů Pardubic-
kého kraje. Hlavním tématem tohoto setkání
byly základy bruslení s důrazem na metodickou
řadu jízdy v oblouku. „Za klub HC Litomyšl jsem
velice rád, že jsme mohli poskytnout prostory
této akci, a stát se tak spolupořadatelem jed-
noho z mnoha seminářů, které se konají po celé
republice. Zároveň bychom chtěli poděkovat
všem zúčastněným trenérům,“ informoval
o akci šéftrenér litomyšlské mládeže Matěj Ba-
žant.  
Radost z vítězství zažívají i nejmenší hráči. Pří-
pravka vyhrála předvánoční turnaj v Chocni.
Prosadila se gólově i výsledkově. Ze čtyř utkání
mladé naděje neprohrály se soupeři z Chocně,
Šumperku, Pardubic a České Třebové jediné.

Mladíci kategorie U11 se vydali na turnaj do Ža-
mberka, kde se utkali s týmy z Náchoda, No-
vého Bydžova a Klatov na otevřeném kluzišti.
„Kluci poznali podmínky, jaké měli hokejisté
dříve,“ poznamenal trenér Michal Motyčka. Na-
konec nezvyklé podmínky znamenaly pro hráče
Litomyšle bilanci jedné výhry a dvou proher.  
„Těší nás dílčí úspěchy našich hráčů. Věřím, že
i nadále budou dělat radost divákům. V nového
roce bych všem, kteří se v Litomyšli hokeji vě-
nují, popřál pevné zdraví a radost ze sportov-
ních úspěchů. Velké díky za podporu patří
městu Litomyšl a sponzorům,“ řekl předseda
hokejového oddílu Martin Vandas.

Text a foto Petr Šilar

Řádková inzerce
Koupím řády a vyznamenání, i socialistické.
Stačí SMS, zavolám. Tel. 608420808 • Kdo by měl
zájem posekat a usušit si kvalitní trávu (jarní
a otavu) z mé  udržované  zahrady v Litomyšli pro
svá zvířata - tel. 607744568. • Hledám práci
na zkrácený pracovní úvazek nebo brigádu v Li-
tomyšli a okolí. Nejlépe výpomoc v prodejně nebo
administrativa. Předem děkuji za případné na-
bídky. S. Šmídová - tel. 737660055. • Prodám mo-
tocykl Yamaha 850, rok výroby 2000. Najeto
35000 Km. Tel. 737 936 860 • Prodám velkou kra-
bici knih všech žánrů z let 1930-1997 za 675 Kč,
dále prodám 10 ks panenek Barbie jako nové za
vše 400 Kč. T-739307646. • Koupím staré hodiny
zasazené v mramoru, mramorovou psací sou-
pravu, noční stolek s mramorovou deskou. T-
739307646
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Dakar 2022: Michek si prošel peklem, Engel
druhý v kategorii jezdců bez asistence
Jednu z nejvíce emociálních soutěží absolvoval
tým ORION – Moto Racing Group. Po velkých
komplikacích a dopravní nehodě se dostal
do cíle Martin Michek, který byl jen pár vteřin
od vyřazení. Nakonec dokončil Dakarskou rallye
na 36. místě. Milan Engel bojoval v kategorii
jezdců bez asistence, kde byl druhý! Celkově
v ročníku skončil jako třicátý. „Letošní Dakar byl
velmi náročný, ale potvrdili jsme, že se můžeme
měřit se špičkou. Příběhy, které jsme zažili, jsou
na knihu,“ tvrdil Ervín Krajčovič, šéf českého
týmu, který se bude soustředit na mistrovství
světa. 

Už v tomto roce bude ORION – MRG dál závodit,
český tým se totiž stal účastníkem šampionátu
World Rally Raid 2022, což je oficiální
mistrovství světa v dálkové rallye. Během roku
se uskuteční ještě čtyři další soutěže, první
z nich je v únoru Abú Zabí. Jistou účast má Mar-
tin Michek. „Těšíme se na další výzvy, letošním
Dakarem jsme potvrdili, že můžeme bojovat se
světovou špičkou. Celý tým držel při sobě a byl
klukům neskutečnou oporou. Co se týče trasy,
tak to bylo letos určitě nejhezčí,“ prohlásil Ervín
Krajčovič za ORION – Moto Racing Group.  

Petr Kovář, Manažer Orion Racing Team

Ligoví kadeti postoupili
do finálové skupiny
Další vynikající úspěch má na svém kontě druž-
stvo mladých basketbalistů Adfors Basket Lito-
myšl ročníků 2005 a 2006 startujících letos
v lize kadetů. V lednu chlapci dokončili základní
část své skupiny B na děleném prvním místě
díky výrazně pozitivní bilanci 11 výher a pouze 3
proher. To nás společně se Žďárem nad Sáza-
vou posunulo mezi šest nejlepších ligových
celků, které nyní čekají boje o extraligovou
baráž. Našimi dalšími soupeři budou ještě Vy-
sočina Jihlava, Sokol Kbely,
Grizzlies Plzeň a NH Ostrava.
Družstvo těžilo především
z velké vyrovnanosti a šíře
kádru. Když se jednomu hráči
střelecky nedařilo, dokázal ho
bodově nahradit někdo jiný.
Naše tažení základní částí při-
neslo vrchol v podobě dvou
výher v Praze během jednoho
dne, a to v situaci, kdy jsme
měli k dispozici pouze šest
hráčů, které doplnil jeden
mladší žák. V těchto duelech

se ukázala naše síla a odhodlání, ale také po-
hoda, s jakou letos v soutěži hrajeme.
Během jarní části soutěže nás čekají velmi těžké
zápasy s nejlepšími týmy zbylých dvou skupin
a my do nich vstupujeme s cílem předvést co
nejlepší basketbal a bojovat o každý míč. Na co
to nakonec bude stačit, se dozvíme až v dubnu.
Ať to ale dopadne jakkoliv, už nyní můžeme být
s letošní sezonou nadmíru spokojeni.

Martin Šorf, předseda klubu

Starší přípravka pilně trénuje
a chystá se na turnaj do České Třebové
Hráči starší přípravky začali po krátké vánoční
přestávce opět trénovat. První lednovou středu
roku 2022 tak kluci ze starší přípravky začali
s velkou chutí znovu polykat tréninkové dávky

v hale na Černé hoře. V půlce února nás čeká
kvalitně obsazený halový turnaj v České Tře-
bové a do té doby je zapotřebí věnovat se jak
zlepšování fyzické kondice, tak i zdokonalování
techniky práce s míčem a samozřejmě i sa-
motné herní souhře. Až do března budeme tré-
novat v hale a pak se již přesuneme na venkovní
hřiště, na kterém se fotbal přeci jen hraje o po-
znání lépe. Věřím, že hráči budou na fotbalové
tréninky i nadále docházet v dostatečném
počtu, a že v jarní sezóně opět sehrajeme
spoustu kvalitních utkání proti týmům z krajské
soutěže. 
Všem hráčům, trenérům a fanouškům litomyšl-
ského fotbalu přeji mnoho nejen sportovních
úspěchů a zážitků v nadcházející sezóně.

Text a foto Antonín Hloušek

HC Litomyšl pro náš Nízkoprahový klub pro děti
a mládež Naděje připravil 19. 12. 2021 „plyšá-
kový zápas“. Utkání proběhlo proti týmu Nové
Město nad Metují. Na začátku zápasu jsem ho-
dila buly a zahájila tak hru. Bylo mi ctí se takto
do zápasu zapojit. Fanoušci Litomyšle ve chvíli,
kdy padl první gól do branky soupeřů, házeli
plyšáky na plochu ledu. Ti poté putovali do na-
šeho klubu. Organizace akce byla velmi pove-
dená a počet diváků, kteří se nám rozhodli
darovat tímto způsobem plyšáka, byl opravdu
velký – více než 500 ks hraček. Klub a diváci se
rozhodli nám také přispět finančně. Vybrali
na náš klub 4000 korun, za které jsme velmi
vděční. Chtěli bychom poděkovat všem lidem,
kteří se podíleli na této akci. Bylo mi velkým po-
těšením se zúčastnit, snad jen škoda, že jsme
nepřinesli větší štěstí v zápase. 

Edita Stráníková, vedoucí pobočky Naděje

Plyšákový zápas

Atletické okénko
V lednu se již začalo závodit v halách a stejně
jako v minulých letech k prvním letošním výko-
nům dostali příležitost mladší žáci a žákyně.
Do pardubické haly z Litomyšle odjelo osm děv-
čat a jediný chlapec, narození většinou v roce
2010. Na 60 metrů byla ze všech nejrychlejší
Kotyzová (8,6), další z našich byly Chadimová
(9,0), Hájková (9,1) i skok daleký vyhrála Koty-
zová vynikajícím výkonem (470 cm), ve skoku
vysokém byla druhá (137 cm), mezi žáky Jůza
rovněž vyhrál skok daleký (446) a 60 m překá-
žek (10,5). Pro všechny byly halové závody zají-
mavou zkušeností i poměřením s výkonností
vrstevníků z jiných oddílů našeho kraje. Kromě
mladšího žactva halovou sezonu zahájil i vete-
rán Ivo Strnad a hned rekordně, při přeborech
Západočeského kraje v pražské Stromovce vy-
tvořil halový český rekord v kategorii nad 70 let
v tyči výkonem 310 cm.
Konečně má družstvo mužů jasno o účastnících
a pořádání kol v letošní 2. lize. Družstva ve sku-
pině se mírně obměnila, ale uspět v ní bude
patrně složitější než loni, do skupiny sestoupilo
družstvo Nového Města nad Metují, a naopak
postoupil z baráže ambiciózní nováček z Trut-
nova. Další účastníky již známe z minulých: Ústí
nad Orlicí, AC Pardubice, Hvězda Pardubice B,
Čáslav a Olymp Praha B. Přidělené pořadatel-
ství bude také příznivější, oproti minulým letům
nás nečekají delší cesty do Jičína, Čáslavi, na-
opak poslední 4. kolo 20. srpna bychom měli
uvítat u nás v Litomyšli. Petr Jonáš


