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Věříme a doufáme, že se život po covidu pomalu vrací do normálu! Snad již velmi brzy bude
opět možné to, co nám před dvěma lety připadalo jako samozřejmé – setkávat se… 
Dva roky nemohla pomyslná lázeňská promenáda ožít slavnostním průvodem, ale ani
hudební a divadelní produkcí. Snažili jsme se vynahradit vám to uspořádáním dvou ročníků
Litomyšlské veselice či streamem, kterým jsme oslavili 10. narozeniny Lázní ducha. 

V Litomyšli budou
Kameny zmizelých

Pomoc Ukrajině
– jak se přidat

Jaké projekty město
chystá do dalších let? 1732 Dva zapomenutí 

Litomyšlané

Zahájení litomyšlské lázeňské 
sezóny letos konečně naživo! 

a www.litomysl.cz, aktuality z příprav najdete
i na facebooku lázní ducha.

Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, 
kostým a lázeňský pár 
Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století 
a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte kor-
zovat po lázeňské promenádě. Však to již
všechno dobře znáte. A protože soutěž o nej-
krásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský
pár se vám líbí, rozhodli jsme se vyhlásit ji
znovu. Pravidla jsou jednoduchá – nejdříve je
třeba navštívit Fotoateliér HRG na ulici, nechat
si udělat obrázek a pak si už jen držet palce. Vy-
hlášení výsledků proběhne v sobotu 30. dubna
na Toulovcově náměstí v 18.00 hodin. Pochopi-
telně vás neošidíme ani o facebookové kolo
soutěže. Vítěz v každé kategorii se může těšit
na zajímavé ceny!

Soutěž Lázeňské prameny 
K lázním patří neodmyslitelně také léčivé pra-
meny. Jsme přesvědčeni, že vyléčit duši může
i dobré jídlo a pití. Proto již několik let zařazu-

jeme do léčebného procesu i gurmánské pra-
meny. Pokud máte zájem zařadit svůj speciální
lázeňský nápoj či jinou dobrotu do soutěže, na-
pište nám na adresu lazneducha@litomysl.cz.
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Jisté však je, že nic nemůže nahradit Lázně
ducha tak, jak je máte rádi – tedy plné (b)láz-
nění, převleků, soutěží, laskavé legrace a ne-
zbytného potkávání se a nezávazného klábo-
sení na kolonádě.
Teď se však již můžete začít těšit spolu s námi!
Zapište si do diářů, že (b)láznit budeme
od středy 27. dubna do neděle 1. května 2022.
Chybět nebudou oblíbené lázeňské prameny,
lázeňská Design zóna MINT Market, lázeňské la-
vičky, Smetanova dětská i zámecká scéna, vý-

stava historických vozidel a veškeré dění bude
pod dohledem prvorepublikového četnictva.
Účast na akci již přislíbil např. Tomáš Matonoha,
Anna K., Red Socks Orchestra, AppenDixie či ta-
neční skupina Swing Busters nebo Otužilci
Česká Třebová. Sobotním programem, jehož
součástí můžete být i vy, bude opět provázet lá-
zeňský švihák Václav Žmolík. 
První programový leták bude k dispozici v info-
centru v polovině března. Budete si jej moci
stáhnout také na webu www.lazneducha.cz

Prodej vily Klára neprošel o jeden
hlas, budova zůstává městu
Únorové jednání zastupitelstva o budoucnosti
vily Klára definitivně nerozhodlo. Žádný z pro-
jektů – kongresový hotel společnosti Kubík i ko-
munitní centrum manželů Kučerových –
nezískal od zastupitelů potřebných 12 hlasů.
Neprošel ani návrh na odložení hlasování 
o tomto bodu. Nejblíže úspěchu byla společnost
Kubík. Pro její záměr nakonec ve veřejném hla-

sování, jelikož neprošel návrh na tajnou volbu,
zvedlo ruku 11 zastupitelů z 22 přítomných, dva
byli proti a 9 se zdrželo. Pro projekt manželů
Kučerových následně hlasovalo celkem šest za-
stupitelů, dva byli proti, 14 se zdrželo a ani tento
záměr nebyl schválen. Co bude s vilou dál?
Minimálně příštích několik měsíců zůstane
v majetku města. strana 7 >

V letošním roce si připomínáme smutné vý-
ročí transportů většiny židovských obyvatel,
našich sousedů, z jejich domovů. Rok 1942
byl pro většinu z nich posledním, kdy mohli
spatřit své domovy, vidět své děti a rodiče
šťastné. Bez ohledu na jejich věk a zdra-
votní stav byli nuceni nastoupit cestu, na je-
jímž konci byla smrt. Nejinak tomu bylo 
i v případě litomyšlských sousedů. 2. 12.
1942 a 6. 12. 1942 nastoupili na vlak do Par-
dubic, odkud pokračovali do Terezína a ná-
sledně do vyhlazovacích táborů v Polsku.
Město Litomyšl připomene jejich památku
několika připravovanými akcemi, jejichž
vrcholem bude položení 16 Kamenů zmize-
lých na pěti místech. Připomenou Sladku-
sovy, Bergmannovy, Freyovy, Štolcovy 
a paní Emu Bondy.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM se seznámila s nabídkami společnosti

Kubík a.s. a manželů Kučerových, které město
obdrželo na základě zveřejnění záměru prodeje
st. p. č. 772 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 732 m2, jejíž součástí je budova občanské
vybavenosti č. p. 508 za účelem přestavby, re-
konstrukce či jiného zhodnocení budovy Kláry
dle zadávacích podmínek. Rada města vyhod-
notila obě předložené nabídky jako způsobilé 
a vhodné a doporučuje ZaM projednat schválení
prodeje formou tajné volby v pořadí dle losu po-
řadí prezentace záměrů na veřejném projednání.

RaM na základě informací získaných na ve-
řejném projednání odkupu vily Klára a obdržené
zpětné vazby od občanů doporučuje ZaM 
s ohledem na některé nejasnosti u dodaných

podkladů pověřit RaM vypracováním souboru
doplňujících otázek oběma uchazečům, 
na které bude ZaM požadovat závazné odpo-
vědi k jednotlivým záměrům.

RaM vzala na vědomí výši školného v částce
500 Kč/dítě/měsíc v MŠ Litomyšl od 1. září
2022.

RaM vzala na vědomí zvýšení ceny strav-
ného o 3Kč (přesnídávka o 1 Kč, oběd o 1 Kč 
a svačina o 1 Kč) v mateřských školách v Lito-
myšli od 1. září 2022.

RaM vzala na vědomí informace o programu
Zahájení 11. litomyšlské lázeňské sezóny a sou-
hlasí s uzavřením smluv s vystupujícími i spon-
zory a dárci. -red-

www.litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Nad Litomyšlí
vlaje ukrajinská
vlajka

Kromě prodeje vily Klára zastupitelé
řešili například velké změny rozpočtu

Vedení města odsuzuje ruskou agresi na Ukra-
jině, která nebezpečně připomíná nespravedl-
nosti, jimž muselo čelit Československo 
na sklonku 30. a 60. let minulého století.
Radnice se touto cestou připojuje k oficiálnímu
prohlášení Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
v němž se mimo jiné uvádí, že „jsme svědky ne-
obhajitelné a ničím nepodložené agrese Ruska
vůči Ukrajině. Rusko v tuto chvíli pošlapává ele-
mentární principy evropské bezpečnostní archi-
tektury, mezinárodního práva a mírového
soužití mezi národy, kterých se samo cynicky
dovolává. Po létech pracně budované stability
Rusko přináší do Evropy válku, chaos a utrpení
nejen bezpočtu nevinných Ukrajinců, ale i svým
občanům a dalším Evropanům.“
Jako symbolické gesto podpory proto od 24.
února vlaje u radnice ukrajinská vlajka. Rada
města také s ohledem na situaci na Ukrajině
schválila poskytnutí celkové částky 40 tisíc
korun na sbírkové účty české Charity a Člověka
v tísni, protože tyto organizace chystaly mate-
riální i finanční pomoc pro Ukrajinu.
Na žádost Pardubického kraje také radnice vy-
tipovává objekty, v nichž by v nejhorším případě
mohli být dočasně ubytování váleční uprchlíci.
Pevně věříme, že se mezinárodnímu společen-
ství podaří konflikt zažehnat a že Ukrajina bude
i nadále svobodnou zemí, která bude o své bu-
doucnosti rozhodovat sama, a ne pod nátlakem
ruských zbraní.

Daniel Brýdl, starosta
Radomil Kašpar, místostarosta

Pomoc Ukrajině -
jak se přidat?

I když byl z hlediska veřejnosti nejdůležitějším
bodem únorového jednání zastupitelstva prodej
vily Klára (více str. 1 a 7), řešily se na něm i další
důležitá témata. Zastupitelé mimo jiné vzali
na vědomí petici za zachování genia loci zámec-
kého návrší, v níž občané vyjádřili nesouhlas
s možným prodejem vily Klára společnosti Kubík.
Kromě dalších majetkoprávních úkonů, při nichž
došlo ke schválení prvních kupních smluv s no-
vými majiteli stavebních pozemků na Lánech,
například zastupitelé posvětili velké úpravy roz-
počtu, o nichž jsme předběžně informovali 
v únorové Lilii. Díky zůstatku na účtech města 
z investičních akcí, které se nestihly minulý rok,

a lepšímu příjmu z daní město získá do letoš-
ního rozpočtu navíc 29 milionů ze skluzových
akcí z loňska a dalších 32 milionů korun do no-
vých investic. Více jak 10 milionů poputuje
do škol, školek a příspěvkových organizací
města na nákup nového vybavení a nutné
opravy.  V oblasti financí zastupitelé také od-
souhlasili poskytnutí dotací Farní charitě Lito-
myšl, Smetanově Litomyšli či na rekonstrukci
Augustovy tiskárny. Na letošním prvním jednání
zastupitelstva byla také schválena vyhláška
o nočním klidu pro rok 2022 včetně seznamu
akcí, které mají povoleno do něj zasahovat. 

-mv-

Usnesení zastupitelstva
ZaM odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině,

která nebezpečně připomíná nespravedlnosti,
jimž muselo čelit Československo na sklonku
30. a 60. let minulého století. ZaM podporuje
ukrajinskou svrchovanost a územní celistvost 
v hranicích uznávaných mezinárodním spole-
čenstvím.

ZaM vzalo na vědomí „Petice za záchranu
genia loci zámeckého návrší v Litomyšli" ze dne
22. 2. 2022.

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
200 tisíc Kč Farní charitě Litomyšl na podporu
služeb Humanitární pomoci a Respitní péče
Jindra. 

ZaM souhlasí se zvýšením dotace na pořá-
dání 64. ročníku Národního festivalu Smeta-
nova Litomyšl z 2 milionů na 2,2 milionu Kč.
Příjemcem dotace je Smetanova Litomyšl o.p.s.

ZaM souhlasí se zvýšením dotace na provoz

a propagaci zámeckého sklepení se stálou ex-
pozicí soch Olbrama Zoubka a srdcem pro Vác-
lava Havla z 40 na 100 tisíc Kč. Příjemcem
dotace je Smetanova Litomyšl o.p.s.

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
400 tisíc Kč na rekonstrukci objektu bývalé ti-
skárny Augusta (střecha, sanační práce a další)
s tím, že 200 tisíc Kč bude poskytnuto v roce
2022 a 200 tisíc Kč bude poskytnuto v roce
2023. Jedná se o povinný 10% podíl města při
obnově památky v rámci Programu regenerace
MKČR.

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšle č. 01/2022, o nočním klidu
v roce 2022.

ZaM souhlasí s odložením projednání návrhů
na změnu územního plánu města č. Z6-12, Z6-
14 až 17 na zasedání ZaM 21. 4. 2022. -red-

www.litomysl.cz/zastupitelstvo/usneseni

Chcete pomoci lidem na Ukrajině zasažené vá-
lečným konfliktem? Vzhledem k neustále se
měnící situaci na konci února neměla redakce
dostatek prostoru pro přípravu autorizovaného
přehledu s možnostmi, jak Ukrajincům pomoci.
Nicméně pokud chcete finančně, materiálně či
jinak pomoci, vše podstatné se dozvíte na webu
města www.litomysl.cz, kde je v aktualitách na
hlavní straně zveřejněn rozcestník s důležitými
informacemi. Najdete v něm mimo jiné odkazy
na vypsané finanční sbírky a text průběžně ak-
tualizujeme. Pokud nemáte připojení k inter-
netu, rádi vám pomohou a poradí zaměstnanci
MěÚ Litomyšl a Informačního centra Litomyšl,
které můžete navštívit osobně či je kontaktovat
telefonicky na číslech 461 653 333 a 461 612 161. 

-red-
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Jaké projekty připravuje město na příští roky?

Na čem radnice pracuje pro další roky? Jaké pro-
jekty a plány nyní odborníci zpracovávají? Níže
představujeme záměry radnice, s jejichž reali-
zací se nepočítá pro tento ani příští rok. Jedná
se o plány, které se mohou postupem času
změnit či dojít k jejich naprostému zrušení v pří-
pravné fázi. I tak se jedná pro místní o zajímavé
informace.

Rekonstrukce Rodného bytu 
Bedřicha Smetany
V roce 2024 bude Litomyšl společně se zbyt-
kem republiky a světa slavit 200. výročí naro-
zení jednoho z největších hudebních skladatelů
naší historie. Odkaz Bedřicha Smetany v Lito-
myšli má oživit a pro turisty zatraktivnit re-
konstrukce jeho rodného bytu v pivovaru 
v zámeckém areálu. Architekti pracují na změně
celého konceptu a uspořádání, má dojít k pře-
místění současného vstupu, který v minulosti
nefungoval, propojit byt s areálem pivovaru
jako tomu bylo v minulosti. Současně se plánuje
vytvoření hudební, multimediální a historické
místnosti, které návštěvníkům nabídnou roz-
dílné zážitky při návštěvě rodného bytu. 
Rekonstrukce je dle vedení města nutná neje-
nom s ohledem na blížící se výročí, ale hlavně
kvůli technickému stavu objektu, kde přetrvá-
vají problémy s vlhkostí a úpravu expozice
omezují rozvody inženýrských sítí ve velice
špatném stavu. Úpravy mají respektovat histo-
rický ráz budovy a rozšířit stávající expozici tak,
aby Rodný byt Bedřicha Smetany důstojně re-
prezentoval jeho odkaz v ČR i ve světě. 

Úprava náměstí u sochy B. Smetany
Radnice si v současné době také nechává zpra-
covat studii, v níž mají autoři za úkol „osvobodit
Bedřicha Smetanu od aut“ a proměnit prostor
kolem jeho sochy na náměstí na klidovou zónu
se stromy a vodními prvky.  Součástí zadání
projektu bylo, aby po realizaci nedošlo k vět-
šímu úbytku parkovacích míst, protože radnice
si je vědoma nutnosti zachovat parkování v této
oblasti. Jednou ze zvažovaných možností je
úprava vjezdu do náměstí a zavedení kolmého
parkování namísto podélného. 
Radnice u projektů na rekonstrukci rodného
bytu Bedřicha Smetany a úpravy plochy kolem
jeho sochy uspořádá veřejné projednání zá-
měru s občany, aby místní měli možnost zeptat

toku Drahošky, projektanti zpracovávají na ná-
klady města studii na vybudování tůní a mean-
drů v povodí, aby došlo k zadržení vody 
v krajině.

O plánech a záměrech bude radnice jednat 
s občany
Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o projed-
nání záměrů investorů na odkup vily Klára, 
o němž svědčil zaplněný zámecký pivovar i přes
sto diváků on-line přenosu, chystá radnice
na přelom dubna a května letošního roku další
velké veřejné projednání. „Chtěli jsme je dělat
už v minulých letech, ale kvůli covidu to bohužel
nešlo. Teď se snad situace zklidňuje a bude už
lepší, proto chceme navázat na projednání
k vile Klára a na jaře uspořádáme podobné se-
tkání, kde budeme zcela jistě prezentovat ve-
řejnosti dva největší výše uvedené záměry, tedy
rekonstrukci rodného bytu Bedřicha Smetany
a osvobození jeho sochy od aut. Vše chceme
uspořádat na samotném počátku prací, aby-
chom zjistili názor veřejnosti. Na jednání po-
zveme autory návrhů a necháme je vše
představit. Poté bude zase prostor na dotazy
veřejnosti směrem k architektům i vedení
města. Demokracie je dialog a my jsme na něj
připraveni,“ okomentoval plány radnice starosta
Daniel Brýdl. -mv-

se či vyjádřit se k plánovaným krokům v samot-
ném počátku.

III. etapa rekonstrukce nábřeží Loučné
Část Vodních valů u kina Sokol je posledním
úsekem nábřeží Loučné ve středu města, která
ještě neprošla rekonstrukcí. Architekti v sou-
časné době zpracovávají studii úprav lokality,
aby nová podoba ctila historický ráz, byla bez-
bariérová, umožnila snadné cestování pěším
i automobilům a jednou ze zvažovaných novi-
nek je vybudování malých vyhlídkových plošin,
které by z chodníku krátce v délce několika
metrů zasahovaly nad vodu. Radnice u tohoto
projektu v budoucnu také předpokládá veřejné
projednání záměru s občany.

Výstavba cyklostezek na Strakov a Osík
Kromě studie v současné době začínají první
jednání o případných směnách či odkupech po-
zemků pro rozšíření sítě cyklostezek z města. 
S ŘSD se řeší možnost vybudování podjezdů 
a nadjezdů v místech, kde mají zvažované trasy
přetínat těleso dálnice D35.

Nová zámecká obrazárna
Město sice dostalo od památkářů výpověď
ze zámecké obrazárny kvůli plánované rekon-
strukci památky UNESCO, ale po jejím dokon-
čení by obě instituce rády obrazárnu vrátily
na původní místo, kde by mohla vzniknout
nová, lépe uspořádaná expozice děl městské
galerie.

Zadržování vody z Drahošky v krajině
Po domluvě s Povodím Labe, které je správcem

Na Lánech bude letos úsekové měření
Kvůli plánované výstavbě okružní křižovatky
u budoucího marketu Lidl, k níž dojde letos,
bude po většinu roku na Lánech nainstalované
úsekové měření rychlosti. Potřebné vybavení
technici do lokality přestěhovali na konci února 
ze Zahájské ulice, kde bude minimálně do konce
léta silnice uzavřena kvůli probíhající rekon-
strukci (více na str. 6). 
Kontrolovaný úsek je přibližně 650 metrů
dlouhý a kamery budou snímat pruh ve směru
do centra. Tento směr nebyl vybrán náhodou,
při omezení provozu na hlavní silnici u vjezdu
do města ve směru od Vysokého Mýta si bude
řada řidičů zkracovat cestu přes Lány, 
a to hlavně ve směru do centra. Proto nechala
radnice do místa pro zajištění bezpečnosti oby-
vatel a chodců přesunout technické zařízení,

které bude hlídat dodržování povolené pade-
sátky v obci. Po vybudování křižovatky se úse-
kové měření zase vrátí na Zahájskou ulici, kde
by v příštích měsících stejně nefungovalo kvůli
probíhajícím stavebním pracím v lokalitě. 
Úsekové měření na Lánech může dle platného
povolení zůstat maximálně do konce prosince
letošního roku a jeho umístění schválily
všechny dotčené orgány včetně policie. Se
spuštěním ostrého provozu se počítá na za-
čátku března. Na fakt, že je lokalita hlídána úse-
kovým měřením, budou opět upozorňovat
dopravní značky. Na Lánech bude po dobu bu-
dování okružní křižovatky platit trvalý zákaz
vjezdu nákladních vozidel nad 12 metrů mimo
dopravní obsluhu.
                                                                        -mv-

Příprava rozsáhlých rekonstrukcí a dalších velkých investic trvá roky. Dokončení prvního nákresu a kopnutí do země či slavnostní otevření
od sebe často dělí dlouhá doba, která nezřídka překračuje i volební období čtyř let. Proto již teď odborníci zpracovávají první návrhy a podklady
pro projekty, které budou schvalovat až další zastupitelstva.

Informace
k bourání nadchodu 
u polikliniky
Na prvním kontrolním dnu k výstavbě nového
nadchodu u polikliniky, který se uskutečnil 
17. února, došlo k definitivnímu potvrzení ter-
mínu demolice stávajícího objektu. Bourání sta-
rého nadchodu u polikliniky začne v pátek 
4. března po 22 hodině večer. Silnice tedy bude
až do večera průjezdná, čímž se sníží doba uza-
vírky a s ní spojených komplikací.
Stavební firma má dokončit bourání nadchodu
v neděli 6. března dopoledne. Pak skončí i uza-
vírka silnice I/35, která bude uzavřena od pátku
4. března od 22 hod. večer do neděle 6. března
dopoledne. Bourání nadchodu je naplánováno
i přes večerní hodiny.
Připomínáme, že vozidla včetně kamionů je-
doucí od Vysokého Mýta pojedou v uvedený
termín objízdnou trasou přes T. G. Masaryka 
a ve směru od Svitav přes náměstí.
Vzhledem k datu uzávěrky i tisku Lilie a roznosu
Lilie se aktuální informace o podobných projek-
tech vždy v předstihu dozvíte na webu www.li-
tomysl.cz a na oficiálním profilu města 
na Facebooku. Pokud nemáte přístup k inter-
netu, rádi vám poradí zaměstnanci městského
úřadu či infocentra na tel. číslech 461 653 333
a 461 612 161. -mv-

Uzávěrka dubnové Lilie
Své příspěvky a inzeráty do dubnového vydání
zpravodaje můžete zasílat na e-mail: lilie@lito-
mysl.cz, poštou, případně nám je můžete za-
nést osobně do kanceláře redakce Lilie 
v úředních hodinách do 21. března. Více infor-
mací najdete v tiráži či 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. 

UKLIĎME ČESKO v Litomyšli a okolí: 
sobota 2. dubna 2022
Přidejte se ke stovkám dobrovolníků, kteří kaž-
doročně uklízí na místech, kde to je potřeba.
Většina zapojených si obvykle sama určí, z jaké
lokality chce odnést odpadky. Může to být vaše
oblíbené vycházkové místo, nebo úsek silnice,
který chcete při cestě do práce vidět čistý.  
Jak se přidat
• Sami si určete, kde chcete uklidit. Pokud si ne-
jste jistí, můžeme vás nasměrovat do míst, kde
je to potřeba nejvíce.
• Dejte vědět, že se chcete přidat (vavrin@
generace89.cz nebo 734 81 15 81). My pošleme
instrukce a online mapu Litomyšle, na které
jsou úklidy registrovány.
• V týdnu před 2. dubnem si můžete vyzvednout
pytle na odpad v IC na náměstí. Po úklidu nám
napíšete (sms, nebo e-mail nejlépe s fotkou)
kde jste je naplněné a zavázané nechali. Za
pytle a jejich pondělní odvoz jsme vděční part-
nerům akce – SUS Litomyšl a MěS Litomyšl.

• Pokud Vám nebude vyhovovat sobota, lze se
individuálně domluvit na jiném termínu, nejlépe
v týdnu 28. 3. – 3. 4.
Odpad je potřeba dostat tam, kam patří. Ale
úklid není jediným cílem. Kdokoliv se zapojí,
takřka automaticky se doživotně stává členem
„klubu neodhazovačů“. A pokud si vás všimnou
sousedé, zmíníte se přátelům, v práci, pravdě-
podobně si to vyhazování příště rozmyslí i díky
vám. Zkrátka věříme, že akce má tento násobný
efekt. 
Za litomyšlské luhy, háje a pangejty děkuje

Jan Vavřín

TVOŘTE I VY SVÉ MĚSTO: PŘIJĎTE ZA NÁMI
Město se svými přidruženými obcemi je kom-
plexní organismus. Jeho obyvatelé v něm budou
spokojeni, pokud o něm budou mluvit jako o
„našem“ a nebudou za „svůj“ považovat jen
prostor ohraničený svým plotem. Proto je po-
třeba podporovat nejen sousedský život, ale i
aktivně vtahovat obyvatele přímo do řízení

města, spoluúčasti na jeho správě, i přijímání
spoluzodpovědnosti.
Proto jsme jako Generace 89 mj. prosadili ve-
řejnou prezentaci projektů využití vily Klára,
proto již třetím rokem běží participativní rozpo-
čet, proto ve volném čase organizujeme
Ukliďme Česko, nebo proto ve městě podporu-
jeme chození pěšky. 
Další možností, jak ovlivnit život v Litomyšli,
Kornicích, Nedošíně, Nové vsi, Pazuše, Po-
hodlí a Suché, budou letošní volby do měst-
ského zastupitelstva. Protože vaše volba rozdá
karty obecní politiky na další 4 roky, rádi by-
chom od vás slyšeli konstruktivní návrhy, kam
se mají město a jeho přidružené obce ubírat.
Jste proto zváni na naše setkání, která se ko-
nají každé první pondělí v měsíci v salonku
restaurace Slunce. 

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

Generace 89

Pravidla rozdělování sportovních dotací
Vážení spoluobčané, dovolte mi krátké připo-
menutí systému rozdělování sportovních do-
tací z rozpočtu města. Je nutné zdůraznit, že
tato pravidla jsou nastavena na základě zku-
šeností z předešlých období a hlavní cílenou
prioritou je podpora dětí a mládeže ve spor-
tovních oddílech.  Zástupci klubů mají možnost
žádat o prostředky ze tří dotačních programů
a navíc jsou také podpořeni trenéři dětí a mlá-
deže, kteří splňují dané podmínky. 
Prvním programem je podpora provozních vý-
dajů sportovních organizací (energie, plyn,
vodné, stočné, nájemné), která je vázána
na doložení skutečných nákladů v předchozím
období ze sportovišť, které oddíl využívá
ve své hlavní sezóně. Výše nákladů je ome-
zena na max. 300 tis. Kč na městských spor-
tovištích a max. 40 tis. Kč na sportovištích

komerčních. Oddíly, které pro svoji hlavní čin-
nost využívají letní a zimní stadion pod sprá-
vou Městských služeb, o příspěvek žádat
nemohou. Tyto oddíly mají sportoviště zdarma
a změna systému by byla pro městskou po-
kladnu daňově nevýhodná. V letošním roce je
v rozpočtu vázáno na tento program
1.200 tisíc Kč.
Druhým programem je podpora pravidelné
sportovní činnosti dětí a mládeže od 5 do 19
let. Do žádosti lze zahrnout náklady na mate-
riálně technické vybavení, dopravu a startovné
na soutěžích, odměny rozhodčím, účast tre-
nérů na kurzech a seminářích, a případně pro-
vozní náklady. Zde je jednoznačným kritériem
pro přidělení dotace počet „litomyšlských“
dětí, které oddíly vykáží v obsáhlé tabulce.
Hlavním důvodem, proč podpořit dotací pouze
děti s trvalým bydlištěm v Litomyšli a integro-

vaných obcích, je následné přerozdělení stát-
ních daní, které chce město zpětně dát na roz-
voj nejmladší „litomyšlské“ generace. Dále
jsou při rozdělení příspěvku zohledněny vyšší
náklady na sportovce, kteří jsou aktivní jako
soutěžní oproti sportovcům rekreačním.
Na tento program je letos alokováno 1.250 tis.
Kč.
Posledním programem jsou individuální do-
tace, které jsou určeny pro organizátory spor-
tovních akcí, turnajů a soutěží a lze je podávat
v průběhu celého roku do vyčerpání schválené
částky 250 tis. Kč.
Na závěr přeji všem dětským i dospělým spor-
tovcům, aby všichni mohli bez omezení tréno-
vat a užívat si společné „vítězné“ zážitky
a děkuji trenérům za jejich obětavou a smys-
luplnou činnost. 

Josef Štefl, předseda sportovní komise

KDU-ČSL a nezávislí pro Litomyšl

Loni v Litomyšli zakořenilo přes dvě stě 
nových stromů, letos přibydou další
S nástupem jara radnice opět pokračuje v oze-
leňování Litomyšle. V roce 2021 zakořenilo 
v různých částech města celkem 205 nových
stromů, hlavně díky projektu Stromy života pro
Litomyšlata, jednomu z vítězů participativního
rozpočtu. 
K 81 listnáčům připomínajícím nově narozené
děti vysázeli odborníci desítky stromů i na Pri-
mátorské hrázi, autokempu nebo například
v aleji na Vlkov. I v roce 2022 by měly počty
nově vysázených stromů růst, a to nejenom
kvůli náhradní výsadbě při kácení starých či ne-
mocných kusů. Největším projektem tohoto
druhu je vybudování nového parku na Z. Ko-
pala, který bude pomáhat i k zadržování vody
v krajině. Jen v tomto místě odborníci vysází
přes 250 stromů a 500 keřů. „Bude se jednat
o dřeviny, které jsou u nás původní. U stromů

se jedná hlavně o klasické ovocné odrůdy, jako
jsou jabloně, třešně a švestky, dále pak o javory,
habry, duby a lípy. Samozřejmě připravujeme
výsadbu nejenom stromů i v dalších částech

města a budeme pracovat i na obnově květino-
vých záhonů,“ informuje o záměrech radnice
správkyně městské zeleně Barbora Rezková.

Lesníci vysázeli desetitisíce stromů
Do výše uvedeného počtu nových stromů jsou
započítány jen výsadby objednané radnicí.
Pokud se blíže podíváme na činnost Městských
lesů Litomyšl za loňský rok, zjistíme, že celková
čísla vysázených stromů jsou daleko vyšší. 
V roce 2021 totiž vysázeli zaměstnanci měst-
ských lesů na patnácti hektarech přes 43 tisíc
sazenic. „Celkem se jedná o 1 500 smrků, přes
13 tisíc jedlí, 150 douglasek, přes 3 500 borovic,
100 modřínů, 21 tisíc dubů, více než 3000 buků
a 900 olší na pozemcích, které obhospodařu-
jeme,“ dodává vedoucí Městských lesů Litomyšl
Petr Novák. -az-
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Radnice vypisuje další kolo
prodeje pozemků na Lánech

Hluk z Kotelny 
i silnice má omezit
nová stěna

Obyvatele Komenského náměstí by do bu-
doucna měl méně obtěžovat hluk z Kotelny 
i nedaleké silnice. U rockového klubu město 
na základě stížností nechalo postavit krátkou
protihlukovou stěnu v místech, kde se dříve na-
cházelo zábradlí u schodiště. Když se toto ře-
šení v praxi osvědčí a radnice se dohodne 
s majiteli okolního pozemku, do budoucna
dojde k prodloužení stěny. Město za první etapu
prací vynaložilo 111 tisíc korun. -mv-

I přes to, že se o 23 stavebních parcel na Lá-
nech ucházelo 35 zájemců, a budoucí majitelé
se veřejně losovali, musí radnice vypsat druhé
kolo prodeje. „Stalo se to, s čím jsme počítali
jako s možnou alternativou. Po losování někteří
zkrátka vyhodnotili, že pozemek, který na ně
zbyl, nechtějí či z jiných důvodů stáhli zpět svou
žádost. Je to naprosto logické a v souladu s pra-
vidly. Jedná se celkem o pět pozemků, takže je
veřejnosti nabídneme v druhém kole. Vzhledem
k tomu, že v prvním poptávka výrazně převyšo-
vala nabídku, doufáme, že na jaře zbytek po-
zemků bude mít své majitele. Po losování je
totiž třeba ještě souhlas rady a zastupitelstva 

a až pak nastává podpis kupních smluv,“ infor-
muje veřejnost místostarosta Radomil Kašpar,
který rovněž dodal, že radnici příjemně překva-
pil počet zájemců o parcely navzdory vyšší
ceně.
Ta bude i ve druhém kole stanovena ve výši
3372 Kč za metr čtvereční včetně daně. Vý-
sledná cena parcel vychází pouze z nákladů,
které město vynaloží na vybudování infrastruk-
tury a retenční nádrže na vodu. Celkem na tyto
účely poputuje z městské kasy necelých 39 mi-
lionů korun. Práce mají začít ještě letos, aby
noví majitelé pozemků mohli co nejdříve začít
stavět. -mv-

Zdražování nákladů
za bydlení - Úřad
práce nabízí pomoc 
V posledních týdnech mnoha domácnostem
rostou náklady spojené s bydlením. Zvyšují se
náklady za elektřinu, plyn, ale i za teplo a vodu.
Jednou z možností, kterou lze využít v situaci,
kdy rodina nemá dostatek prostředků na ros-
toucí náklady za bydlení, je požádat o dávku
státní sociální podpory příspěvek na bydlení. 
Domácnostem, které nejvíce postihl nárůst cen
za bydlení, pomůže překlenout finanční prob-
lémy změna příspěvku na bydlení. Příspěvek
na bydlení se od 1. 1. 2022 zvyšuje a nově
na tuto pomoc dosáhnou i lidé v podnájmu, lidé
užívající byt na základě služebnosti (např. seni-
oři, kteří darovali byt svým dětem a byt užívají
na základě zřízeného věcného břemene na do-
žití) nebo lidé trvale bydlící na chatách či cha-
lupách. Nárok na příspěvek na bydlení má
osoba, jestliže 30 % příjmu nestačí na zaplacení
nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. V pří-
padě, že máte přístup k internetu, tak si můžete
na kalkulačce MPSV sami orientačně spočítat
výši příspěvku. Tuto pomůcku vyhledáte na we-
bových stránkách MPSV www.mpsv.cz/web/
prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-
bydleni, případně přes internetový vyhledavač
po zadání klíčových slov „MPSV kalkulačka pří-
spěvek na bydlení“. Další možností pro získání
detailnějších informací je využití speciální tele-
fonické linky, kterou ÚP ČR pro tento účel zřídil:
+420 950 180 070. Lenka Šauerová,
Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Litomyšl

Druhé kolo zveřejnění.
Cena 3372 Kč za metr čtvereční s DPH.

Žádosti s ověřenými podpisy v uzavřené obálce označené
„Pozemky Lány – NEOTVÍRAT“ přijímáme do 25. března 2022 
na podatelně nebo majetkoprávním oddělení MěÚ Litomyšl.

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

m ě s t o  p r o  l i d i

5
Město Litomyšl nabízí k prodeji

STAVEBNÍCH
PARCEL

V LOKALITĚ LÁNY

Město Litomyšl v souladu s nařízením Evropské
unie zprovoznilo 1. února 2022 na webu
www.litomysl.cz/whistleblowing službu, díky níž
mohou oznamovatelé upozorňovat na případy,
kdy podle nich dochází k porušení práva či etic-
kých norem. Oznámení lze podat i anonymně
prostřednictvím on-line formuláře či telefonicky
a osobně. Více informací najdete v odkazu výše
a na úřední desce. -az-

Whistleblowing
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V únoru začaly práce na rekonstrukcích 
na Havlíčkově a Zahájské
Po krátké zimní pauze zahájily stavební firmy 
v různých částech Litomyšle práce na objedna-
ných zakázkách. Kromě demolice nadchodu 
u polikliniky se letos mají dokončit například
dva velké záměry nedaleko centra města. Které
to jsou?

Rekonstrukce vodovodu na Havlíčkově ulici
21. 2. – 14. 4. 2022
Kvůli rekonstrukci vodovodu došlo v této loka-
litě k omezení provozu. V místě řidiči jezdí v jed-
nom pruhu a dopravu řídí semafor s výjimkou
konce února a začátku března, kdy byla silnice
kvůli vybudování kanalizačních přípojek do-
časně zcela uzavřena.
Několikatýdenní omezení provozu na Havlíč-
kově zlepší kvalitu infrastruktury v této části
města, již minulý rok se v lokalitě také vybudo-
vala kanalizace, která umožní lepší odtok srážek
při prudkých bouřkách. Loňské práce na kana-
lizaci stály město téměř 3,5 milionu korun, le-
tošní oprava vodovodu vyjde v této lokalitě 
na necelých 2,5 milionu.

Dokončení rekonstrukce Zahájské ulice
28. 2. – 8. 6. 2022
Letos v létě se má konečně dokončit dlouho
plánovaná rekonstrukce Zahájské ulice. Dělníci
v místě minulý rok pracovali na rekonstrukci
inženýrských sítí, letos je v plánu dokončení
povrchu silnice a vybudování nových chodníků 
a veřejného osvětlení. Kvůli tomu je od konce
února úplně uzavřena Zahájská ulice, kudy
mohou projet pouze rezidenti. Objízdná trasa
vede po silnici na Českou Třebovou a přes Kor-
nice. Město v lokalitě platí vybudování chod-
níků a osvětlení za téměř 19 milionů,
rekonstrukci inženýrských sítí platí jejich pro-
vozovatelé, obnovu vozovky pak Pardubický
kraj.

Proč se to vše dělá najednou?
To je otázka, kterou si pokládá řada spoluob-
čanů. Podle vedení města však při povolování
prací bylo nutné brát ohled na souvislosti. 

„S kolegy víme, že to znamená dopravní zátěž,
obzvláště s demolicí starého nadchodu. Bohu-
žel jedinou alternativou bylo tyto stavební
akce nepovolit, a tím pádem odmítnout koor-
dinaci prací na rekonstrukci Zahájské ulice, kde
v minulých měsících stavební firmy dokončily
opravy, rekonstrukce a přeložky inženýrských
sítí. Tento záměr jsme roky dopředu projedná-
vali s jednotlivými provozovateli sítí a dosa-
žený křehký kompromis je výsledkem řady
jednání. Pokud by k dokončení prací nedošlo
letos, reálně hrozilo, že v několika příštích le-
tech by se Zahájská ulice pravidelně rozkopá-

vala kvůli rekonstrukci sítí, bez ohledu
na názor radnice. K posunutí prací došlo
i na základě omezení, která v letech 2020
a 2021 platila kvůli koronaviru. Proto spoluob-
čany prosíme o pochopení a trpělivost,“ uvedl
za radnici místostarosta Radomil Kašpar.
                                                                       -mv-

Zajímá vás stav a kvalita ovzduší ve městě?
Okamžitá i za poslední dobu? A to nejenom in-
formace o směru a rychlosti větru, teplotě,
srážkách, ale i o hodnotách oxidu dusičitého, si-
řičitého a dalších plynů? Nebo vás zajímají in-
formace o množství prachových částic 
ve vzduchu, který vy i vaše děti dýcháte? Pokud
ano a chcete mít o těchto údajích přehled, nav-
štivte web města www.litomysl.cz/mereni_ovz-
dusi, kde se můžete snadno dostat k veřejně

přístupným datům z čidel, která radnice ne-
dávno nechala instalovat na ulici T. G. Masaryka
u střední zahradnické a technické školy. 
Pokud vás či vaše známé zajímá tato problema-
tika podrobně, můžete se v odkazu výše přihlá-
sit do speciálního profilu od výrobce a využít
dalších funkcí aplikace. Město má pronájem
čidel schválený na jeden rok a zaplatí za něj sto
tisíc korun. -az-

Hlídání kvality ovzduší

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?

Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu
Druhy odebíraných odpadů:
Akumulátory (včetně elektrolytu),monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla,
ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřa-
zené léky, znečištěné textílie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami,led-
ničky, mrazničky, televizory, rádia, zářivky,
pneumatiky.

Harmonogram svozu:

Středa 30.3.:
15.00 - 15.15 Nedošín
15.25 - 15.40 Kornice
16.00 - 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 - 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 - 17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště

Čtvrtek 31.3. :
15.00 - 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 - 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05 - 16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25 - 16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

Josef Gestinger, společnost LIKO

uzavírka II/360
28. 2. – 8. 6. 2022

objízdná trasa

objízdná trasa 
pro místní dopravu
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Prodej vily Klára neprošel o jeden hlas, 
budova tak i nadále zůstává městu
strana 1 >
Podle informací z jednání zastupitelstva je
možné, že o dalším prodeji či využití vily Klára
se bude jednat až po komunálních volbách,
které se uskuteční letos na podzim.
Vzhledem k datu uzávěrky a tisku Lilie nebylo
do tohoto vydání Lilie možné zpracovat kom-
plexní text. Oslovili jsme však zástupce všech
stran v zastupitelstvu a investory s nabídkou
prostoru pro krátké shrnutí jejich názorů k pro-
deji vily Klára.
Dodané odpovědi najdete níže a jsou řazeny
podle data doručení redakci. Prodeji vily Klára
se budeme dále věnovat v příštích vydáních.

Jak hodnotíte únorové hlasování k prodeji vily
Klára?

Dana Kmošková, ČSSD
Každý z dodaných návrhů je zajímavý a odlišný,
jeden možná až příliš velkolepý a odvážný,
druhý naopak možná až moc střízlivý. Který 
z nich ve smyslu odkazu pana Sedláka by lépe
sloužil občanům a zároveň posunul budovu 
z 19. století do 21. století? Bez odvážných roz-
hodnutí v minulosti bychom neměli spoustu
nadčasových staveb a i bez střízlivějších úvah
bychom žili izolovaně a osamoceni.  Chceme
do Litomyšle lákat stovky návštěvníků do wel-
lness a pivních lázní, chceme do budoucna vy-
řešit problém s kapacitou parkovacích
a ubytovacích kapacit? Nebo chceme komorní
a klidné  místo pro setkávání seniorů a různých
spolků? Já opravdu nevím, a proto jsem se i přes
své předchozí úvahy zdržela hlasování. S čistým
svědomím jsem ani pro jeden z předložených
návrhů nemohla zvednou ruku.  Snad odklad
rozhodnutí nebude mít devastující následky pro
budovu a naopak se třeba během dalšího roku
- dvou - podaří stávající návrhy natolik zdoko-
nalit, aby oslovily a přesvědčily zastupitele.
Nebo se objeví někdo s úplně jiným projektem.

Vítězslav Hanzl, KSČM
Výsledek jednání zastupitelstva o prodeji vily
Klára byl v posledních dnech před vlastním jed-
náním očekávatelný. Rychlá odezva občanů
bezprostředně po představení projektů obou
uchazečů o koupi zajisté ovlivnila i konečný po-
stoj každého zastupitele. Nejednotné názory při
projednávání ve finančním výboru a v radě
města se projevily i při konečném hlasování za-
stupitelstva. Určitě tento výsledek není příznivý
z pohledu vlastní nemovitosti. Na druhou
stranu by ani realizace některého z nabízených
řešení neuspokojila značnou část obyvatel na-
šeho města. Snad v příštím období posoudí ob-
čané a budou většinově souhlasit s některým 
z nově nabízených projektů, které budou zajisté
našim občanům předloženy. Pochopitelně se
mezi nimi mohou objevit i v únoru neodsouhla-
sené.

Michal Kortyš, ODS 
Vila Klára je nedílnou součástí historie města. 
S ohledem na to jsem prosazoval její odkoupení
od Pardubického kraje, abychom měli šanci
ovlivnit její další využití. Ne však nutně okamžitě
a za každou cenu, ale s rozmyslem a vizí. Oba
dva investoři si zaslouží poděkování za odvahu
i práci, kterou do příprav investovali, ale podle
mého názoru zastupitelé rozhodli správně, když
Kláru v únoru neprodali. Nyní máme více času

na to připravit buď novou výzvu, nebo jednat 
s oběma uchazeči s ambicí spolu rozhodnout 
o tom, jakou náplň v tomto objektu v srdci
města chceme. Získali jsme více času na oslo-
vení odborníků, veřejnosti i samotných inves-
torů. Zda Kláru prodáme letos, nebo za rok, je 
z hlediska rozvoje města méně podstatné, o co
jde primárně, je její smysluplné využití v bu-
doucnu. Toto rozhodnutí není třeba uspěchat 
a i město může být tím, které najde smysluplné
využití a třeba i společně se soukromým inves-
torem zrealizuje.

Radomil Kašpar, KDU-ČSL
Osobně mě mrzí, že se v zastupitelstvu nenašlo
12 odvážných, kteří by podpořili jeden z pro-
jektů. Myslím si, že je chybou, že se ani jeden
projekt nevybral. Oba měly svá rizika, ale záro-
veň nabízely rozvoj a budoucnost pro tuto ne-
movitost. Nicméně  tak funguje demokracie a já
samozřejmě plně respektuji rozhodnutí většiny
kolegů vilu Klára neprodat.

Daniel Brýdl, Generace 89
Mrzí mne, že se mezi zastupiteli nenašlo dost
hlasů k prodeji vily Klára. Oba projekty byly
podle mého názoru kvalitní a soukromý investor
by opravil vilu Klára rozhodně dříve, než by ji
kdy teoreticky opravilo město. Pokud se zastu-
pitelstvo kdysi shodlo, že kupuje vilu za účelem
dalšího prodeje, pak nechápu, proč někteří ko-
legové nehlasovali ani pro jeden ze dvou tak
rozdílných projektů. Pokud hledají „ideál", tak se
obávám, že budou hledat příliš dlouho a do té
doby bude vila dále chátrat. Jenom za leden
stálo temperování ve vile přes 30 tisíc Kč a ná-
klady města, tedy nás všech, budou narůstat.
Až se rozbije ten poslední fungující kotel, bude
město investovat do nového? Je to škoda, dali
jsme soukromému sektoru signál, že mu nevě-
říme, že nevěříme jejich ochotě dále jednat 
a upravovat jejich projekt na základě diskusí 
a připomínek směrem k větší spokojenosti
všech. Ale demokracie je demokracie, vážím si
toho, že debata na zastupitelstvu byla kultivo-
vaná a většina zastupitelů se rozhodla hrát
s veřejností otevřenou hru, tedy odmítla tajné
hlasování. Poděkování určitě patří oběma ucha-
zečům - za jejich energii, čas i investované fi-
nance do přípravy projektů.

Josef Černý, Nestraníci
Využívám možnosti vyjádřit se k prodeji vily
Klára. Vnímám únorové hlasování jako odraz
názorů občanů k dalšímu osudu této stavby.
Na jedné straně byla vidět snaha některých
umožnit Kubíkovým stavbu, která by svým
rozsahem a dominancí patřila k tomu, co se
povede v historickém jádru jednou za 100,
možná 200 let. Hlasování o další nabídce už

bylo ve znamení rezignace.
Já osobně jsem nepodpořil
ani jednoho zájemce. Čekal
jsem nabídky typu zachování
stavby s možností přístavby
za účelem sídla firmy, penzi-
ónu, ubytování, soukromé
školy apod. Stále se město
potýká s nedostatkem ubyto-
vacích kapacit pro studenty,
pro mladé lidi jako startovací
byty nebo i v klasickém ná-
jemním bydlení.

Dalším důvodem, který mě ovlivnil, je skuteč-
nost ekonomická a to, že v době inflace (nyní
cca 10 % a bude dále stoupat), je výhodnější mít
peníze vázané v majetku než na účtu.

Šárka a Daniel Kučerovi,
Komunitní centrum Klára
Rozumíme, že vila Klára je pro mnoho Litomyš-
lanů srdeční záležitostí, k tomu je umístěna
na jednom z nejkrásnějších míst ve městě. Roz-
hodnout o jejím osudu a budoucí náplni, po-
tažmo majiteli, není jednoduché. Městské
zastupitelstvo i přes to záměr vilu prodat před
rokem odhlasovalo.
Naše investiční záměry byly podány k 30. 9.
2021. Veřejná prezentace záměrů proběhla 8. 2.
2022, kde bylo možné se na mnoho věcí doptat,
případně požádat o dopracování některých ne-
jasných bodů. Únorové hlasování se uskutečnilo
v odstupu téměř 5 měsíců. 
V diskuzních příspěvcích zaznělo, že oba návrhy
nejsou dostatečně dopracovány a zastupitelé
mají stále mnoho nezodpovězených otázek. My
jsme ovšem obdrželi jen několik dotazů, formu-
lovaných 2 dny před zasedáním. Na ně jsme ob-
ratem odpověděli.
Z toho nám vyplývá jediné. Zastupitelé se za-
lekli zodpovědnosti. Je pochopitelné hlasovat
pro, nebo proti návrhu. Ale zdržet se hlasování
považujeme za neprofesionální alibismus.

Miroslava a Martin Kubíkovi,
Kongresový hotel Svatý Jan - Zámecké návrší
Děkujeme veřejnosti za zájem, kterou věnovala
našemu projektu. Přes tisíc lidí navštívilo náš in-
formační web, stovky lidí nás podpořily v probí-
hající petici. Odpovídali jsme na desítky dotazů,
přijímali podporu od veřejnosti. Jsme rádi, že má
náš projekt veřejný přesah a že se potvrdil ve-
řejný zájem na tom, aby byl realizován.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přišli
na veřejné projednání záměru. Děkujeme všem
zastupitelům, kteří pro náš projekt hlasovali. 
Poděkování patří projektovému týmu 18 lidí,
kteří dali záměr dohromady a po celý rok
na něm neúnavně pracovali. Z nedostatku pro-
storu v této Lilii nemůžeme celý tým vyjmeno-
vat, ale rádi bychom to napravili v budoucnu.
Již více než 15 let činíme kroky pro to, aby mohl
projekt vzniknout. Ukončení činnosti LDN jsme
vnímali jako příležitost k tomu, aby se akcelero-
val. Mrzí nás, že nyní zastupitelstvo nepřijalo za
své benefity projektu ve prospěch veřejnosti 
a celého města, v čele s veřejným parkovištěm. 
Na otázky ohledně budoucnosti, které se na nás
teď valí, odpovídáme, že si dáme časový odstup
a vyhodnotíme, zda se posuneme k projektu
bez bonusů pro veřejnost, nebo zda se o nynější
projekt v nějaké podobě ještě pokusíme.

-mv-
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V Litomyšli budou Kameny zmizelých 
- přispět na ně můžete i vy
strana 1 >
Ve spolupráci s městem Litomyšl, skautským
střediskem Liliový kruh a litomyšlským Skaut-
ským institutem iniciovala paní Dagmar Burdová
tento skvělý a podpory hodný projekt, který na-
vazuje na aktivity studentů a dobrovolníků. 
Důležitou myšlenkou akce je nápad skautů 
a pana starosty Daniela Brýdla dát veřejnosti
možnost zapojení se do projektu formou fi-
nančního přispění na výrobu a „adopci“ všech
kamenů. Celkové náklady na výrobu 16 kamenů
jsou cca 48 tisíc korun a o přispění k jejímu zís-

kání bychom vás rádi poprosili. Své dary můžete
zasílat na účet skautského střediska
2108159020/2700 pod variabilním symbolem
412. Není podstatné, kolik přispějete, 100 korun
z mála má stejnou váhu jako 10 tisíc od toho,
komu se finanční starosti vyhýbají. Důležitá je
vaše vůle pomoci k trvalé připomínce spoluob-
čanů, kteří se stali obětmi zrůdné nacistické
ideologie. I proto, aby se podobná tragédie na-
mířená na jakoukoli skupinu obyvatel již nikdy
neopakovala. O stavu konta budeme průběžně
informovat.

Ti, jejichž jména připomeneme, nám nemohou
poděkovat a ani nám to nepřinese žádný mate-
riální prospěch. Můžeme to ale udělat i pro své
rodiče, sebe, naše děti a děti jejich dětí. Proto,
aby oni nikdy nemuseli pokládat Kameny zmi-
zelých za nás a naše děti.
Vážení čtenáři Lilie, dovolte mi Vás všechny po-
žádat o pomoc a podporu při získání prostředků
na realizaci Kamenů zmizelých v Litomyšli 
a morální podporu souvisejících aktivit připra-
vovaných na rok 2022. Děkuji paní Dagmar Bur-
dové, panu Vojtěchu Tomsovi, panu Danielu
Brýdlovi a s nimi všem těm, kteří se mimořád-
ným způsobem zasadili za uchování míst a hod-
not spojených s existencí židovské komunity 
v Litomyšli.

V hluboké úctě Martin Růžička

Proč to (neu)děláte?!
Otázky a odpovědi k chybějícím službám
Naše infokampaň, v níž radnice odpovídá na nejčastější dotazy občanů zaslané skrze anonymní dotazníkové šetření, se pomalu blíží ke konci. Březnový
díl se věnuje připomínkám obyvatel k chybějícím službám. Na vaše 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)děláte?!
- infokampaň o dění ve městě.

Chybějící služby ve městě
Necelá čtvrtina zapojených obyvatel sdílí pří-
klady služeb, které jim ve městě chybí, opako-
vaně se objevuje:
• Lidl - nejčastěji se opakující odpověď
• Rozvoz potravin a jídla - možnost nákupu po-

travin/hotových jídel vč. dovozu
• Nákupní zóna - velkoplošné prodejny elektro-

niky, oděvů, sportovních potřeb, obuvi a hra-
ček

• Stanice technické kontroly (STK)
• Opravna obuvi
• Fungující vlakové spojení - chybí pravidelné

spoje a dostupné zázemí pro čekání na spoj
• Cyklostezky, inline stezky, dětská hřiště - vč.

hřišť na parkour, streetworkout, trampolín
Další chybějící služby byly pak sdíleny spíše 
jednotlivci:
• Prodejny potravin na předměstí - např. na Zá-

hradí, ve čtvrti Fügnerova
• Carsharing/bikesharing, půjčovna kol - pro ře-

šení mikromobility v rámci města
• Hobbymarket
• Centrum rehabilitace
• zvýšení dostupnosti, řešení dlouhých čekacích

lhůt v nemocnici
• Bezobalová prodejna
• Komunitní dílna
• poskytnutí zázemí pro tvoření/opravy, mož-

nost využití veřejností
• Nádoby na bioodpad, velkoobjemový odpad
• Specializované opravny - elektroniky, hudeb-

ních nástrojů, broušení nožů/nůžek

Jaké tedy byly nejčastější připomínky obyvatel
v anonymním dotazníku? A jaká je reakce rad-
nice? 

Kdy už bude otevřený Lidl? Mluví se o tom
roky a stále není hotový…
Jak jste si již mohli všimnout, v areálu Perštýna
se začalo s demolicí. K výstavbě litomyšlského
Lidlu dojde v příštích měsících, podle informací,
které jsme otiskli v minulosti i v Lilii, by prodejna
měla otevřít letos na konci roku. Stavba Lidlu

nicméně není projektem radnice, která jej nefi-
nancuje ani neobjednala. Jedná se o soukromou
investici, u níž radnice měla možnost připomín-
kovat vzhled prodejny i kvalitu veřejného pro-
storu kolem kvůli tomu, že část pozemků 
v minulosti patřila městu. Kvůli výstavbě Lidlu
také u vjezdu do města ve směru od Vysokého
Mýta dojde k vybudování okružní křižovatky,
která byla jednou z podmínek vybudování pro-
dejny ve městě kvůli zásobování/snadnému od-
bočování zákazníků do areálu supermarketu.

Ve městě chybí velká nákupní zóna s módou,
elektronikou a sportovním zbožím podobně
jako ve Svitavách nebo dalších okolních měs-
tech. Lidé pak odjíždí nakupovat jinam.
Dlouholetým a v zastupitelstvu dominantním
pohledem na tuto záležitost je, že vybudování
velkého obchodního centra s přidruženými vel-
koobchody s módou, elektronikou a sportovním
zbožím by způsobilo odliv zákazníků ze Smeta-
nova náměstí a vylidnění centra města. S čímž
by souviselo následné zavírání obchodů na ná-
městí, omezování služeb a výrazné zasažení do
současného fungování středu města i lokální
ekonomiky. 
Během pár minut se navíc z Litomyšle dá dostat
do řady prodejen v okolních městech, kde lze
využít služeb velkých nadnárodních řetězců.
Z těchto důvodů vedení města neplánuje oslo-
vovat potenciální investory či povolovat vý-
stavbu velkých nákupních center v Litomyšli.
Dle názoru vedení města je tradičním obchod-
ním centrem města Smetanovo náměstí s více
než stovkou obchodů, restaurací a poskytova-
telů služeb. Litomyšl má zejména díky nim živé
centrum města, což v okolních městech neplatí.

Je potřeba více dětských a dobře vybavených
hřišť i cyklostezky. Při jejich vybudování my-
slet na to, že mezi mladými je zájem o skate-
parky, parkour či trampolínová centra.
Tomuto tématu jsme se podrobněji věnovali 
v dílu o kultuře a volném času. V minulých le-
tech došlo i na základě podnětů od občanů 
k rozšíření venkovní posilovny na Černé hoře,
úpravě tamních běžeckých tratí a v areálu atle-
tického stadionu se chystá například lanové
hřiště, multifunkční sportovní hřiště a sporto-

viště pro provozování parkouru. Stejně tak
došlo k částečné rekonstrukci hřiště na Wem-
bley a vybudování nové venkovní posilovny 
z participativního rozpočtu, druhá polovina bý-
valého fotbalového hřiště by měla sloužit jako
prostor pro vybudování pumptrackového oválu.
Minulý rok na konci léta také bylo do zkušeb-
ního provozu uvedeno discgolfové hřiště 
v Parku mladých, na jaro se chystá oficiální
zprovoznění hřiště turnajem, o kterém budeme
včas informovat. Stejně tak město každoročně
investuje stovky tisíc korun do obnov a údržby
již stávajících hřišť v různých částech města.

Je potřeba zřídit stanici technické kontroly
(STK).
Tento požadavek v dotazníku zdůrazňovalo více
respondentů. Radnice při jednání s investory,
kteří mají zájem v Litomyšli působit v oblasti do-
pravy, tento názor občanů tlumočila. Do bu-
doucna je možné, že nová stanice STK 
v Litomyšli skutečně vznikne – radnice oslovila
například zájemce o bývalý areál ČSAD neda-
leko Penny Marketu a o pozemek v průmyslové
zóně.

Chybí mi možnost objednat dovoz jídla a ná-
kupů domů, například rohlik.cz.
Během koronakrize a omezování provozu re-
staurací tuto službu začali místní podnikatelé
ve velkém nabízet. Je to věcí nabídky a pop-
távky. Radnice podporovala tyto služby opako-
vanou propagací zdarma na webu i v Lilii.

Oproti minulosti se zhoršila dostupnost ve-
řejnou dopravou – autobusy i vlaky. Vlakové
nádraží a železniční spoje do Litomyšle jsou
výsměch.
Dopravní dostupnost radnice řeší s provozova-
telem, tedy hlavně Pardubickým krajem a stá-
tem. Obecně se dá říci, že to, co radnice může
přímo ovlivnit, je například MHD, které je doto-
váno z rozpočtu a pro občany 65+ zcela
zdarma. V minulém roce došlo k velké rekon-
strukci železniční tratě a vedení města bude při
jednáních s provozovateli dráhy urgovat lepší
spojení, jak u vlaků, tak u autobusů.

-mv-
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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 
FINANČNÍHO ODBORU - POKLADNÍ 
zajištění chodu hlavní pokladny a agendy místních poplatků
včetně vymáhání nedoplatků

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:

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

Proč to (neu)děláte?! Odpověď starosty
Vážení spoluobčané,
opět si dovolím stručně zareagovat na vaše nej-
častější připomínky, které jste nám poslali k ob-
lasti služeb.
Nákupní zónu s velkými obchody na periferii
města (a jinde na ni prostor není) historicky od-
mítala všechna předchozí zastupitelstva a mys-
lím, že ani to stávající ji nepodpoří. V důsledku
by došlo k výraznému omezení služeb a života
na náměstí. Právě tím, že máme funkční střed
města, se lišíme od sousedů. Naším cílem je
Smetanovo náměstí podporovat jako přirozené
obchodní centrum. A to nejenom kvůli zacho-
vání služeb, ale i pracovních míst. Ve více než
stovce tamních obchodů, restaurací a služeb
pracují stovky lidí. Je důležité si také uvědomit,
že pokud dáte vydělat místnímu majiteli pro-
dejny, kavárny či restaurace, on zpravidla poté
své zisky opět utratí v Litomyšli a takto je velmi
silně podpořena místní ekonomika a „zisky“ ne-
putují jinam.
Co se týče chybějících obchodů, jsme s kolegy
toho názoru, že není problém v 21. století za
dvacet minut jednou za čas dojet do soused-
ních větších měst, a tam si nakoupit zboží, které
nenakupujete každý den. Nicméně novou pro-
dejnu Lidlu jsme rádi podpořili.
Chybí vám v Litomyšli nějaká prospěšná
služba/činnost? Pak následujte příkladu týmu
okolo komunitní dílny, na jejímž vzniku se po-
malu pracuje, a nominujte své nápady
do participativního rozpočtu. V případě, že pře-
svědčíte spoluobčany, můžete získat do za-
čátku potřebné finance i pomoc na vybudování
například komunitních projektů a dalších inici-
ativ. 
U dalších, ryze komerčních projektů, jako je na-
příklad budování dalších prodejen potravin,
opraven, je naše úloha výrazně omezena. Jsem
přesvědčen o tom, že radnice má financovat
rozvoj a opravy infrastruktury, podporovat vý-
stavbu bydlení a řešit komunální problémy, ne
platit provoz prodejen a služeb, které zvládnou
lépe a efektivněji dělat soukromníci. Rádi jim
pomůžeme (ať už formou dotací, či spolupráce),
ale dle mého názoru není vhodné ani normální,
aby město platilo provoz těchto služeb z vlast-
ního rozpočtu.
Pomoc v dalších oblastech. Jak z Lilie jistě víte,
úzce a úspěšně spolupracujeme s vedením Li-
tomyšlské nemocnice. A to jak skrze nadační
fond, tak napřímo. Kromě nákupů potřebného
vybavení jsme pomáhali například se zřízením
očkovacího centra, administrativou i propagací.
Spolupráce dle mého názoru funguje velice

dobře, byť jsou naše možnosti omezené, pro-
tože nemocnice není ve vlastnictví města, ale
kraje. Aktivně pomáháme zdejším poskytovate-
lům zdravotních služeb například tím, že za-
městnancům, kterých je opravdu nedostatek 
v celé republice, nabízíme k pronájmu městské
byty nebo zprostředkováváme zaměstnancům
nemocnice i nákup bytů od developerů. 
O podporu těchto základních a naprosto klíčo-
vých služeb se skutečně snažíme. Finančně, ad-
ministrativně i v oblasti benefitů, ale bohužel,

nemáme v rukávu schované desítky odborníků,
které nejenom zdejší nemocnici chybí. Je to
problém celonárodní a společenský.
K dalším tématům, například nádobám na bio-
odpad, jsme se věnovali v dílech zaměřených
na specifické oblasti v uplynulých 11 měsících.
Stanoviska radnice si tedy můžete přečíst
v nich.
Děkuji za pozornost a přeji všem čtenářům Lilie
pěkný březen.

Daniel Brýdl, starosta

Uzavírka 
Nerudovy ulice
Kvůli opravě vodovodu bude od 7. března 
do 1. dubna dočasně uzavřena Nerudova ulice.
Proto při cestování po městě raději využijte jiné
trasy. Přístup k obchodům a službám v ulici
bude zachován. -az-
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat

celému kolektivu Domova důchodců v Lito-
myšli. Pečovali zde o paní Hanu Nejezchlebovou
až do jejich posledních dní. Velký dík sestřičkám
a ošetřovatelkám, velice si vážíme jejich ná-
ročné a obětavé práce. Děkujeme za starostli-
vost, trpělivost a láskyplný přístup.

Rodina Šplíchalova
27. února oslavila kulaté 90. narozeniny paní

Milena Svobodová z Litomyšle.
11. března  oslaví krásných 70 let společného ži-
vota manželé Svobodovi z Litomyšle. Do dalších
let přejí hodně zdraví
a spokojenosti dcery,
vnučky s rodinami
a pravnoučata.  
Za rodinu 
Ivana Svobodová

3. března uplyne
rok ode dne, kdy nás navždy opustila maminka
Hana Andrlová ve věku 85 let. 
Vzpomíná rodina. Dcery Hana a Alena.

26. března 2022 by se můj manžel pan Jaro-

slav Theimer dožil 99 let. Při-
pomeňme si, prosím, tohoto
opravdového Litomyšlana,
který se aktivně účastnil spor-
tovního a společenského ži-
vota ve městě až do vysokého
věku (zemřel 5. 2. 2021).  

Za rodinu Jitka Theimerová
14. února uplynul rok, kdy nás navždy opus-

tila naše babička paní Ludmila Němcová z Nové
Vsi u Litomyšle. Kdo jste ji znali a měli rádi, vě-
nujte jí s námi tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina Němcova
18. března uplyne už dvacet let, kdy nás

ve věku 59 let navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan Vladimír Cápal
z Litomyšle. S láskou vzpomínáme manželka
Gerda a dcery Monika a Kamila s rodinami

Diamant a kámen aneb významná jubilea
klientů CSP
„V dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí“
- slibujeme u oltáře s nadějí a vírou, že manžel-
ský svazek, který právě uzavíráme, vydrží.

Čiňte pokání – obraťte se!
Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské
poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo králov-
ství nebeské.“ Tehdy vycházel k němu celý Jeru-
zalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali
své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu
křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a sadu-
ceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo
vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím
hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že či-
níte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: Náš
otec je Abraham! Pravím vám, že Bůh může
Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera
už je na kořeni stromů; a každý strom, který ne-
nese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který při-
chází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden
ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude
křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho
ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shro-
máždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným
ohněm.“         Matoušovo evangelium 3,1-2.5-12

Popeleční středou 2. března začíná v letošním
roce přípravné předvelikonoční postní období.
Protože Velikonoce jsou pohyblivé svátky a za-
čátek tohoto období se určuje podle nich, vy-
chází to v čase pokaždé trochu jinak. Ale to by
neměla být ta jediná věc, která nás vede
k tomu, abychom zpozorněli.

Slovo proroka Jana Křtitele rozhodně nehladí
po srsti, ale zneklidňuje. I když tím, že jsme vy-
růstali v určité tradici, která tato slova po staletí
četla a vykládala, jsme možná trochu otupili je-
jich hrot.  Někde jsme třeba i mírně pootočili je-
jich smysl, anebo se soustředili jen na jeden
jejich rozměr. Také jsme si možná začali myslet,
že ta slova platí spíše těm druhým než nám
samým. Proto jednou z důležitých postních cest
je cesta ke kořenům, cesta, která nám pomůže
odhalit pod různými nánosy skrytý zdroj, z něhož
ve svém životě čerpáme. Anebo jsme čerpat pře-
stali, ale o to zřetelněji si pak uvědomíme, že ta
sekera, o které mluví Jan, je i na našich kořenech.
Důležitým rozměrem pokání je jistě vyznání hří-
chů, tedy upřímné přiznání toho, čím jsme se
vzdálili od Boha i od svých bližních, nebo jinými
slovy: v čem jsme se začali vzdalovat smyslu
svého života. Ale to je jen první krok. Řecké
slovo, které se na tomto místě v evangeliu na-
chází, se dá přeložit také jako „Obraťte se!“
nebo „Změňte se!“ A to je něco víc než jen při-
znat chybu. Ano, je důležité přiznat, kde a kdy
jsme zamířili špatným směrem, ale zároveň je
třeba také svůj život nově nasměrovat. Křest (i
opravdové pokání a půst) není jen znamením
očištění, odpuštění, ale je také příležitostí k no-
vému životu, dnešním počítačovým slovníkem
bychom asi řekli k restartu.

Jan Křtitel (stejně jako starozákonní proroci před
ním i Ježíš Kristus po něm) používá určité ob-
razy a jedním z nich je obraz stromu nesoucího
ovoce. O tom, zda je pokání pravdivé a proměna
skutečná, vydá svědectví to, co v našem životě
uzraje. Ne to, čím se zvnějšku ověsíme a zama-
skujeme, ale to, co proměníme v dobrý a vý-
živný pokrm pro druhé. V masopustu se ještě
můžeme skrýt za různé maškary, ale smyslem
postního času je odhalení toho, jaké je naše
srdce.
Dalším důležitým obrazem je i obraz žně, která
symbolizuje spravedlivý Boží soud. Tento soud
Jan Křtitel spojuje s tím silnějším, který přichází
za ním. Zdá se, že v Janově představě má trochu
navrch neuhasitelný oheň, který spálí plevy, ale
Ježíš Kristus, kterému Jan připravuje cestu,
bude ve svých podobenstvích mnohem více ho-
vořit o tajemství života skrytého v zrníčku obilí,
které použije i pro přiblížení tajemství smrti
a vzkříšení.
Síla toho, kdo bude křtít Duchem svatým
a ohněm, se k překvapení Jana Křtitele, ale
možná i některých dnešních zákonických křes-
ťanů projeví v tom, že nedolomí nalomenou
třtinu a neuhasí doutnající knot. A právě díky
tomu smí být i tento předvelikonoční čas pokání
a půstu naplněn a proměněn až překvapivou
radostí – ne z toho, co bychom mohli získat
svými zásluhami, ale z toho, co smíme díky mi-
losti a odpuštění odložit. Štěpán Klásek

Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny letos konečně naživo! 
strana 1 >
Výzva pro účinkující 
Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak
bavit lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií,
světel a dalších divadelních propriet? Výborně
– tato výzva je určena právě vám! Naše lázeň-
ská promenáda vede z prvního zámeckého ná-
dvoří přes máchadlo až na Braunerovo náměstí
a bude v sobotu 30. dubna 2022 otevřena již od
10.00 hodin i pro vás. Zaplatit vám sice ne-
umíme, ale můžete vybírat do klobouku, futrálu
od houslí či jiných „pokladniček“. Součástí pro-

jektu, o kterém se mluví, mohou být i organi-
zace, které připraví k dané akci svůj lázeňský
program! Budeme rádi, když svoji účast nahlá-
síte na mailové adrese lazneducha@litomysl.cz.

Výzva pro případné sponzory a mecenáše 
Na většinu pořadů v rámci Zahájení 11. litomyšl-
ské lázeňské sezóny se nevybírá vstupné. Ale
to neznamená, že účinkujícím nemusíme za je-
jich vystoupení zaplatit. Proto děkujeme všem
dosavadním partnerům a mecenášům, kteří
tento projekt v minulosti podporovali. Budeme

rádi, když nám zachováte přízeň i tentokrát.
Uvítáme samozřejmě i další firmy, podnikatele
či jednotlivce, kteří by rádi tento projekt jakkoli
podpořili. Ozvěte se nám prosím na laznedu-
cha@litomysl.cz, sdělíme vám podrobnosti.
Prosíme vás i za přímluvu o pěkné počasí – již
mnohokrát se ukázalo, že když si hodně lidí
něco moc přeje, mnohdy to tam nahoře vyslyší
a na lázeňskou kolonádu nám pošlou sluníčko.
Za přípravný výbor              Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
foto: František Renza 

Všichni si to přejeme, nicméně podle statistik to
vyjde jen polovině z nás. 
V únoru v Domově Pod Školou v Litomyšli pro-
běhla diamantová svatba k výročí 60 let společ-
ného soužití našich klientů manželů Šteyerových.
3. 2. jsme se zaměstnanci připravili v naší klu-
bovně oslavu, při které manželé po šedesáti le-
tech společného života obnovili svatební slib,
navlékli si prstýnky a vše stvrdili polibkem. Dále
následovalo slavnostní posezení, kde oslavenci
zavzpomínali na krásné, ale i těžké chvíle na jejich
společné cestě životem. Této slavnostní události
se zúčastnil velký počet klientů a zaměstnanců
Domova. Ke gratulantům se připojil také místo-
starosta města Litomyšle pan Radomil Kašpar
a požehnal jim kněz Karel Dvořák.  
Ještě o pět let déle trvá manželství Jany a Jindři-
cha Kličkových, kteří jsou také obyvateli Domova
Pod Školou. V únoru tedy oslavili 65 společných
let čili svatbu kamennou. Pracovníci jim v den je-
jich výročí popřáli a tím je moc překvapili. Radost
a dojetí bylo na straně manželů i pracovníků.
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví
a mnoho společných let.
Za kolektiv CSP Iva Dočkalová a Ola Radimecká
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HISTORICKÉ POHLEDY

430 let – 28. 3. 1592 se narodil Jan Amos Ko-
menský, pedagog, poslední biskup Jednoty
bratrské a jeden z největších českých filozofů
a spisovatelů. Jeho slavná díla připomíná pom-
ník na Komenského náměstí v Litomyšli z roku
1921. 
190 let – 29. 3. 1832 se v Litomyšli narodil Ju-
lius Mařák, významný český malíř - krajinář,
kreslíř a grafik. Je jediným krajinářem, který se
podílel na výzdobě pražského Národního di-
vadla. Založil tzv. Mařákovu krajinářskou školu,
byl první rektor Akademie výtvarných umění
v Praze. Jeho rodný dům na litomyšlském ná-
městí čp. 100 zdobí pamětní deska od akade-
mického sochaře Josefa Šejnosta. 
165 let – 10. 3. 1857 se narodil v Litomyšli
Quido Šimek, obchodník, sběratel starožit-
ností, kreslíř litomyšlských událostí. Napsal
a ilustroval knihu o kupectví, válečnou kroniku
(1914–1918) s 900 obrázky, namaloval velké
množství starých domů a míst, které už dávno
zanikly. Své cenné sbírky věnoval litomyšl-
skému muzeu. 
140 let – 12. 3. 1882 se narodil Pavel Janák, ar-
chitekt, designér, patřil k nejvýraznějším před-
stavitelům české meziválečné architektury. Byl
architektem Pražského hradu, pedagog
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a autor
podstavce pomníku Bedřicha Smetany v Lito-
myšli. 
100 let – 12. 3. 1922 se narodil Pavel Čotek,
hudební skladatel, kritik, učitel hudby. V letech
1949-1952 byl ředitelem hudební školy v Lito-
myšli. V roce 1951 zorganizoval první Litomyšl-
ský hudební večer, v roce 1991 byl jmenován
docentem na katedře hudební vědy. Autor ko-
morních a orchestrálních skladeb. 
90 let – 31. 3. 1932 zemřel v Litomyšli Jan
Laub, absolvent litomyšlského gymnázia, lé-
kárník, dlouholetý purkmistr města, poslanec
zemského sněmu, náměstek okresního sta-
rosty. Byl předsedou ředitelství a výboru měst-
ské spořitelny, členem ředitelství občanské

záložny, předsedou kuratoria zemské odborné
a zemské hospodářské školy v Litomyšli. 
60 let – 9. 3. 1962 zemřel v Praze Zdeněk Ne-
jedlý, litomyšlský rodák, český historik, muzi-
kolog, literární historik, politik a veřejný činitel,
který (ať už v pozitivním, či negativním smyslu)
výrazně ovlivnil české kulturní ovzduší dvacá-
tých až padesátých let 20. století. Autor čet-
ných spisů, např. o B. Smetanovi, A. Jiráskovi,
B. Němcově, T. Novákové. Autor velkých výstav
v litomyšlském zámku v letech 1931–1934, in-
iciátor vzniku festivalu Smetanova Litomyšl. 
35 let – 20. 3. 1987 zemřel v Litomyšli Karel
Faltys, syn mistra řeznického, hudebník, skla-
datel. V roce 1946 založil velký swingový
orchestr, v repertoáru měl skladby amerických
autorů, jimž vévodil Glenn Miller. Po roce 1948
nastala éra budovatelských častušek, komu-
nisté zakázali nejen hrát, ale i poslouchat
swing. K. Faltys, který vedl řeznický krám
po svém otci, byl označen za příslušníka bur-
žoazní třídy, obchod byl uzavřen, kapela roz-
puštěna. Musel vykonávat podřadné dělnické
práce, později se vrátil k hudbě jako učitel
v hudební škole, dirigent, harmonikář. Autor
písně Litomyšl – město snů. 
60 let – v březnu roku 1962 byl litomyšlský
zámek prohlášen za Národní kulturní pa-
mátku. 
140 let – 1. března 1882 byla zahájena stavba
železniční trati Choceň – Litomyšl choceň-
ským stavitelem Antonínem Houdkem a 22. 10.
1882 proběhla slavnostní jízda na nově dosta-
věné trati z Chocně do Litomyšle. 
160 let – 8. března 1862 začala činnost pěvec-
kého spolku Vlastimil, kdy se na městské rad-
nici sešlo 103 přihlášených členů, abyl zvolen
prozatímní výbor, který vypracoval stanovy
spolku. Ustavující valná hromada pěveckého
sboru Vlastimil se konala 1. listopadu roku
1862, předsedou byl zvolen Antonín Šanta,
litomyšlský děkan. 

Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Anežka Faltysová – Pohodlí,

Jaroslava Neprašová,
Milan Strnad, Marie Šteyerová  

85 let  – František Dočkal, 
Jaroslava Hurychová,
Marta Veselíková

90 let  – Bohuslava Bálská,
Milena Svobodová

93 let   – Josef Radimecký,
Paulína Skácelová

95 let  – Alena Wotrubová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jindřich Rovner, Morašice – Alena Záru-
bová, Morašice • Luboš Leinweber, Svitavy
– Eva Hillerová, Litomyšl • František Knettig,
Osík – Ivana Burdová, Osík • Ondřej Br-
díčko, Janov – Miroslava Hnátková, Janov •

Adam Broulík, Nové Hrady – Jana Petrová,
Litomyšl • Tomáš Jachan, Moravská Tře-
bová – Petra Benedová, Staré Město
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Janou Novotnou (54 let)
Jindřichem Kulhavým (64 let)
Zdeňkou Šauerovou (67 let) Benátky
Anežkou Boštíkovou (79 let) Pohodlí
Vlastimilem Čermákem (83 let)
Hanou Nejezchlebovou (83 let)

Vzpomínáme.

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

Dana Kmošková, předseda KPOZ

Váchalova ulice 
Původně Školní ulice (směřovala k piaristic-
kému gymnáziu a školám v ulici Boženy Něm-
cové a na Špitálku) byla roku 1998
přejmenována na Váchalovu ulici. Díky aktivi-
tám nakladatele Ladislava Horáčka a jeho na-
dace Paseka byl opraven dům čp. 127 na
Smetanově náměstí a boční fasáda vyzdobena
sgrafity - replikami dřevořezů z Váchalova Kr-
vavého románu. Sgrafita vytvořilo pět absol-
ventů restaurátorské školy v květnu a červnu
roku 1998, tým pracoval pod vedením Davida
Zemana. Restaurátoři postupovali klasickým
způsobem, sgrafita vyškrabávali do čerstvé
omítky. Při samotné realizaci restaurátorům
pomohla i digitální technika. Lenka Backová

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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Jarní divadelní abonmá Smetanova domu  
Již 14. března bude zahájen v Informačním cen-
tru Litomyšl prodej abonentek jarní divadelní
sezony. Letošní nabídka je opravdu pestrá
a cena za čtveřici představení stále velmi pří-
znivá.
První představení abonentního cyklu Lež při-
veze do Litomyšle pražský soubor Divadla
Verze. Komedie rozvíjí téma pravdy a lži v part-
nerských vztazích. V režii Thomase Zielinskiho
uvidíte Petru Špalkovou, Petra Lněničku, Evu
Kodešovou a Jana Dolanského.
Následující „kus“ by se dal označit za světovou
klasiku. Legendární muzikál Šumař na střeše
vypráví o tradicích a lidské touze po štěstí. Mlé-
kař Tovje žije se svou ženou Goldou a svými pěti
dcerami poklidným životem, než nadejde oka-
mžik vdavek. Navíc počátek 20. století znamená
pro vesnici Anatěvku období velkých změn. Vše

se dá zvládnout jenom s pověstným židovským
humorem.
Třetím představením jarní sezony bude
skvostná komedie Be My Baby jednoho z nej-
lepších současných komediografů Kena Lud-
wiga. Autor psal tuto komedii na půdorysů
Shekaspearových vrcholných veseloher Zkro-
cení zlé ženy a Mnoho povyku pro nic. Jemná
a citlivá retrokomedie dokazuje, že v druhém se
může splést každý a že na lásku není nikdy
pozdě. V hlavních rolích se představí Vanda
Hybnerová, David Novotný, Michaela Sejnová
Dittrichová, Mirek Sabadin a další.
Čtveřici jarních abonentních představení uzavře
příběh o slavném českém spisovateli, intelektu-
álovi, novináři, dramatikovi, překladateli a ama-
térském fotografovi Karlu Čapkovi. Inscenace
sleduje jeho poslední chvíle života, kdy musel

čelit zbabělosti, malosti a nenávisti národa,
který tolik miloval a pro nějž tolik udělal. Ve hře
Věry Maškové a Pavla Kheka se herecky před-
staví Jiří Hána, Máša Málková, Milan Kačmarčík,
Viktor Dvořák a další.

Lež 11. dubna, Šumař na střeše 10. května, Be My
Baby 3. června, Čapek 14. června 
Prodej abonentních vstupenek bude zahájen
v Informačním centru Litomyšl od pondělí 14.
března 2022 pro stávající abonenty, od pondělí
28. března 2022 budou v Informačním centru
Litomyšl v prodeji nevyzvednuté, uvolněné
a nové divadelní abonentky. Volný prodej vstu-
penek na jednotlivá představení abonentního
cyklu bude probíhat od pondělí 4. dubna 2022. 
Vstupenky k dostání on-line na www.smeta-
nuvdum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy
Informačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161
nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před
akcí. Leoš KrejčíJarní prázdniny v kině

První březnový týden si školou povinní budou
užívat jarní prázdniny. Právě na ně jsme mysleli
při přípravě programu a přidali několik projekcí
navíc – můžete se těšit na reprízy Spider-mana,
akčního dobrodružství Uncharted, Krotitelů
duchů nebo pohádky Tajemství staré bambitky
2. Všechny odpolední prázdninové projekce za-
čínají už v 16 hodin. Všechny milovníky masko-
vaných superhrdinů zveme na premiéru
snímku Batman. Příběh maskovaného mstitele
a bojovníka proti zločincům v Gotham City není
třeba dlouze představovat. Tentokrát nás podle
zveřejněných ukázek čeká ještě temnější pří-
běh s úctyhodnou stopáží 175 minut, spousta
dynamických akčních scén a nečekaná spoje-
nectví s některými postavami z minulých dílů.
Akcí a výbuchy nebude šetřit ani další premi-
érový film z americké produkce. Režisér Mi-
chael Bay je proslulý právě skvěle zreží-
rovanými akčními scénami. Jestli se mu po-
vedlo dostát své pověsti se můžete přesvědčit
v novince s názvem Ambulance. Tvůrčí tandem
otce a syna Svěrákových uvede 10. března
do kin svůj nejnovější počin – komedii Betlém-

ské světlo. Zdeněk Svěrák se zde hraje stár-
noucího spisovatele, kterému psaní už nejde
jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí
v hlavě, jejich postavy se mu začínají nabourá-
vat do běžného života a dožadují se, aby po-
kračoval v psaní příběhů. Můžete se těšit
na typický “svěrákovský“ humor, nadsázku
a skvělé herecké obsazení: Danielu Kolářovou,
Vojtu Kotka, Terezu Ramba nebo Ondřeje Vet-
chého. Ještě jedna česká novinka stojí za
zmínku – snímek Poslední závod vznikl podle
skutečné události legendárního lyžařského zá-
vodu na hřebenech Krkonoš v roce 1913. Prav-
divý příběh účastníků závodu Hanče, Vrbaty
a Ratha vstoupí do kin přesně v den 109. výročí
tragédie 24. března. V březnu také odehrajeme
několik filmů oceněných prestižními filmovými
cenami: Drama Drive my car natočené na mo-
tivy povídky japonského spisovatele Harukiho
Murakamiho získalo cenu za nejlepší scénář
na festivalu v Cannes a také Zlatý glóbus za
nejlepší zahraniční film. Jestli k obdrženým
cenám přidá i sošku Oscara, uvidíme na konci
března. Na festivalu v Cannes byla v kategorii
nejlepší herečka oceněna Renate Reinsve,
která se představí jako Julie v dramatu Nejhorší
člověk na světě. Film vypráví vtipně a s citem
o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít
téměř nekonečné možnosti. Poslední pozvánka
patří tradičně dětským divákům. Studio Disney
a Pixar přináší animovanou pohádku Proměna.
Hlavní hrdinka v ní prožívá nelehké období do-
spívání, který jí ještě komplikuje fakt, že při
každé stresující situaci se mění v obří červenou
pandu. Kompletní program najdete na našich
webových stránkách, Facebooku a tištěných
plakátech. Těšíme se na viděnou.

Dita Konečná

POZVÁNKY 

Koncert PISHCOTH
u Mydláře
Chcete si užít večer plný stylové hudby a dob-
rého pití? V pátek 18. března od 19 hod. ve Vi-
notéce a vinárně U Mydláře s radostí poprvé
přivítáme původem songwritera a frontmana
indicko-rockové skupiny Echonaut, která fungo-
vala od roku 2017 a ke spánku byla uložena
během pandemie. Pishcoth pokračuje se svými
písněmi, zaranžovanými pro looper a akustic-
kou kytaru, v sólových vystoupeních. Od roku
2020 se věnuje buskingu v ulicích Prahy a v létě
2021 absolvoval turné po Portugalsku.
Hudebně je nejvíce ovlivněn alternativním roc-
kem a folkem interpretů, jako jsou Lou Reed,
Bob Dylan, John Frusciante, Kurt Vile, Nick Cave,
Pixies a mnoha dalších, jejichž písně také hraje
ve vlastních aranžích s looperem. Ze stejných
vlivů vychází i jeho vlastní autorské písně zpí-
vané česky. Vstupné je dobrovolné a doporuču-
jeme si udělat rezervaci. 
Těšíme se na báječný večer! Hana Kopecká,

Vinotéka a vinárna U Mydláře

Zveme vás na 
panelovou diskuzi
Po dvou letech jsme se na ZŠ Zámecká rozhodli
vrátit do sálů Zámeckého návrší s panelovou di-
skuzí projektu Světová škola. Po dvou letech
jsme opět hledali téma, o kterém bychom chtěli
diskutovat nejprve s žáky, následně i s veřej-
ností. Nakonec se tímto tématem stala UDRŽI-
TELNOST – ať už z pohledu globálního, či
místního. Společně s žáky jsme si začali klást
otázky: Co to vlastně ta udržitelnost je? Chová
se Litomyšl udržitelně? A děláme něco pro udr-
žitelný život my sami?
O stejných (a dalších) tématech chceme deba-
tovat i v rámci panelové diskuze, kterou pořá-
dáme 16. března od 17.00 hod. v Klenutém sále
Zámeckého návrší. V panelu zasednou starosta
města Litomyšle Daniel Brýdl, vysokoškolský
pedagog Pavel Nováček, moderátor Vladimír
Kořen a pracovník Škoda Auto DigiLab Jan Edl-
man. Moderátorem večera bude Dominik Kali-
voda. Těšíme se na vás!

Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká

Jarní podmořský speciál na Zámecké se blíží!
Vážení rodiče, milí předškoláčci a přátelé školy,
přijďte se v námi ponořit na hlubiny moří
a oceánů. Těšit se můžete na mořskou pannu
Ariel, fotokoutek s mořskými živočichy, pokusy,
výtvarnou dílnu, nebezpečný přechod lávky nad
žraloky (jen pro odvážné 😊), odpočinkové zóny
plné kreativních stavebnic, plážový bar s občer-
stvením a možná se na mořském dně bude
ukrývat i truhla s pokladem…

V průběhu Speciálu vám budou k dispozici uči-
telky budoucích prvních tříd i školní speciální
pedagožka a školní psycholožka, které budou
předávat informace týkající se zápisu a odpoví
na vaše případné dotazy. 
Těšíme se na vás v úterý 15. 3. od 15.00 do 17.00
hodin. 

Terezie Karlíková, 
učitelka ZŠ Zámecká
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POZVÁNKY 

Degustace u Mydláře
Srdečně vás zveme na degustaci vín od vinař-
ství Ampelos. Tradiční šlechtění a výroba vína
Ampelos byla založena již v roce 1895 a je nej-
starším šlechtickým pracovištěm v České re-
publice a jedním z nejstarších na světě.
Degustací vás provede someliér Jaroslav Geršl,
který vám představí své zkušenosti i lásku
k vínu. Ochutnávku vybraných vín včetně de-
gustačního sousta si můžete užít ve Vinárně
a vinotéce U Mydláře ve čtvrtek 31. 3. od 18.30

hod. Kapacita je omezena, proto si své místo
včas objednejte na emailu: provoz@umydlare.cz.
Cena degustace je 300,- Kč/osoba. Těšíme se
na hezký večer. Vinotéka a vinárna U Mydláře
    Hana Kopecká,

Vinotéka a vinárna U Mydláře

Pavel Šmíd s novou divadelní pohádkou
V úterý 29. března v 18.00 hod. v Husově sboru
v Litomyšli představí Pavel Šmíd svou novou di-
vadelní pohádku s názvem „Hra na hledanou“.
Autor říká, že když byl malý kluk, tak moc rád
hledal a moc rád se schovával. Když vyrostl, tak
na tu krásnou hru trochu pozapomněl, ale teď
je moc rád, že ten příběh o schovávání a hledání
může vyprávět. Díky tomu má zase velkou chuť
si hrát a zase ho baví hledat. Věříme, že tuto
chuť přenese i na nás.

Loutky ke hře pocházejí z dílny Jana Růžičky,
malbu scény vytvořila Simonetta Šmídová
a Pavel Šmíd hraje v režii Stanislavy Kočvarové.
Srdečně zveme nejen děti, ale i rodiče a praro-
diče, kteří určitě také neodejdou zklamáni.
„Láska si ráda hraje na schovávanou, protože ji
nejvíc ze všeho baví, když ji lidé hledají.“
Vstupné na představení je díky podpoře města
Litomyšle dobrovolné. Na setkání s vámi se těší
za obec CČSH Štěpán Klásek

Zahájení nové turistické sezony
v Portmoneu a Rodném bytě B. Smetany
26. březen 2022
Během svých výletů budete moci již od soboty

26. března navštívit nejen muzeum (otevřeno
celoročně), ale také Rodný byt Bedřicha Sme-
tany a Portmoneum – Museum Josefa Váchala.
Otevřeno bude v těchto dvou objektech vždy
v sobotu a neděli v 9–12 a 13–17 hod. Víkendová
otevírací doba bude platit i po celý duben,
od května bude otevřeno od úterý do neděle.
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objed-
nat pro skupiny minimálně deseti osob. Pro-
hlídku stálé expozice Rodného bytu Bedřicha
Smetany vám opět zpříjemní interaktivní pro-
gram „Muzicírování s Bedříškem“. Přímo v rod-
ném bytě slavného skladatele si můžete zahrát
na dobovém koncertním křídle. Nemusíte být
profesionální hudebník, stačí, že máte rádi
hudbu a hrajete na klavír. Hana Klimešová

Rhódské střípky
V pondělí 28. března v 17 hodin vás srdečně
zveme do městské knihovny na autorské čtení
Jany Faitové z Dolního Újezdu. Čeká vás pří-
jemný podvečer plný veselého i vážného vyprá-
vění o Rhodosu  a samozřejmě čtení z její knížky
Rhodské střípky. Iva Pekníková

Kurz trénování paměti v knihovně
Zveme vás na Kurz trénování paměti pro začá-
tečníky a pokročilé do Městské knihovny Lito-
myšl. V pěti lekcích si zlepšíme schopnost
soustředění, osvojíme používání paměťových
technik a odneseme si příjemné zážitky ze vzá-

jemného setkávání. Kurz začíná 22. března od
13.00 hod., cena je 250,-. Přihlásit se můžete
buď osobně v městské knihovně, nebo přes e-
mail dospivova@ knihovna.litomysl.cz.

Tereza Dospivová

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

Čistá – prodej RD 4+1 s parkovacím stáním pro 3 auta
a zahradou 631 m2. Nové rozvody elektro, ÚT na tuhá
paliva (automat), plyn u domu. ENB G
č. 1663                                                    Cena: Informace v RK  
Sloupnice – prodej chalupy - obytná kuchyň, kou-
pelna, sklep, technické zázemí. Součástí stodola, za-
hrady 542 m2. Pro rekreaci i trvalé bydlení. ENB G
č. 1662                                                        Cena: 2 290 000 Kč
Hradec Králové (Jana Masaryka) - prodej panel. bytu
1+kk s lodžií ve III. NP, výtah, os. vlastnictví. V blízkosti
Albert, OC FUTURUM. ENB C/66
č. 1664                                                        Cena: 2 995 000 Kč
Litomyšl – Braunerovo nám. - pronájem nebyt. pro-
storu (26 m2) v přízemí a ve II. NP. 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 11 647 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

Pohlednice nejen
s Váchalovými díly
Protože se blíží nová turistická sezóna, pečlivě
se na ni připravujeme. Do Portmonea – Musea
Josefa Váchala jsme se letos rozhodli nechat
vyrobit nové pohlednice, tentokrát s díly Josefa
Váchala. Doplnili jsme je také několika grafikami
linorytců Petra Palmy, Pavla Piekara, Ladislava
Sýkory a Zbyňka Hraby.
Pohlednice byly vydané částečně ve spolupráci
s Památníkem národního písemnictví v Praze,
protože se jedná i o díla z jejich sbírkového
fondu. Hana Klimešová

Noc s Andersenem
v „Tajemné knihovně“
V pátek 1. dubna se koná v městské knihovně
Noc s Andersenem. Tentokrát se budeme bát
a unikat z „Tajemné knihovny“. Dvou až čtyřč-
lenné týmy, které naši únikovou hru ještě ne-
hrály, se mohou přihlásit na dětském oddělení
osobně, e-mailem: detske@knihovna-litomysl.cz
nebo telefonicky: 461 612 068 na konkrétní časy
od 18:15 hod., vždy po hodině. Přijďte vyřešit za-
peklité úkoly a nahlédnout do tajemných koutů
knihovny. Monika Horáková

Kroužek Jihočechů
opět v akci
Po tříměsíční pauze, způsobené koronavirovou
pandemií a s tím souvisejícími restrikcemi, se
členové Kroužku Jihočechů opět sejdou ve čtvr-
tek 17. března v 17.00 hod. v salonku restaurace
Slunce. Na letošním prvním setkání proběhne
členská schůze a též volby do výboru našeho
kroužku. Poté si přítomní vyslechnou předná-
šku Jany Kroulíkové „Vztah Boženy Němcové
k rodině a dětem“, která bude připomínkou 160.
výročí úmrtí této spisovatelky. Věřím, že v le-
tošním roce se už budeme moci pravidelně
scházet a také společně vyrazit na jarní a pod-
zimní zájezd. Na přednášku, která začne cca
od 17.30 hod. srdečně zveme i nečleny.

J. Kroulíková, předsedkyně KJ
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Jarní výstava 
v denním stacionáři
Denní stacionář Litomyšl organizace Ruka pro
život o.p.s. zve na Jarní prodejní výstavu, která
se uskuteční v úterý 5. a ve středu 6. dubna
2022 v čase od 9 do 16 hodin ve vstupních pro-
storách denního stacionáře, na ulici J. E. Pur-
kyně 1150. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout a zakoupit výrobky, které vznikly
v rámci terapeutických aktivit v multifunkčních
dílnách a které, s větší nebo menší podporou
od pracovníků, vyráběli naši uživatelé s mentál-
ním a kombinovaným postižením, poruchou au-
tistického spektra a také senioři.
Přijďte si prohlédnout jarní dekorace, popřípadě
zakoupit malou drobnost. 
Za Ruku pro život o.p.s. se na Vás těší

Ria Slušná

Grafiky Oldřicha Hamery v Portmoneu 
do 29. května 2022
Kromě stálé expozice si návštěvníci Portmonea
mohou ještě prohlédnout výstavu Recyklace.
Oldřich Hamera, pocta Josefu Váchalovi a dal-
ším outsiderům českého umění, která běží
od minulého roku. Prezentuje díla z makulatur
Šumavy umírající a romantické, jedné z nejvý-
znamnějších knih Josefa Váchala, vydané nakla-
datelstvím Paseka v roce 2008 jako faksimile,
tedy přesná kopie.
Hamera z Váchalových grafik vytvořil nová
umělecká díla technikou muchláže, roláže
a asambláže. Tento významný český grafik, žák
Vladimíra Boudníka a Jiřího Koláře, bohužel

v listopadu 2021 zemřel. Přijďte se podívat
na jeho hravé grafiky, byl by rád.
Hamerovo dílo doplňují zvířata „váchalovského
světa“ Evy Čapkové a ukázka umělecké vazby
knihy Šumava umírající a romantická od Miro-
slavy a Lubomíra Krupkových. Hana Klimešová

Litomyšl jinak
Podzimní hra na čerstvém vzduchu, propojení
pohybu, hry a historie se osvědčilo, proto jsme
se rozhodli program prodloužit i do letošního
roku. Na stránce www.rml.cz/cs/regionalni-his-
torie/litomysl-jinak.html najdete ke stažení
mapu, podle které postupně navštívíte různá
místa v Litomyšli, kde splníte úkol. Nejde o vě-
domosti, ale o postřeh, takže děti klidně za-
hanbí dospělé nebo přespolní starousedlíky.
Účastnit se mohou jednotlivci, rodiny nebo
na alternativní procházku Litomyšlí můžete vzít
návštěvu. Po vyluštění se zastavte na pokladně
Regionálního muzea v Litomyšli, kde si jako od-
měnu vyzvedněte Stezku dědictví dle vlastního
výběru. A pak můžete vyrazit zase na jinou
procházku, tentokrát tematicky zaměřenou
na místní historii. Mapy jsou samozřejmě k vy-
zvednutí i v muzeu. Hana Klimešová

Štefan Margita
„Intimity“

Smetanův dům vás 8. dubna 2022 srdečně zve
na koncert Štefana Margity. Tento světově pro-
slulý operní pěvec, tenor, se z operního světa
poprvé vydá do světa šansonu! Pro svoje fa-
noušky si připravil více než hodinový koncert
plný zcela nových písní, které pro něj napsal
zpěvák a skladatel Michal Kindl. „S Michalem
jsme už společně vystupovali minulý rok
na mém turné. Spolupráce se nám osvědčila,
a tak jsem Michala požádal, zda by pro mě na-
psal další písně. Nakonec je z toho celý intimní
večer, který bychom rádi strávili společně
s vámi!“ Jako host večera se představí mladá ta-
lentovaná česká cellistka Iris Moris. Začínáme
v 19.00 hodin. Leoš Krejčí

POZVÁNKY 

Velikonoční dílna
sobota 9. dubna 2022, 10–16 hodin v muzeu
Sobotní dílna pro rodiny s dětmi, seniory a ši-
rokou veřejnost s programem zaměřeným
na poznání velikonočních svátků a jejich zvyků.
Přijďte nejen řemeslně a výtvarně tvořit, ale
také se rozloučit se zimou a vynést Moranu
z města.
10.00–16.00 – tvoření figurek Morany, jarních
a zvykoslovných drobnosti pro radost, malování
na skleněné prysky a další.
13.00 – vynášení Morany s folklorním souborem
Heblata a tanečníky (obchůzka od muzea
k Loučné a zpět). Ti z Vás, kteří nechtějí tvořit,
se mohou přijít jen jarně naladit nebo se připojit
k průvodu a spolu s námi vynést „Smrtonošku“
a poslat ji po vodě pryč.
Co potřebujete? Dobrou náladu a chuť tvořit.
Všechny potřebné pomůcky budou nachystány
v dílně muzea. Tvoření bude přizpůsobeno věku
návštěvníků. Vstupné na dílnu je pro děti 20 Kč
a pro dospělé 40 Kč. Ceny za tvoření dle mate-
riálů. Těšíme se na vás. Změna programu vy-
hrazena! Renata Kmošková

Hana a Petr Ulrychovi & Javory beat
Srdečně zveme na koncert Hany a Petra Ulry-
chových. Ulrychovi přijedou do Litomyšle se
svým mimořádným koncertem za doprovodu
kapely Javory beat. V úterý 12. dubna od 19.00
hod. vystoupí ve Smetanově domě.
Hana a Petr jako duo působí na scéně již několik
dekád a dá se říci, že již patří mezi legendy
české hudby. Svou hudbou si získali několik ge-

nerací a získávají si fanoušky svými písněmi do-
dnes. Na koncertu zazní jak jejich notoricky
známé hity, tak nová tvorba této české dvojice.
Přijďte si užít opravdu skvělý hudební večer.
Vstupenky k dostání on-line na www.smeta-
nuvdum.cz nebo prostřednictvím osobní náv-
štěvy infocentra Litomyšl, tel. 461 612 161.

Mila Bohunická

Příměstské tábory 
ve Sportovním areálu
za sokolovnou
I v letošním roce se děti mohou těšit na pří-
městské tábory, které ve spolupráci s Areálem
za sokolovnou již pátým rokem uspořádá Dobré
divadlo. 
Prvním je Tábor s rytířem Toulovcem. Děti s ry-
tířem zažijí spoustu dobrodružství, projdou
po střechách, sklepeních i tajemnými uličkami
Litomyšle, hravou formou ale poznají i mnoho
z uměleckých klenotů města. Na výletě do Tou-
lovcových maštalí budou hledat poklad
a osvědčovat rytířské ctnosti. Rytíř děti seznámí
i se svými přáteli, význačnými osobnostmi spo-
jenými s Litomyšlí, a na závěr v zámeckém skle-
pení možná společně porazí i zlého čaroděje.
Na táboře Devatero řemesel si děti každý den
vyzkouší nějakou řemeslnou dovednost. Vyrobí
si skleněnou mozaiku, vytvarují misku z hlíny
nebo vytvoří skleněné zvířátko. Na výletě
na statek podojí kozu, upečou chléb nebo upře-
dou vlnu a to zdaleka není všechno!
Provozní doba táborů bude 7.00 – 17.00 hod.,
scházet se budeme v Areálu za sokolovnou.
Termíny Tábor Devatero řemesel: 
11. 7. – 15. 7., 8. 8. – 12. 8.
Termíny Tábor s rytířem: 
18. 7. – 22. 7., 15. 8. – 19. 8.
Podrobnosti a přihlášky na www.rytirlitomysl.cz,
tel. 770 175 900, e-mail: slezakova@dobredi-
vadlo.cz
Projekt je podpořen z prostředků MAS Litomyšl-
sko – ESF OP Zaměstnanost Jana Čápová
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v Litomyšli v březnu 2022
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

2. 3. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
4. 3. Pá 20.00 Zrní - koncert, afterpárty dj Magdida, předprodej 250 Kč / 320 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
8. 3. Út 15.00 - 17.00 Deskovky se Světlušákem a Jéňou - na téma: Kooperativní hry • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
9. 3. St 16.00 Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškolní děti • Základní škola Litomyšl - U Školek tel. 461 613 056

19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • 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 • ekumenická kaple na návrší tel. 605 147 812
11. 3. Pá 19.00 Maturitní ples SPgŠ - S4A - ples • Smetanův dům tel. 461 614 550

20.00 Citizen37 - live stream, live koncert, afterpárty, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
12. 3. So 21.00 DJ Tráva + support Djs - noc plná Deep house, Tech-house a Techno music, 150 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
16. 3. St 17.00 - 19.00 Udržitelná Litomyšl, udržitelný svět - panelová diskuze na téma udržitelného rozvoje (D. Brýdl, V. Kořen a další) • Zámecký pivovar

19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
17. 3. Čt 18.00 Degustace vín od vinařství Lahofer - 290 Kč • Hotel Zlatá Hvězda tel. 776 529 557
18. 3. Pá 16.00 Dakarská show - ukázka techniky, od 17.00 beseda s účastníky Dakaru • Zámecká jízdárna tel. 469 770 026

17.00 Inti/Emno - vernisáž výstavy litomyšlské fotografky Olgy Stráníkové • dům U Rytířů tel. 461 653 488
19.00 Pishcoth - večer plný stylové hudby a dobrého pití • Vinotéka - Vinárna U Mydláře tel. 461 616 746
20.00 Horkýže Slíže - koncert, afterpárty, předprodej 390 Kč / 450 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

19. 3. So 10.00 - 17.00 Zabijačka v Aplausu - nabídka domácích výrobků k prodeji a k zakousnutí • přední terasa před hotelem Aplaus tel. 461 614 900
20.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

20. 3. Ne 15.00 Lollipopz: Barevná Lollyshow - nový program, 350 - 650 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
21. 3. Po 17.30 Ilustrace poezie - výtvarný kurz se Zdeňkou Kudrnovou, 120/200 Kč, nutná rezervace předem • dům U Rytířů tel. 461 653 488
23. 3. St 16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628

19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
25. 3. Pá 15.00 Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v české lidové kultuře - komentovaná prohlídka výstavy • regionální muzeum 

19.00 Maturitní ples Gymnázia A. Jiráska - ples • Smetanův dům tel. 461 615 162
20.00 WxP - koncert, křest nové desky "Stanice slunce", afterpárty, 150 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

26. 3. So 9.30 Fotogramy - výtvarná dílna zaměřená na tvorbu fotogramů, 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 653 488
28. 3. Po 17.00 - 19.00 Rhodské střípky - autorské čtení Jany Faitové • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
29. 3.  Út 18.00 Hra na hledanou - nová divadelní pohádka Teátru Pavla Šmída • Husův sbor tel. 724 704 977
30. 3. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
31. 3. Čt 17.30 Večer s galerií - komentovaná prohlídka výstavy Inti/Emno s fotografkou Olgou Stráníkovou • dům U Rytířů tel. 461 653 488

18.30 Degustace vín od vinařství Ampelos - degustací vás provede someliér Jaroslav Geršl, 300 Kč • Vinárna U Mydláře tel. 461 616 746
1. 4. Pá 18.15 - 23.00 Noc s Andersenem v "Tajemné knihovně" - je nutné se přihlásit předem • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

19.30 Trendy 2022 - módní přehlídka, moderuje Jan Čenský, předprodej v prodejně Konfekce Nonn • Smetanův dům tel. 603 582 180
20.00 David Koller Tour 2022 - koncert, předprodej 510 Kč / 550 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

2. 4. So Ukliďme Česko - ukliďme své místo, cestu, silnici, řeku; pytle na úklid k vyzvednutí týden předem v IC • v Litomyšli a okolí tel. 776 278 519
5. 4. Út 9.00 - 16.00 Jarní výstava - jarní prodejní výstava ve vstupních prostorách Denního stacionáře • J. E. Purkyně tel. 461 312 412
6. 4. St 9.00 - 16.00 Jarní výstava - jarní prodejní výstava ve vstupních prostorách Denního stacionáře • J. E. Purkyně tel. 461 312 412
7. 4. Čt 19.00 Úvěr - divadelní představení, hraje Martin Zounar a Filip Blažek, vstupné 390 - 430 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
8. 4. Pá 19.00 Štefan Margita: Intimity - koncert, vstupné 390 - 490 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út  1. 3. od 16.00  Krotitelé duchů: Odkaz - film USA, akční/komedie/dobrodružný/fantasy, 125 min, 100 Kč
Út, St  1., 2. 3.  Super-blb - film Francie, drama/akční/komedie, 85 min, 120 Kč
St  2. 3. od 16.00  Uncharted - film USA, akční/dobrodružný, 115 min, 120 Kč
Čt  3. 3. od 16.00  Spider-Man: Bez domova - dobrodružný/akční/sci-fi, 160 min, 100 Kč
Čt, Pá  3., 4. 3.  The Batman - film USA, akční/drama/krimi, 175 min, dabing, 130 Kč 
So, Ne  5., 6. 3.  The Batman - film USA, akční/drama/krimi, 175 min, titulky, 130 Kč
Út, St  8., 9. 3.  Srdce na dlani - film  ČR, komedie/romantický, 95 min, 130 Kč
Čt, Pá 10., 11. 3.  Betlémské světlo - film ČR, komedie, 95 min, 140 Kč
So, Ne 12., 13. 3.  Betlémské světlo - film ČR, komedie, 95 min, 140 Kč
Út, St 15., 16. 3.  Mimořádná událost - film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
Čt 17. 3. od 17.00  Kino pro seniory: Kurz manželské touhy - film ČR, komedie/drama, 90 min, 70 Kč
Čt 17. 3.  Na cestě - film Írán, road movie/komedie/drama, 95 min, 130 Kč
Pá, So 18., 19. 3.  Ambulance - film USA, akční/drama, 135 min, titulky, 140 Kč
Ne 20. 3.  Nejhorší člověk na světě - film Norsko, drama, 130 min, titulky, 100 Kč
Út, St 22., 23. 3.  Smrt na Nilu - film USA, krimi/drama, 130 min, titulky, 100 Kč
Čt 24. 3.  Filmový klub: Drive My Car - film Japonsko, drama, 180 min, titulky, 100 Kč
Pá, So, Ne 25., 26., 27. 3.  Ztracené město - film USA, komedie/dobrodružný, 105 min, titulky, 140 Kč
Út, St, Čt 29., 30., 31. 3.  Poslední závod - film ČR, drama, 95 min, 120 Kč
Pá, So 1., 2., 4.  Morbious - film USA, akční/sci-fi/thriller, 110 min, dabing, 130 Kč
Ne 4. 4.  Morbious - film USA, akční/sci-fi/thriller, 110 min, titulky, 130 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kinolitomysl.cz
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do 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
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
18. 3. - 20. 3. Zabíjačkové menu • restaurace Bohém v Hotelu Aplaus • 11.00
19. 3. - 22. 5. Inti/Emno - výstava litomyšlské fotografky Olgy Stráníkové • dům U Rytířů • Út – Ne  10–12, 13-17
26. 3. - 27. 3. Bowlito na Veselce - speciality od mistra bowl Jiřího Gulta • Restaurace a Minipivovar Veselka • 11.00
26. 3. - 29. 5. O. Hamera: Recyklace, pocta J. Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění - výstava • Portmoneum • So a Ne 9-12, 13-17
5. 4. - 6. 4. Jarní výstava - jarní prodejní výstava ve vstupních prostorách Denního stacionáře • J. E. Purkyně • Út, St 9.00 - 16.00
9. 4. - 10. 4. Astrovíkend - esoterický festival • Zámecké návrší • So 9.00 - 18.00, Ne 10.00 - 17.00

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
Pá  4. 3. od 16.00  Tajemství staré bambitky 2 - film ČR, pohádka, 100 min, 120 Kč
So, Ne  5., 6. 3.  Tajemství staré bambitky 2 - film ČR, pohádka, 100 min, 120 Kč
So, Ne 12., 13. 3.  Tom a Jerry - film USA, animovaný/komedie/dobrodružný, 100 min, 120 Kč
So, Ne 19., 20. 3.  Proměna - film USA, animovaný/rodinný, 100 min, 120 Kč
So, Ne 26., 27. 3.  Příšerákovi 2 - film Německo/VB, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 120 Kč
So, Ne 2., 3. 4.  Ježek Sonic 2 - film USA, akční/komedie/dobrodružný, 110 min, 130 Kč

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

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
                                             14.00 a 15.45    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Přelouč - VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra
12. 3.               So              9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy B - krajský přebor, kadetky • městská sportovní hala
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Kerhartice - KP I. třída, muži • městská sportovní hala
26. 3.              So              9.00 a 11.00      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Blansko - NRL kadetek U17 • Sportovní hala Jiskra
                                             15.00                 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Moravany - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora - UMT
                                             15.30                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Kbely - Liga kadetů U17 • městská sportovní hala
                                             18.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Nová Paka - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala
27. 3.               Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Grizzlies Plzeň - Liga kadetů U17 • městská sportovní hala
                                             11.30                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jiskra Hořice - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala
31. 3.               Čt              17.00 a 18.30    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Hradecké Lvice - VP minižactva U13 • Sportovní hala Jiskra
9. 4.                 So              9.00                   Litex Show 20 - top lektoři, kvalitní nazvučení, bohatá tombola, hodnotné dárky • městská sportovní hala

KAM ZA SPORTEM

KAM NA PLES?
12. 3. So 20.00 IX. Babský bál - hraje Kdo má čas • Kulturní dům, Čistá
19. 3. So 20.00 Sokolský ples - hraje Arzekt • Sokolovna, Dolní Újezd
25. 3. Pá 20.00 VIII. Hokejový ples - hraje Rytmik • Kulturní dům, Čistá
1. 4. Pá 20.00 Babský bál - hraje Septima • Kulturní dům Na Rychtě, Janov
9. 4. So 19.00 2. Taneční ples - hraje Combo 2 • Kulturní dům, Čistá

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

 Městský bazén, tel.: 461 315 011 
Otevírací doba 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
Veřejné bruslení (cca do poloviny března):

So - Ne vždy od 13.30 do 15.30
o jarních prázdninách (1. 3. - 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
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Nová edukační
sekce LAM
Stejně jako se rozšiřuje rodina architektonic-
kých manuálů (v současnosti jich existuje již
šest a na dalších se pracuje), rozrůstají se i jed-
notlivé projekty. Náš Litomyšlský architekto-
nický manuál v poslední době doplnila sekce
EDU. Obsahuje edukační aktivity pro dětského
i dospělého návštěvníka webu.
K dispozici jsou čtyři nové tematické „virtuální
procházky“, které potěší všechny zájemce o li-
tomyšlskou architekturu. Z klidu domova mů-
žete poznávat stavby duchovní, sportovní,
kulturní nebo školské. Každá z vycházek obsa-
huje obecnější text věnovaný tématu, ke kte-
rému se vycházka vztahuje, a pak také
jednotlivé medailonky budov do vycházky zařa-
zených. Soubor staveb samozřejmě neslouží
jen pro virtuální návštěvníky, ale mohou jej vy-
užít také ti, kteří chtějí obdivovat architekturu
naživo. 
Druhá část edukační sekce je určena hlavně
dětem. Obsahuje pracovní listy pro malé archi-
tekty, starší pozorovatele architektury a pro
všechny začínající fotografy architektury.
Na webu mají děti dále možnost soutěžit
o drobnou odměnu. Soutěž je navázána na jed-
noduchou online hru, kterou si zahrajete přímo
v okně vašeho webového prohlížeče. Hra
vznikla ve spolupráci s Fakultou multimediál-
ních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Stu-
denti ateliéru Game design ji založili na dobře
známém principu puzzle. Za správně složený
obrázek některé z vybraných litomyšlských
budov získá hráč informace o dané budově
a o jejím architektonickém stylu, které následně
využije ve druhé fázi hry. Po úspěšném absol-
vování všech úkolů a po zaslání správného vý-
sledku na ve hře uvedený e-mail obdrží hráč
od Městské galerie Litomyšl drobnou odměnu.

Václav Novák

Dva zapomenutí Litomyšlané
Po obsazení tzv. druhé republiky vojsky nacis-
tického Německa v březnu 1939 odcházela řada
Čechoslováků z nově vytvořeného Protektorátu
Čechy a Morava do zahraničí. Zde vstupovali
do nově se utvářejících československých za-
hraničních jednotek a připravovali se k boji
s okupanty své vlasti. Patřili k nim též dva Lito-
myšlané, a to František Doležal a Josef Sedlá-
ček.
Litomyšlský rodák František Doležal (1914–1942)
vyrůstal v nedaleké Poličce, kam se jeho rodiče
záhy přestěhovali. Vyučil se kartáčníkem
a během výkonu vojenské služby absolvoval
poddůstojnickou školu a střelecký kurs v Hradci
Králové a Prostějově. Z Protektorátu Čechy
a Morava uprchl přes Polsko do Francie, kde
vstoupil do Československé zahraniční armády
a po porážce Francie nacistickým Německem
odplul přes Casablanku do Anglie a v Liverpoolu
se 25. července 1940 stal příslušníkem Royal Air
Force s osobním číslem RAF/787452. V hodnosti
F/Sgt. (rotného) sloužil u 311. československé
bombardovací perutě RAF – vyzbrojené letouny
Vickers Wellington Mk IC – jako radiooperátor
a palubní střelec a nalétal na 300 operačních
hodin. Zahynul 18. října 1942 při havárii letounu
Wellington Mk.IC T2564 (KX-T) u Uxbridge
během přeletu přibližně 200 metrů od letiště
Northolt. Společně s ním zahynuli Čechoslováci
P/O Bulis, F/Lt Študent, Sgt. Švec, Sgt. Bláha,
F/Lt Haňka, P/O Bunzl, P/O Gissübel, P/O Jebá-
ček, Sgt. Rájecki, F/Sgt. Stoklásek, Cpl. Paclík,
Sgt. Čech, Sgt. Götzlinger a Belgičan P/O Le-
emans. Pohřeb 14 tragicky zesnulých českoslo-
venských letců se konal 23. října 1942
na vojenské části hřbitova v Brookwoodu
v hrabství Surrey. Ostatky F/Sgt. Františka Do-
ležala jsou uloženy v hrobu s číslem 28-E-4A.
Po skončení druhé světové války byl povýšen
do hodnosti podplukovníka (pplk.) in memo-
riam. 

Josef Sedláček (1915-1942), mannheimský
rodák, vyrůstal v Litomyšli a po vystudování
technického oboru se stal strojníkem. Z Protek-
torátu Čechy a Morava odešel spolu s Jiřím Mi-
kuleckým ze Sloupnice do Polska a po jeho
porážce nacistickým Německem přes Sovětský
svaz, Střední východ, Turecko a severní Afriku
do Anglie, kde se stal příslušníkem Royal Air
Force s osobním číslem RAF/788145. Sgt.
(rotný) Josef Sedláček sloužil naposled u výcvi-
kového leteckého útvaru 9. (P)AFU (tedy 9th
Advanced Flying Unit – též SFTS) RAF. Zahynul
16. dubna 1942 tři kilometry jihozápadně
od Babdown Farm při cvičném letu, na který
vzlétl v letounu Oxford Mk.I V4021 z mateř-
ského letiště Hullavington. Spolu s ním zahynuli
další letci, a to Kanaďan F/Sgt. Atkinson a ACI
Bond. Příčiny havárie nebyly nikdy objasněny.
Sgt. Josef Sedláček byl pohřben na hřbitově
Chippenham, Oxford v hrabství Wiltshire
do hrobu číslo1-H-19. Po skončení druhé svě-
tové války byl povýšen do hodnosti podplukov-
níka (pplk.) in memoriam. 
Jelikož od úmrtí obou výše zmíněných Litomyš-
lanů uplyne v letošním roce 80 let, dovolil jsem
si jejich památku několika slovy připomenout.

Oldřich Pakosta

František Doležal Josef Sedláček 

Prohlídky historického centra
zdarma lákaly
Informační centrum Litomyšl uspořádalo 19.
února 2022 v rámci Mezinárodního dne prů-
vodců komentované prohlídky historickým já-
drem města pod vedením naší zkušené
průvodkyně paní Inky Píchalové.
Dvou dvouhodinových procházek, doplněných
zajímavými informacemi z litomyšlské historie,
se mohl zúčastnit kdokoliv zcela zdarma 
a kromě tradičních zastavení jsme účastníkům
připravili navíc i netradiční prohlídku piaristické
koleje. Účastníci se tak mohli podívat i do uni-
kátní a nedávno zrestaurované očistcové kaple,
refektáře a obsáhlých knihoven.
Komentované prohlídky se letos uskutečnily po
dvou letech covidem vynucené pauzy. Velice
nás těší, že jsme je mohli společně s kolegy 
z Pardubic, Chocně, Poličky a Dobříkova pro ve-
řejnost uspořádat. Akce se konala pod záštitou
krajského radního Alexandra Krejčíře a za tým

informačního centra bychom rádi touto cestou
poděkovali paní Ince Píchalové za profesionální
přístup a vedení prohlídek, náš velký dík si za-
slouží také Dana Večeřová za prohlídku piaris-
tickou knihovnou a kolejí. Blanka Brýdlová

Rettigovka vkročila do 10. roku své existence
Rettigovka, jídelna obecně prospěšné společ-
nosti Komuniké, již desátým rokem pomáhá za-
městnávat fajn lidi. 
Posláním Komuniké o. p. s. je podporovat a na-
pomáhat osobám, které jsou znevýhodněné.
V prvních letech svého fungování šlo o osoby

se zdravotním hendikepem a dospělé do 25 let
se sociálním znevýhodněním. Nyní, po 7 letech
od ukončení projektu, který byl částečně hrazen
z financí EU, se podpora zacílila na osoby se
zdravotním znevýhodněním. 
Náš tým zvládal zabezpečovat cateringy

na události se 100-250 účastníky od snídaně
přes několikachodové menu po večeře či slav-
ností rauty a svatby. Bavilo nás dodávat naše
dobroty na různé menší akce firem v Litomyšli.
Baví nás dodávat obědy zaměstnancům firem
a těší nás, že si nás oblíbily i maminky s dětmi.
Rádi donášíme obědy naším starším spoluob-
čanům. 
Všem našim zákazníkům chceme touto cestou
poděkovat za jejich důvěru v posledních dvou
letech. I nám COVID ukázal, jak rychle se může
fungující organizace dostat do nepříjemné situ-
ace, kdy se díky vládním nařízením dostává
do nemilé situace, zásadní snížení odbytu.
Věříme, že se situace bude postupně zlepšovat,
že nám naši věrní zůstanou, získáme nové zá-
kazníky a znovu budeme moci dodávat na VAŠE
akce.
A jestli pobíráte invalidní důchod a máte chuť
se realizovat, neváhejte nás kontaktovat. Třeba
něco vymyslíme. 

Za tým Rettigovky Dana Kasalová

PRONÁJEM BYTU 3+1, 112 m2

zděný, bezbariérový
13 500 Kč / měsíc + energie

tel. 736 772 721
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Vede sport
opravdu
k lepšímu zdraví?
Na III. základní škole pracujeme již 3. rok s tzv.
sportovními třídami. Děti vedeme k přiroze-
nému pohybu, k pobytu na čerstvém vzduchu,
od jara budeme mít k dispozici i venkovní
učebnu. Vedeme děti ke zdravějšímu stravování
a to vše bez nějakých extrémů, vše co nejvíce
přirozeně, nenásilně. Nyní se po třech letech
nabízí zajímavá otázka, zda jsou děti zařazené
do sportovního programu zdravější než ty z kla-
sických tříd.
Jsme si vědomi, že naše statistika je ovlivněna
covidovou epidemií, takže čísla je nutno brát
s rezervou, na druhou stranu jistou vypovídající
hodnotu bychom zde našli. Porovnávali jsme
absenci dětí v obou skupinách za právě uběhlé
pololetí. Z šesti sledovaných tříd byla v pěti
u dětí se sportovním programem absence nižší,
někdy i výrazně. V jednom případě se to sešlo
naopak. Pokud jde o ročníky, ve všech třech je
zřejmá menší absence „sporťáčků“. Konkrétní
průměrné počty zameškaných hodin: 1. třídy:
sport. – 56, klas. – 69, 2. třídy: sport. 45, klas. –
98, 3. třídy: sport. – 44, klas. – 50.
I přes nutný nadhled (karantény to mohly zkres-
lit) jsou to výsledky zajímavé a zvláště zajímavé
bude je sledovat i v následujícím období. Zatím
tedy platí a potvrzuje se, že přirozený pohyb
a zdravý životní styl vede k lepšímu zdraví dětí.

Pavel Jirsa

Pohádkový zápis nanečisto
nabídne zajímavý program
Máte doma budoucího prvňáčka? Váháte,
na kterou základní školu ho zapsat? Dříve než
naostro předstoupí k zápisu, dopřejte mu mož-
nost užít si zápis nanečisto. Na Modré škole se
bude cítit doslova jako v pohádce.
Ve čtvrtek 17. 3. od 16 do 18 hodin se Základní
škola T. G. Masaryka v Litomyšli promění v po-
hádkové prostředí plné princezen a víl. Chybět
nebude ani pan král. Pohádkové postavy v po-
dání učitelského sboru, žáků i nepedagogic-
kých pracovníků školy se postarají o pestrý
a zábavný program. Provedou děti po škole,
ukáží jim prostory, ve kterých se budou od září
denně pohybovat, a představí školní klub
i školní družinu spolu se zájmovými kroužky,

které škola nabízí (například taneční, kreativní,
rybářský, keramický nebo divadelní).  
7 stanovišť, 7 papírových klíčů a 1 keramický
klíč
To ale není zdaleka vše. Pro děti je připraveno
celkem sedm stanovišť, na kterých budou hra-
vou formou plnit zadané úkoly – budou počítat,
mluvit i zpívat a trénovat jemnou motoriku.
Také ukáží, jak jsou samostatné i zda se umí ori-
entovat v prostoru. Po splnění daného úkolu
dostanou od pohádkových postav jeden kou-
zelný papírový klíč. Jakmile děti nasbírají všech
sedm papírových klíčů, pan král jim předá jeden
keramický klíč coby symbol k otevřeným bra-
nám za výukou a poznáváním. 

PRONÁJEM POSLEDNÍCH 100 m2

NEBYTOVÝCH PROSTOR!
Polovina II. patra v budově č.p. 1218, J. E. Purkyně

• nejvhodnější pro zdravotnické zařízení, 
ambulance, rehabilitace atd.

• vhodné i pro kanceláře a jiné služby
• vlastní vyhrazené parkoviště

na vlastním pozemku
• výtah a bezbariérový vchod

Stávající nájemci budovy:  finanční úřad, veterinární ordinace, ORL ordinace, kosmetické služby,
vlasové studio, M&M finanční služby, servisní centrum tianDe

V případě zájmu kontaktujte zástupce majitele
na: e-mail: kovar@pkipservis.cz,
telefon: 723 722 006

Praktická angličtina na ZŠ Zámecká
Praktická angličtina je volitel-
ným předmětem pro žáky 8.
a 9. tříd. Jeho cílem je rozšířit
slovní zásobu o specifické
výrazy, které mohou žáci vy-
užít v reálných situacích
svého života. Slovíčka se
ovšem učí prostřednictvím
poslechů originálních nahrá-
vek, rozborem zajímavých
videí a textů, aby si zároveň
uvědomovali kontext, ve kte-
rém je mohou využít. Tím do-
chází k rozvoji jejich
schopností porozumět jak
mluvenému, tak psanému ja-
zyku. Celá hodina je vedena
v angličtině, a to včetně
všech instrukcí. Hodiny praktické angličtiny
žákům zkrátka poskytují prostor, v němž si
mohou mluvenou komunikaci v cizím jazyce
ještě více procvičit, a to formou rozhovorů,
předvádění konkrétních situací, jakými jsou
ošetření u lékaře, plavecký trénink apod. Někdy
tak dochází ke vzniku velmi vtipných situací.
A tak je to správně. Pokud se totiž u něčeho
dobře bavíte, hned si to lépe zapamatujete:)
A co si o praktické angličtině myslí sami žáci? 
„Na předmětu se mi líbí, že s námi učitelka
celou hodinu mluví anglicky a všechny materi-

ály nám dává v angličtině.
Díky tomu si zlepšuji slovní
zásobu a tolik se nebojím
mluvit v angličtině.“ (Maombi)
„Myslím si, že se tu naučím
i něco do života, hlavně ko-
munikovat s ostatními. Líbí se
mi i to, že nesedíme jenom
na místě.“  (Anežka)
„Líbí se mi, že probíráme té-
mata více do hloubky, a jsem
rád, že jsou tu lidi se znalostí
angličtiny na mojí úrovni.“
(Kuba)
„Paní učitelka má dobrý
smysl pro humor a hodiny mě
prostě baví.“ (Robin)
„Líbí se mi zajímavá témata,

jako třeba vesmír.“ (Ester)
„Rád navrhuji témata, která můžeme pak pro-
brat, a kromě angličtiny se dozvíme i zajíma-
vosti ze světa.“ (Matyáš)
„Velice se mi líbí styl, kterým paní učitelka učí.
Naučím se tu i pár nových slovíček, a i když toho
už hodně umím, baví mě to. Vybral jsem si tento
předmět, protože miluji anglický jazyk, baví mě
ho využívat a učit se o něm.“ (Vojta)
„Čím víc angličtiny, tím líp :)“ (Viki)

Veronika Rambousková,
učitelka anglického jazyka ZŠ Zámecká

Výukové programy pro nadšené děti
Nemůže se váš budoucí prvňáček dočkat, až
usedne do školní lavice, začne se učit a nosit
domů jedničky? I na něj v rámci zápisu nane-
čisto na Modré škole pamatují. Vezměte ho
do počítačové učebny a dejte mu prostor vy-
zkoušet si některý ze zábavných výukových
programů, kterými učitelé doplňují a zpestřují
výuku.
Dotazy pro sportovního trenéra i ředitele
školy
V průběhu celého zápisu nanečisto bude k dis-
pozici zkušená fyzioterapeutka, pod jejímž ve-
dením si děti mohou zacvičit a protáhnout tělo.
Pokud uvažujete, že své dítě zapíšete do spor-
tovní třídy, můžete využít příležitosti setkat se
s trenérem, který vám zodpoví vaše sportovní
dotazy. Se vším ostatním, co vás o organizaci
školy a výuce zajímá, se budete moct obrátit
na Pavla Jirsu, ředitele školy. 
Profesionální přístup, přátelské prostředí
i rodinná atmosféra
Základní školu T.G. Masaryka v současné době
navštěvuje 300 žáků. Je pověstná tradiční for-
mou výuky, profesionálním přístupem, přátel-
ským prostředím i přívětivou rodinnou
atmosférou. Respektuje individualitu a osob-
nost každého žáka a daří se jí být oporou rodičů. 

Helena Nevečeřalová, matka žákyně 4. třídy
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Jabadabadů 
na ZŠ Zámecká
Při vyslovení slova Jabadabadů se většině z nás
asi vybaví Fred Flinstone, ale v případě ZŠ Zá-
mecká jde o školní časopis, který připravují žáci
volitelného předmětu mediální výchova. Na-
jdeme v něm křížovky, rébusy, hádanky, vtipy,
články o proběhlých akcích, rozhovory
a spoustu dalších věcí. A jak to všechno vzniká?
Při hodinách mediální výchovy si společně vy-
měňujeme názory a přemýšlíme nad tím, jaká
témata by se mohla v časopisu objevit. Hle-
dáme rovněž zajímavý obsah pro stálé rubriky.
A hlavně píšeme, tvoříme. Díky tomu, že máme
k dispozici školní notebooky, můžeme totiž jed-
notlivé stránky časopisu hned vytvářet, a to
v programu Canva. Výsledek pak posíláme paní
učitelce, která nám pomůže vytvořit verzi pro
tisk. Když je hotovo, nabízíme časopis našim
spolužákům. Vzhledem k tomu, jak rychle mizí,
věříme, že se líbí. To nás samozřejmě těší nej-
více 😊 Monika Duffková, Martin Vodehnal, 

žáci ZŠ Zámecká

Jak si na 2. ZŠ udržujeme dobrou náladu 
Taky občas zápasíte se splíny? Venku je ne-
vlídno, každou chvíli poprchává, sluníčko už jste
neviděli mnoho dní, k tomu se na vás odevšad
valí zprávy o covidu…
Rozhodli jsme se udělat něco, abychom si na-
vodili dobrou náladu. A tak vznikly tematické
dny inspirované Hrdou školou.  
Nejprve na podzim SUIT UP DAY, kdy děti přišly
oblečené společensky a trénovaly si, jak se cho-
vají správné lady a gentlemani, připomněly si
základy etikety. 
Nyní jsme vyzkoušeli Barevný den. Úkolem žáků
i pedagogů bylo přijít do školy co nejpestřeji ob-
lečeni a zbarvení. Soutěžilo se o nejbarevněj-
šího žáka, nejbarevnějšího pedagoga
a nejbarevnější třídu. Nejprve jsme si řekli něco
o tom, jak na člověka barvy působí, a pak už se
rozjelo velké počítání. Třídy, které se na tento
den dostaly do karantény, neváhaly a zapojily
se on-line. Kreativita byla neuvěřitelná, objevily
se vlastnoručně vyráběné modely, barevné
účesy i laky na nehtech. Sčítání tak nebylo jed-

noduché, dostali jsme se opravdu k vysokým
číslům. Nejprve počítal každý žák svoje barvy
a pak je všichni sečetli dohromady.  
Nejbarevnější třídou byla nakonec po velmi vy-
rovnaném boji 6. A s neuvěřitelným číslem 947!
Projevila se jejich báječná týmová spolupráce
a pečlivá příprava. Zeptali jsme se, jak se žáci
vítězné třídy na Barevný den chystali a jaký
dojem v nich zanechal. 
„Na Barevný den jsem se poctivě připravovala
a snažila jsem se na sebe vzít co nejbarevnější
oblečení.  Samotný den byl pak velice fajn. Vidět
různé a krásné barvy je nádherné, protože
na druhém stupni skoro všichni nosí jen černé
oblečení. Když máme takovéto dny, vytváří to
úsměv na tváři.“  
Laura Sirotková   
„… Písnička pro tento den se mi líbila a od té

doby ji poslouchám. V tento den jsem byla
opravdu šťastná.“  
Barča Šemorová  
„Barevný den mě bavil. Sice jsem na tento den
doma zapomněl, ale stejně jsem na sobě našel
24 barev. Když jsme se dozvěděli, že jsme vy-
hráli, byl jsem tak nadšený a rád, až jsem se
bouchl o futra.“  
Miky Rychtařík  
„... Chtěla bych, aby byl tento den aspoň dva-
krát ročně. …“  
Verča Vomočilová  
Nevěřili byste, co pestrobarevné oblečení doká-
zalo! Veselá nálada nás všechny opravdu pro-
vázela celým dnem. Zkuste to taky! My se už
nyní těšíme na další akci – třeba na Den šíle-
ných účesů nebo na Pyžamový den.  

Miroslava Jirečková, foto: Aneta Komárková 

Na skok ve Školamyšli
V rámci praxe asistenta pedagoga se mi
v únoru poštěstilo nakouknout do Školamyšle
a ráda bych se s Vámi podělila o svou zkušenost
nezaujatého pozorovatele. Myslím, že všichni,
kdo se v posledních letech měli možnost podí-
vat do jakékoliv základní školy, musí být nad-
šeni, jak dnes výuka probíhá, jak je interaktivní
a tak jiná, než jakou jsme zažívali my v dětství.
Sama jsem si ale moc neuměla představit, jak
asi probíhá výuka ve Školamyšli, proto jsem ve-
lice vděčná, že jsem do ní mohla i v této obtí-
žnější době v rámci své praxe zavítat. Pokud je
pro vás fungování ve Školamyšli podobnou zá-
hadou, ráda vám přiblížím své pocity ze školy. 
Často slýchávám, že dnešní děti nemají respekt.
Dovoluji si ale tvrdit, že my jsme k učitelům a ro-
dičům neměli větší respekt, měli jsme pouze
větší strach. Aby byl totiž respekt skutečný,
musí být vzájemný. A to je to, co se jim ve Ško-
lamyšli dle mého neuvěřitelně daří. Den začínají
komunitním kruhem, všichni si tykají, oslovují se
jmény, učitelé zde nemají klasickou sborovnu,
ale slétávají se o přestávkách do tzv. hnízda,

které je v srdci školy a všeho dění, zůstávají ne-
ustále obklopení dětmi. Nikdo se nebojí projevit,
říct svůj názor, pokud se někomu něco nelíbí,
svůj pocit jasně definuje a vyjádří. Přesto
všechno kantorům nechybí autorita. Ba právě
naopak. Je totiž poctivě získaná a zasloužená. 
Děti mají běžné učebnice a obsáhnou stejné
učivo jako v jiných školách, jsou ale zvyklí mno-
hem více tvořit, využívat elektroniku, samo-
statně vyhledávat informace, komunikovat,
spolupracovat, diskutovat. Jsou zvyklé, ptát se
na názor, pocity či chápání u toho druhého. Ne-
mají klasické úkoly, spíše dlouhodobější pro-
jekty, vyžadující vlastní úsilí i spolupráci. V době,
kdy máme přehršel informací doslova na dosah,
během pár vteřin si můžeme cokoliv vygooglit
a vyhledat, osobně považuji práci s informa-
cemi, vlastní tvořivost, prezentaci, kreativitu či
dobrou inkluzi za více než pouhé memorování
a papouškování naučených textů. Školamyšl
rozhodně vnímám jako velice moderní a nadča-
sovou. Věřím, že čím dál více budeme potkávat
tyto trendy i v klasických školách, kde ale musí
změny probíhat dlouhodobě a pozvolna, aby
byly přijaty širokou veřejností.
Ve Školamyšli jsem nezaznamenala strach,
stres, shon, celou školou se nese příjemné
zdravé klima. Děti jsou uvolněné a samy sebou.
Myslím si, že originální pojetí této školy nebude
vyhovovat každému rodiči, ani stylu výchovy,
pravděpodobně ani každému dítěti. Pro ty, kte-
rým jsou však podobné principy vzdělávání
a vedení blízké, může být Školamyšl jistě úžas-
nou zkušeností a odrazovým můstkem do dal-
šího života.

Marie Unčovská

V únorovém vydání byla na str. 17 uvedena in-
formace o pořádání filmového semináře s pro-
mítáním filmu Tak jako v nebi. Akce, která se
měla konat 24. března od 18.00 v budově lito-
myšlského Gymnázia Aloise Jiráska, se bohužel
z důvodu nemoci neuskuteční. -red-

Filmový seminář 
a promítání filmu
Tak jako v nebi -
zrušeno

OPEN
ateliér Míly Gloserové

Milí litomyšlané, 
srdečně Vás zvu 
na víkend otevřených 
dveří mého ateliéru 
v ulici F. Vognera 456

30. 4. a 1. 5. 2022
od 13 do 18 hodin

Na co se můžete 
těšit? Prodej mých 
obrazů a jejich 
reprodukcí, radovánky 
ze světa autorského 
papírnictví, 
malovaný nábytek. 

Přijďte se zastavit 

Míla Gloserová 
777 078 100
mulim@seznam.cz
FB: DOMA ateliér 
IG: doma.atelier
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Gymnazisté na soutěžích 
Věda a technika 2022 a Fyziklání
V letošním školním roce se opět studenti na-
šeho gymnázia zúčastnili okresního kola Vědy
a techniky, které proběhlo 2. 2. 2022 v Lan-
škrouně. Letošní systém organizace byl velmi
komplikovaný, technicky i psychicky náročný.
V podstatě se soutěžilo hybridně. Místní borci
se účastnili prezenčně, ostatní seděli za svými
notebooky a v 8 minutách čistého času se sna-
žili co nejdůkladněji představit svůj soutěžní
projekt hodnotitelům. Že se jim to dařilo, je
vidět i na nominacích velkého počtu projektů
do krajského kola Vědy a techniky, které pro-
běhne v polovině března v Pardubicích. Velmi
doufáme, že to tentokrát proběhne v jednot-
ném konceptu a bez komplikací.
V kategorii Junior se představilo celkem 41 pro-
jektů žáků ze základních škol a nižších gymná-
zií. Z naší školy se nominovalo do kraje celkem
8 projektů. V kategorii Středoškolák byla účast
nižší, ale celkové výsledky o to příznivější
ve prospěch Litomyšle. Z celkového počtu 31
obhajovaných projektů se od nás nominovala
14 velmi kvalitních projektů.
Zvláštní cenu obdrželi od firmy KYOCERA AVX
Components s.r.o. Lanškroun Adéla Jetmarová
a Matyáš Novotný, studenti septimy.

Speciální cenu starosty Lanškrouna získali stu-
denti nižšího gymnázia. Jsou to Matěj Kovář
(prima) s projektem Želva zelenavá a studenti
sekundy Prokop Vojáček a Otakar Švec s pro-
jektem Iluze.
Letos v únoru se poprvé naši studenti účastnili
fyzikální soutěže Fyziklání, a to v nejvyšší kate-
gorii – kategorii A. V této soutěži, kterou pořá-
dají studenti Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy, spojili síly oktaván Tomáš
Heblt a septimán Vojta Juza se třemi gymna-
zisty z Poličky. Úkolem týmů je vyřešit co nej-
více úloh v limitu tří hodin (některé byly opravdu
netradiční, například kyvadlo na Jupiteru, sáň-
kování na blátivém sněhu nebo obalování Země
toaletním papírem, některé zase soutěžící za-
skočily svou jednoduchostí v řešení).
Tým Li-Pol vyřešil 19 úloh a skončil na neuvěři-
telném 24. místě z 65 týmů. Soutěže se úča-
stnilo i několik týmů ze zahraničí a jen mezi
českými týmy, kterých bylo 53, se umístil
na krásném 15. místě.
Děkujeme našim studentům za jejich studijní
nasazení, poctivou práci, soutěživého ducha
a přejeme další vědecké úspěchy. 

Martina Kunderová

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“
pokračuje ve své realizaci navazujícím projektem „MAP III“
Na konci roku 2021 byla ukončena realizace
čtyřletého projektu „MAP II“ , který byl zaměřen
na podporu škol v oblastech čtenářské a mate-
matické gramotnosti, polytechnického vzdělá-
vání a cizího jazyka. Jeho hlavním přínosem byla
realizace konkrétních aktivit spolupráce mezi
školami, také mezi organizacemi neformálního
vzdělávání. Školy z regionu ORP Litomyšl tak

spolupracovaly na řadě zajímavých aktivit
s Městskou knihovnou Litomyšl, se Základní
uměleckou školou Bedřicha Smetany Litomyšl
a s dalšími neziskovými organizacemi podporu-
jícími neformální vzdělávání. 
Na ukončený projekt „MAP II“ navazuje svou re-
alizací od ledna 2022 projekt „MAP III“.
Projekt bude ukončen v listopadu 2023 a jeho

cílem je pokračovat v již započatých a probíha-
jících aktivitách tak, aby mezi aktéry ve vzdělá-
vání nedošlo k přerušení již vytvořených vazeb. 
Na území ORP Litomyšl bude jeho realizací pod-
pořeno celkem 18 základních a 21 mateřských
škol. Výstupem projektu bude aktualizovaný
Strategický rámec MAP do roku 2025 
a aktualizované Akční plány na roky 2023,
2024, 2025. 
Realizace navazujícího projektu bude probíhat
prostřednictvím třech klíčových aktivit.   
Cílem klíčové aktivity „Rozvoj a aktualizace
MAP“ bude zajištění  tvorby a aktualizace plá-
novacích dokumentů. Aktualizace těchto doku-
mentů povede například k možnosti čerpání
o dotace na investiční projekty do vzdělávacích
subjektů. Konkrétním přínosem bude i nadále
zajištění dotačního poradenství a distribuce tzv.
dotačních listů, které každý měsíc obdrží ředi-
telé do projektu zapojených škol a zástupci obcí
z regionu ORP Litomyšl. Tato činnost bude pro-
bíhat ve spolupráci s Místní akční skupinou Li-
tomyšlsko, o.p.s.
Mezi další klíčové aktivity patří „Řízení projektu“
a „Evaluace procesu místního akčního pláno-
vání“. Bude tak zajištěno odborné řízení projektu
ve všech jeho aktivitách a následně bude pro-
vedeno vyhodnocení realizace celého projektu.  
Součástí realizace projektu však zůstanou i na-
dále oblíbené vzdělávací akce s odbornými lek-
tory, které budou pro zájemce připraveny
na zajímavá témata podporující rozvoj vzdělá-
vání. 
V navazujícím projektu však nebude  možné
podpořit konkrétní aktivity spolupráce. Důvo-
dem jsou poskytovatelem dotace nastavené
dotační podmínky.  
„Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Litomyšl III“ je realizovaný 
a financovaný s podporou ESF, Operačního pro-
gramu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního
rozpočtu a rozpočtu města, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019594. 

Naděžda Klvaňová, hlavní manažer projektu  

NOVINKY 
Z MĚSTA

DO VAŠEHO
MAILU

m ě s t o  p r o  l i d i

více na
www.litomysl.cz/
odber_novinek 



21

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

•
•
•
•
•

ŘIDIČ
Požadujeme: Řidičské oprávnění
sk. C a E, profesní průkaz
Základní hodinová mzda od 180 Kč 

STROJNÍK
Požadujeme: strojní průkaz, 
praxe výhodou
Základní hodinová mzda od 200 Kč 

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

LBtech a. s. Litomyšl 
Výstavba inženýrských sítí

přijme zaměstnance na pozici:

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

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

*

Kolotoč veletrhů cestovního ruchu se opět roztáčí! 
Na celé dlouhé dva roky se cestovní ruch, tak
jak jsme jej znali dříve, prakticky zastavil. Sva-
zek obcí České dědictví UNESCO, jehož čle-
nem je i město Litomyšl, se snažil nahradit
chybějící veletrhy cestovního ruchu roadshow
po českých a slovenských městech UNESCO.
Všude jsme zaznamenávali velký zájem
o naše krásná města. Velkou výhodou a příle-
žitostí pro nás je to, že na těchto zastaveních
můžeme s potenciálními návštěvníky mluvit,
zjistit, co je zajímá, co mají rádi, a poté jim na-
bídnout zážitek ušitý v podstatě na míru…
Právě toto žádná aplikace ani web nenahradí. 

Také z toho důvodu se již těšíme na start vele-
tržního kolotoče. Litomyšl se v letošním roce
bude představovat ve stáncích Českomorav-
ského pomezí, ale také jako součást prezentace
Českého dědictví UNESCO a České inspirace.
Začínáme 4. března na veletrhu ve Wrocławi
a pokračujeme 11. března na veletrhu Dovolená
v Ostravě. O týden později nás najdete na ve-
letrhu Holiday World v Praze, kde budeme
v jedné velké expozici s Českou unií cestovního
ruchu (dříve Fórum cestovního ruchu). Jde
o velmi významnou organizaci, která sdružuje
snad všechny důležité profesní i regionální or-
ganizace v cestovním ruchu včetně podnikatel-
ských asociací. Mezi členy patří například
Asociace cestovních kanceláří, Asociace prů-

vodců, Asociace kuchařů a cukrářů, Asociace
venkovské turistiky, Asociace turistických regi-
onů, Asociace campů, Asociace krajů a mnoho
dalších. České dědictví UNESCO má tu čest být
přidruženým členem tohoto zapsaného spolku
a aktivně se podílet na jeho činnosti. Začátkem
dubna (1. až 2. dubna) se zúčastníme regionál-
ního veletrhu Euroregiontour v Jablonci nad
Nisou a koncem dubna jarní Flóry Olomouc (21.
– 24. dubna). Na úplný konec dubna a začátek
května je nově naplánovaný veletrh Slovaki-
atour Bratislava (28. dubna až 1. května). Br-
něnský veletrh Go a Regiontour má v programu
veletrhů termín 20. až 23. října letošního roku.
Na jarní a letní měsíce máme opět naplánovaný
seriál outdoorových prezentačních aktivit a ro-
adshow po českých a slovenských městech.
Na akcích s návštěvníky vyplňujeme Rychlo-
kvízy o ceny – díky tomu máme nejen parádní
zpětnou vazbu, ale např. i e-mailové adresy,
na které potom každý měsíc posíláme po-
zvánky na akce do našich měst.                
Na jarní veletrhy povezeme kromě jiného i po-
zvánku na Zahájení 11. litomyšlské lázeňské se-
zóny, program Národního festivalu Smetanova
Litomyšl, ale i nové materiály z Litomyšle
i z dílny jednotlivých svazků obcí, kterých jsme
členem.    

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Prodej vily Klára - údaje faktů hospodaření firem 
pana Martina Kubíka a paní Miroslavy Kubíkové
1) Vltava CZ s.r.o. v likvidaci ze dne 6. 2. 1998.
2) CompAct s.r.o.ze dne 16. 2. 1998              
3) Kubík a.s. ze dne 18. 10. 1999, vlastní akcie 

na jméno, kapitál 92 milionů (už v této době
oba Kubíkovi mají trvalý pobyt v Praze
na Starém Městě – jejich byty se sídly jejich
firem jsou rovněž zapsány na firmu v zá-
stavě banky – viz KN), zajímavý zápis
ze 6.3.2000 ocenění nemovitostí a nové
akcie upsány nepeněžitým vkladem oceňo-
vanými nemovitostmi částkou 72 milionů Kč.
Společnost  Kubík rozdělena odštěpení
a sloučení Kubík Art a.s.,Bohemian cube
s.r.o., Pagan Invest s.r.o. 1.1.2019. 

4) Gandan Invest s.r.o. ze dne 15. 3. 2007 – sami
sobě Kubík Art s.r.o. zastavují majetek věřite-
lům Jaroslava K. 11 075 000,- Kč, M. Kubíkovi-
32 048 000,- Kč, M. Kubíkové 10 932 000,-
Kč, základní kapitál 57 mil. 200 tis. Kč.

5) Fantastico s.r.o. ze dne 7. 1. 2010, zákl.kapitál
200 tisíc Kč.

6) Czech Elite Estate s.r.o. ze dne 2. 2. 2010 –
základ. kap. 200 tis. Kč - zastaven
podíl M.Kubíka Raiffeisenbank 22. 2. 2019.

7) Kubík Sněžka s.r.o. ze dne 7. 11. 2013  - spo-
lečník Kubík a.s., základ. kap. 25 mil. Kč - zá-
stava ve prospěch Raiffeisenbank 22. 2.
2020.        8) Společenství vlastníků jednotek
Apartmány sv. Vavřinec – ze dne 7. 12. 2018
– předseda vlastníků Kubík Sněžka zastu-
puje M. Kubík.

9) Kubík Domečková s.r.o. ze dne 14. 11. 2013 –
zákl. kap. 20 mil. Kč.

10) Kubík Art a.s. – ze dne 4.8.2015 – zákl. ka-
pitál 2 mil. Kč – kmenové akcie na jméno –
část jmění získal z Kubík a.s. 1. 1. 2019.

11) Kubík Property Management s.r.o. ze dne 
7. 12. 2016 – zákl. kapitál 200 tis. společník
Kubík a.s.

12) Kubík Energo s.r.o. ze dne 6. 12. 2016 – zákl.
kap. 200 tis. Kč – společník Kubík a.s.

13) Kubík Ostravská s.r.o. ze dne 18. 10. 2017 –

zákl. kapitál 2,- Kč  - společníci M. a M. Ku-
bíkovi – zástavní právo Československé ob-
chodní banky 2 x 21 500 000,- Kč do 26. 6.
2038.

14) Pagan Invest s.r.o. ze dne 27. 6. 2018 – zákl.
kap. 2,- Kč.

15) Kubík Vysočina s.r.o. – ze dne 11. 10. 2018 –
základ. kap. 2 Kč – společníci Kubíkovi – zá-
stavní právo 2  x 59 000 000,- Kč Českoslo-
venské obchodní banky.

16) Kubík Tržnice s.r.o. ze dne 23. 1. 2018- zákl.
kap. 2,- Kč – společníci Kubíkovi – zástavní
právo 2 x 75 000 000,- Kč ve prospěch
České spořitelny. A další firmy.

Podrobnosti lze najít na www.justice.cz, z je-
jichž portálu bylo čerpáno. Vzhledem k uvede-
ným  skutečnostem  se lze právem domnívat,
zda a na kolik jsou sourozenci Kubíkovi vhod-
nými kandidáty na odkup vily Klára na jejich
nákladný projekt, a zda jsou dnes zárukou sol-
ventnosti? Bohumila Jenčíková

Reakce na text Bohumily Jenčíkové
Zkusíme odpovědět příběhem jednoho domu
na náměstí. Paní Jenčíková ho asi nebude znát.
Podle svých slov se do Litomyšle přestěhovala
teprve před sedmi lety. 
My všichni ostatní si asi pamatujeme stav to-
hoto domu na začátku devadesátých let. Roz-
padající se objekt, narušená čelní stěna domu
vychýlená směrem do náměstí, nepodařený
pokus o privatizaci, činnost provozovny v pří-
zemí ukončil trezor bývalé záložny, který se
(naštěstí v noci) propadl z vyšších pater až
do přízemí... Dům jsme poté od města odkou-
pili, prošli nekonečným martyriem s památkáři
a celý jsme jej zrekonstruovali tak, jak jsme se
městu zavázali. I díky úvěru přijatému pro
tento účel již více než dvacet let slouží super-
market v přízemí veřejnosti a před 16 lety jsme
mohli zahájit v patře provoz galerie pojmeno-
vané po našem tatínkovi. Vstup do ní je bez-
platný a máme radost, když litomyšlská
veřejnost a především školy galerii navštěvují.
Bez tehdy přijatého bankovního úvěru by to
nebylo možné. Tento úvěr je již samozřejmě
dávno řádně splacen. Bylo z dnešního po-
hledu přijetí tohoto úvěru něčím nesprávným,
něčím nemorálním či dokonce podezřelým?
Určitě ne. Bylo jenom třeba podnikatelské od-
vahy si na tehdejší dobu takto velký úvěr vzít,
bylo třeba nasadit síly na boj s byrokracií při
povolení rekonstrukce a zejména bylo třeba
politické odvahy vedení města k tomu, aby ne-
otálelo a zvolilo seriózního obchodního part-
nera, který má předpoklady pro to, aby věc
dotáhl do konce. Tehdejší vedení města tuto
odvahu mělo a celá věc se podařila. 
Nemyslíme si, že by každý člověk, který si půjčí
peníze např. formou hypotéky na bydlení, byl
nedůvěryhodným občanem druhé kategorie.
Naopak, máme za to, že je to člověk, který
prokázal bankovnímu ústavu svoje finanční
zdraví, svoji solidnost, svoji perspektivnost
a pouze proto mu banka půjčila peníze. Za
tuto půjčku přitom zastavil nemovitost, která
má větší hodnotu než je půjčená částka
a proto je jeho banka v klidu.

Stejně je tomu u podnikání. Za dobu existence
firmy jsme bankám řádně splatili řádově de-
sítky bankovních úvěrů. Vždy nás banka dů-
kladně prověřila, vždy jsme poskytli zajištění
nemovitostí převyšující svojí hodnotou cca
dvojnásobně poskytnutý úvěr, vždy jsme po-
skytli další zajištění v podobě zástavy obchod-
ních podílů, ručení, atd. V praxi banka provede
konzervativní ocenění kupované nemovitosti
(zpravidla ve výši cca 70% reálné tržní hod-
noty). Z tohoto tržního ocenění však většinou
poskytne úvěr pouze ve výši cca 70 %. Výše
poskytnutého úvěru na nákup nemovitosti se
proto ve výsledku většinou pohybuje kolem
50% hodnoty kupované nemovitosti. Zbytek
tvoří vlastní prostředky. Co je podstatné,
všechny úvěry jsme vždy zcela splatili a nikdy
jsme se za dobu trvání firmy neocitli v prodlení
s úhradou svých závazků. Můžeme se kaž-
dému podívat do očí a můžeme klidně spát.
Současně je shora uvedená rekonstrukce
domu z devadesátých let vhodným příkladem
pro ty, kteří pochybují o našich finančních či
organizačních schopnostech v souvislostí
s rekonstrukcí vily Klára. Již před více než dva-
ceti lety jsme takto splnili svůj závazek městu
v souvislosti s rekonstrukcí objektu, který je
téměř dvojnásobně větší co do objemu obes-
tavěného prostoru, než je vila Klára.
Od té doby jsme se samozřejmě posunuli dál.
Před cca deseti lety jsme v Litomyšli s naším
tehdejším společníkem postavili bytový dům
Zelená alej se 44 byty, které našly své spoko-
jené zákazníky z řad litomyšlských občanů.
Před třemi lety jsme dokončili projekt multi-
funkčního domu v pořizovací ceně přes 300
mil. Kč. Naše stavební divize za dobu exis-
tence své činnosti provedla stavební práce
v hodnotě převyšující 3 mld. Kč.
Pro realizaci našich jednotlivých projektů jsme
v průběhu času založili především z důvodu
požadavků bankovních ústavů řadu samo-
statných společností. Část z nich aktivně pra-
cuje na jednotlivých projektech, část z nich
pouze vlastní vybrané nemovitosti, zbývající

na zahájení své činnosti čekají. Minimální výše
jejich základního kapitálu předepsaná žádným
předpisem není a jeho výše v žádném případě
nevypovídá nic o hodnotě těchto společností
a jejich zdraví.
Dávat výši základního kapitálu společnosti
do souvislosti se schopností realizovat projekt
je nesmyslné. Nezisková organizace Komu-
nitní centrum Klára z.ú., za kterou stojí naši
přátelé z Nových Hradů, manželé Kučerovi,
vznikla v září loňského roku a vklad do této or-
ganizace činí podle údajů ve Sbírce listin
10.000,- Kč. Bude působit směšně, pokud
někdo bude tvrdit, že Kučerovi nejsou z tohoto
důvodu schopni Kláru zrekonstruovat. Údaj
o tom, že Kubík a.s. má základní kapitál
92.000.000,- Kč a Komunitní centrum Klára
z.ú. vklad 10.000,- Kč, nevypovídá vůbec nic
o schopnosti realizovat přihlášený projekt.
Nepochybně jak manželé Kučerovi, tak i my
jsme schopni objekt vily Klára koupit a posléze
zrekonstruovat. Jde pouze o to, který projekt
bude mít větší přínos pro město.
Firma Kubík byla původně založena v roce
1990 naším otcem, panem Miroslavem Kubí-
kem, který tragicky zahynul dne 19. 7. 1999.
Podnik byl poté převeden do nově vzniklé ak-
ciové společnosti Kubík a.s., která vždy byla
a je rodinnou firmou. V loňském roce jsme tak
oslavili 31 let existence firmy. Už 31 let dáváme
práci lidem v Litomyšli. V současné době za-
městnáváme 400 zaměstnanců, z toho 150
z Litomyšle a blízkého okolí. Naše firma pro-
chází každý rok pravidelným povinným audi-
tem. O zdraví naší firmy svědčí nejenom
pravidelné kontroly ze strany bankovních
ústavů, ale též pravidelné kontroly našich ob-
chodních partnerů z řad nadnárodních plyná-
renských koncernů.
Na rozdíl od jiných anonymních obchodních
korporací však stále zůstáváme firmou, za
kterou stojí konkrétní lidé. Lidé, které znáte. 

Miroslava a Martin Kubíkovi
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Klára, co je pro Litomyšl lepší?
Tento můj příspěvek vyjde v Lilii až začátkem
března. V tuto dobu bude již asi rozhodnuto,
který projekt zastupitelstvo vybralo. Se zájmem
jsem sledoval představení obou projektů. První
vystoupil pan Kubík s pracovním názvem Svatý
Jan. Pan Kubík nabízí sice více peněz, ale jeho
projekt společně s Českou filharmonií mně při-
jde velmi megalomanský. Jeho představa je tak
velká, že na tuto opravu bude potřebovat nej-
méně 200 miliónů, ale částka může být i vyšší.
Možná si myslí, že spolupráce s Českou filhar-
monií může přinést patřičnou dotaci od minis-
terstva kultury na tuto náročnou přestavbu.
V dnešní době se bez dotací velice těžko něco
buduje viz „dům pro seniory“. 
Jako druhá vystoupila paní Kučerová. Sice nabízí
méně než pan Kubík, ale jsem toho názoru, že
někdy nabídnout méně, může být v konečném

účtování více. Rodina Kučerových vlastní zámek
Nové Hrady a je potřeba jednoznačně říci, že
tento zámek se stal velice vyhledávaným. Jejich
zahrady jsou nádherné, na rozdíl od zahrad li-
tomyšlského zámku. Můj názor je i ten, že za-
chovají původní tvář této stavby. 
Kdybych se měl rozhodovat komu Kláru prodat,
tak bych se jednoznačně rozhodl pro projekt
manželů Kučerových. Zde totiž vidím původní
odkaz majitele, k čemu by taková stavba měla
sloužit. Ale je samozřejmé, že rozhodnou zastu-
pitelé a vůbec jim není co závidět. Ať to vyhraje
jeden, či druhý, stejně budou lidé v Litomyšli ne-
spokojeni, protože tato vila by se měla prodat
dráž než za minimálních 5 miliónů. Co napsat
závěrem? Jen toto: „Nechme se překvapit, život
půjde stejně dál a chleba levnější nebude“.

Jan Pavliš

Těšme se na víc stromů v Litomyšli
Kdo z nás mohl cestovat po světě, ví, že v Lito-
myšli se žije dobře. Sám bych řekl, že skoro nej-
lépe ze stovek míst na všech kontinentech, které
jsem sám měl to štěstí navštívit. Samozřejmě
dokonalé to není. Chybí hlavně 2 věci: strategické
řešení dopravy a pořádný les, nebo aspoň víc
parků. S dopravou otravuji nonstop (omlouvám
se panu řediteli Jiráňovi!). Ohledně zeleně mohu
vedení města jednoznačně pochválit.
Ano, jak už se v Lilii psalo, poslední léta se ká-
celo asi nejvíc stromů za našich životů. Ani
na mě nepůsobí dobře, když se s dětmi prochá-
zím po Černé hoře nebo Nedošínském háji
a vzpomínám, jak to vypadalo za mého mládí.
Osobně bych raději viděl výběrové kácení
v menším měřítku, tedy skutečně jen odstra-
nění nemocných stromů namísto vysekání
mýtin. Ale důvěřuji odborníkům, kteří se
o stromy starají, že vědí, co dělají, že se nekácí
zbytečně.
Hlavně je důležité, že okamžitě sázíme nové
stromy a nespoléháme na nálety, které místo
lesa vytvoří houští. S panem starostou jsme
dlouze probírali, zda by šlo vysázet kolem Lito-
myšle prstenec opravdových, lesovatých lesů.
To by byla skvělá věc nejen kvůli efektivnímu pl-
nění klimatických cílů (které ne všechny z nás
zajímají), ale hlavně kvůli udržení vody v krajině,
místu na procházky, hezčímu výhledu, čistšímu
vzduchu a lepšímu prostředí pro zvěř.

V neposlední řadě by to omezilo zápach z polí,
který mně osobně trochu vadí, ač k malému
městu prostě patří. Ukazuje se ale, že takový
prstenec lesů by příliš ztížil život zemědělcům,
kteří tu hospodaří a doslova nás živí. Je to prob-
lematické i z hlediska zákona o ochraně půd-
ního fondu. No a hlavně nemůžeme nikoho
nutit, aby zalesňoval vlastní soukromý poze-
mek.
Jsem tedy rád, že žije naděje na kompromis.
Místo zalesnění celého prstence upravme
na parky nebo aspoň louky těch pár parcel,
které již jsou v územním plánu vedeny jako re-
kreační zeleň a jsou v majetku města. Město už
tímto směrem vykročilo a zakládá nové parčíky
a sady (Z. Kopala, Na Prokopu). Využití takových
pozemků třeba pro pěstování kukuřice nebo
řepky by bylo v rozporu s územním plánem,
protože pak to není rekreační zeleň. Když vám
do kukuřice vběhne dítě, vyleze s vyrážkou
od chemie.
Rozumím, že některým zemědělcům se nelíbí
ani tohle a chodí za starostou lobbovat. Nic-
méně stromy jsou u Litomyšle vzácné a mají pro
nás všechny velké výhody. Jen prostě tolik ne-
vydělávají, nejsou na ně velké dotace a mají
slabší lobby. Ať to sami vidíte jakkoli, nebojte se
napsat podnět na komisi pro životní prostředí,
stačí na email městského úřadu.

Tomáš Havránek

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Firma Michal Kortyš-ELKOR, Litomyšl
přijme pracovníka na pozici:

PRODAVAČ 
elektroinstalačního 
materiálu 
Znalost v oboru elektro výhodou

Adresa provozovny:
Mařákova 1149, Litomyšl
Nástup možný od 1. 3. 2022 
nebo dle dohody

Bližší informace: 
tel. 461 615 014
e-mail: elkor@elkor.cz

Zdraví. Duše. Hand made

Alternativní medicína, byliny, posílení
imunity atd. Výklad karet, snů, čtení z ruky, atd.

Přednášky, meditace – amulety, 
obrazy, minerály atd.

Prodej šperků, oblečení, doplňků atd.
PhDr. Arnošt Vašíček – Tajemné fenomény 

v sobotu 9. 4. ve 12.30

https://www.facebook.com/astrovikend

www.astrovikend.cz

Zámecké návrší Litomyšl
9. a 10. dubna 2022

So 9 –18 h, Ne 10 –17 hod.
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Podařilo se nám prolomit ledy
V sobotu 19. února jsme uspořádali benefiční
otužovací akci Prolomit ledy. Plácek před Lido-
vým domem se hemžil otužilci a veřejností,
která se chtěla o tomto počinu dozvědět více.
Mile nás potěšila velká účast a přítomnost se-
niorů, kteří využívají naše služby a kterým je vý-
těžek této akce určen. V letošním roce jim totiž
chceme věnovat více našeho času při volnoča-
sových aktivitách. Výtěžek akce se vyšplhal
na krásných 6 752,- Kč a podařilo se nejen to!
Dnes ráno nám jedna ze seniorek vzkazovala,
že se začala sprchovat studenou vodou! Pokud
se díky této akci začne někdo otužovat, přemý-
šlet o pohybových aktivitách a svém zdraví, tak
je to benefit k nezaplacení! 
Děkujeme všem, kteří nám s akcí pomohli, jme-
novitě panu Jaroslavu Beránkovi, Václavu Boš-
tíkovi a Michaelu Havlíkovi z Body Mind Map
Institute, který nás procesem otužování pro-
vedl. Firma Abplast nám sponzorsky dodala
otužovací sud, dobroty jsme pořídili díky firmě
Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o., Řeznictví
Sloupnice s.r.o., Zelenině Švec, Gingerr.cz, Pon-

topolis z.s. a Pohostinství u Hanusů. Litomyšlští
dobrovolní hasiči nám pomohli s naplněním
kádí a stánky. Pavel Mrověc a spol. zase skvěle
zahráli. Děkujeme také všem dobrovolníkům
a pečovatelkám, na kterých náročná péče o se-
niory leží. Všichni dohromady vytvořili perfektní
tým a snad jsme někoho inspirovali. Když to
dobře půjde, příští rok se budeme otužovat
znovu. Za Farní charitu Litomyšl 

Martina Hanusová a Veronika Peterková

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

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

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

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

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

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

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Rozhodování zastupitelstva v Lito-
myšli o ne/prodeji Vily Klára • Plavecký klub
Litomyšl po restartu • Nadchod přes I/35 v Li-
tomyšli se začne bourat, kamiony pojedou měs-
tem! • To hlavní z veřejného představení návrhů
na odkup Vily Klára v Litomyšli • Litomyšl se
utkala v krajské hokejové lize o play off s Hlin-
skem

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Když má škola jako svoje logo dvojku a v kalen-
dáři se objeví datum 22. 2. 2022, nemůže jinak,
než pořádně si takový den užít. Dvojka je pro nás
symbolem partnerství, spolupráce. Proto jsme se
rozhodli zasvětit ho právě jim. Připravili jsme 22
různých výzev, na jejichž splnění měli žáci cca
222 minut. Byly to všechno aktivity pro dvojice,
některé úzce souvisely s výukou jednotlivých

„Dvojka září v kalendáři“
aneb 22. 2. 2022 na 2. ZŠ        

Hledáme specialistu
osobních financí 
na HPP

Finanční skupina PARTNERS BUDUJE BANKU, a proto do našich řad 
na pobočku Partners Market v Litomyšli hledáme nové kolegy a kolegyně.
Pokud vás baví potkávat se s lidmi a jste komunikativní, jsme právě my 
tím správným směrem, kde se teď vydat.  
Nové parťáky podporujeme, věnujeme jim čas a péči. U nás nebudete nezná-
mými zaměstnanci, ale platnými členy týmu, kteří se navzájem dobře znají. 
Nabízíme unikátní pracovní prostředí, opravdu kvalitní ocenění dobré práce.
Řadu firemních benefitů, reálnou fixní pracovní dobu, vzdělání, seberealizaci,
zábavu a spoustu dalšího.

Mzda po zapracování 30.000 – 50.000, -, horní hranici však nemáme. 
U nás nedostanete hromadu nesmyslných a nesplnitelných plánů, abyste 
dosáhli na své odměny. Požadujeme minimálně maturitu a čistý trestní rejstřík.

Pokud jsme vás zaujali, pošlete svůj životopis na mail: pm.javurek@partners.cz. 
Více informací naleznete na www.partnerslitomysl.cz.

předmětů, jiné byly zaměřené především na vzá-
jemné poznávání, pomoc jeden druhému, měly
děti také pobavit. Své místo tu našlo i partnerství
starších kamarádů s prvňáčky.
Celým dnem nás provázela příjemná nálada,
ochota vzájemně spolupracovat, pomáhat si,
společně dosáhnout co nejlepších výsledků,
hrát fér, zkrátka být si v páru těmi správnými
parťáky. Užili jsme si spoustu legrace a přitom
jsme poctivě trénovali spoustu měkkých doved-
ností, které budeme v životě potřebovat –
od vzájemného naslouchání a rozvoje komuni-
kačních dovedností i týmové spolupráce přes
společné řešení problémů až po pozitivní nala-
dění a pocit sounáležitosti. 
Nebylo podstatné, že někdo nestihl všechno,
nebo že se někomu něco nepodařilo. Důležitá
byla snaha a společné nadšení pro věc. Domů
jsme odcházeli s úsměvem a pocitem, že dne-
šek byl zase jeden z těch super dnů, které dělají
naši školu naší školou.

Markéta Šplíchalová, foto: Irena Bartošová



25

ROZPIS SLUŽEB

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
poskytující zdravotní péči v 5 nemocnicích regionu

hledá vhodnou kandidátku / vhodného kandidáta na pozici:

Farmaceut/ka
pro Ústavní lékárnu v Litomyšlské nemocnici

Požadujeme:
• kvalifikační a odborné požadavky dle zákona 95/2004 Sb. 

ve znění novely 176/2019 Sb.,
• chuť aktivně přistupovat k chodu a rozvoji lékárny,
• vstřícnost, ochotu a respekt ke klientům,
• trestní bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• možné i pro absolventy.

Nabízíme:
• odbornou a zajímavou práci v nemocniční lékárně, která poskytuje výdej

a prodej pro veřejnost a zásobuje lůžková oddělení nemocnice,
• odpovídající mzdové ohodnocení,
• pracoviště bez pohotovostních služeb, 

pracovní doba 6.00 –14.30 a 8.30–17.00 dle střídání směn,
• příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv, 
• zaměstnanecké benefity - 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna 

tzv. sick days, možnost závodního stravování s příspěvkem 
od zaměstnavatele, příspěvek na penzijní připojištění a další,

• podpora dalšího vzdělávání v oboru, 
• nástup možný od března 2022 nebo dle dohody,

Kontaktní osoba: 
Mgr. Vlasta Spurná, vedoucí farmaceut
tel. 461 655 530, e-mail: vlasta.spurna@nempk.cz
Dana Šípková, personalistka
tel. 461 655 131, e-mail: dana.sipkova@nempk.cz

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. 3. MUDr. Pilařová
Ne 6. 3. MUDr. Sadílková
So 12. 3. MUDr. Šíchová
Ne 13. 3. MUDr. Švábová
So 19. 3. MUDr. Cacková
Ne 20. 3. MUDr. Filová
So 26. 3. MUDr. Hájková
Ne 27. 3. MUDr. Kopecká
So 2. 4. MUDr. Mareš
Ne 3. 4. MUDr. Papoušková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 5. 3. U Slunce, 461 612 678
Ne 6. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 3. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 13. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 3. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 20. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530 
So 26. 3. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 27. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 2. 4. U Slunce, 461 612 678
Ne 3. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. – 6. 3. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
12. – 13. 3. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
19. – 20. 3. MDDr. Kotlárová M. Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
26. – 27. 3. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
2. – 3. 4. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663

Očkovací místa omezují provoz
V Pardubickém kraji je naočkováno minimálně
jednou dávkou více než 300 tisíc lidí včetně
dětí, posilovací dávku má 186 tisíc osob. Zájem
o očkování v posledních týdnech klesá, proto
řada očkovacích míst ukončuje nebo omezuje
provoz.
„Myslím, že se v průběhu minulých měsíců do-
statečně prokázalo, že očkování chrání lidi před
těžkým průběhem onemocnění, proto bych
ještě apelovala na všechny zejména rizikové
skupiny, aby využily možnosti se naočkovat. 
V březnu bude k dispozici i vakcína Nuvaxovid
od výrobce Novavax založená na tradičním
principu, kterou budou moct využít ti, kteří ne-
měli důvěru v dosud aplikované typy vakcín. Už
nyní je možné se na ni předregistrovat,“ řekla
Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana.
Kde se už neočkuje
Provoz očkovacích center zcela ukončily Reha-
bilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Vysokomýt-
ská nemocnice, Hamzova léčebna pro děti 
a dospělé v Luži, Odborný léčebný ústav v Je-
víčku, centra v Poličce, Králíkách, Lázních Boh-
daneč a Lanškrouně. Svou cestu ukončil i tzv.

očkovací kamion společnosti Podané ruce.
Kde je omezený provoz
Jeden den v týdnu má vyhraněný pro očkování
stále Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
či Nemocnice následné péče v Moravské Tře-
bové.
Mobilní očkovací tým z Nemocnice Pardubic-
kého kraje připraven nejen s posilovací dávkou,
a to od úterý do pátku od 9 do 18 hodin.
V Pardubicích na poliklinice KOLF se očkuje
každé pondělí od 12 do 16 hodin a každý pátek
od 9 do 17 hodin.
Kam zajít na očkování
Zájemci mohou využít nově otevřené očkovací
místo v Atrium Paláci Pardubice, které očkuje
dospělé a mládež starší 16 let.
Ve všední dny jsou v provozu očkovací centra
v krajských nemocnicích.
Očkuje se také u praktických lékařů či praktic-
kých lékařů pro děti a dorost. 
Podrobnosti najdete na webu 
Pardubického kraje v záložce Očkování:
www.pardubickykraj.cz/ ockovani. 

Zuzana Nováková, Pardubický kraj
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Z kvalitně obsazeného fotbalového
turnaje vezeme bronzové medaile!

Hráči starší přípravky se v neděli 13. 2. zúčastnili
již druhého halového turnaje v České Třebové. 
V turnaji jsme postupně změřili síly s těmito
soupeři: Lit. - FK Letohrad 0:0, Lit. - FC Žamberk
3:0, Lit. – FK Šumperk 2012 1:1, Lit. – SK Uhelné
sklady Praha 0:1, Lit. - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
1:0, Lit. – Libchavy 3:0.
Se ziskem jedenácti bodů jsme obsadili krásné

třetí místo za týmy z Prahy
a Ústí nad Orlicí. Zvlášť
povzbuzující je, že jsme
jako jediní dokázali porazit
ústeckoorlický tým, který
jinak ve všech ostatních zá-
pasech turnaje stopro-
centně bodoval. 
Turnaj se po všech strán-
kách vydařil a především
zápasy s týmy Libchav
a Ústí nad Orlicí ukázaly,
jak velký herní posun kluci
během roku udělali. 

Na konci turnaje jsme si tak na krk mohli pověsit
zasloužené bronzové medaile.
Děkuji všem hráčům za předvedené výkony a za
výbornou reprezentaci Litomyšle a rodičům pak
za neutuchající podporu z tribuny.

Antonín Hloušek a Marek Štegner,
trenéři st. přípravky

Plavecký klub
Litomyšl  - Melánie,
Bára, Vojta
Trojice plavců z Litomyšle si vyzkoušela první
velké závody na dlouhém bazénu v Českých Bu-
dějovicích. Vojta Drahoš dokázal v silné konku-
renci získat zlato na 50VZ, 100VZ a 200VZ.
Melánie Zvěřinová brala stříbro na 100P a 200P.
Všichni zaslouží  velkou pochvalu za vzornou
reprezentaci. Karel Jandík

Mistrovství ČR
ORION-SHIVA KTM
v motoskijöringu
Krásné počasí, konečně hodně sněhu a kolem
dráhy mnoho spokojených diváků. Ovšem letos
kvůli nepřízni počasí musely být totiž hned čtyři
úvodní podniky šampionátu zrušeny. A z tohoto
důvodu se o titulu rozhodovalo (13. února)
pouze v jednom závodě. Nakonec zaslouženě
a za velkého aplausu místních příznivců vybo-
jovala titul ČR v motoskijöringu 2022 domácí
dvojice jezdců Pavel Dvořáček (motokrosař)
s lyžařem Daniel Mandysem - startující v bar-
vách MTX Racing. Zkušený matador Víťa Marek
s parťákem Jaromírem Vondrůškou (Cermen
Team) vybojoval s přehledem druhou pozici,
na bronz překvapivě dosáhli jezdci týmu SMX
Rudník Pavel Šmahel, Jiří Hendrych.
Obhájci prvenství (2019) Lukáš Mohaupt s lyža-
řem Vaškem Hotovým (Orion Racing Team) měli
na dobřanské trati ve finálové jízdě několik kolizí
- v cíli byli klasifikováni proto až jako desátí.

Petr Kovář, Orion Racing Team
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Řádková inzerce
Koupím gramofonové LP desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani de-
chovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za na-
bídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz • Koupím starší filmové pla-
káty cca do roku 1980. 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 - volejte tel.
č. 607744568. • Prodám velkou krabici knih růz-
ného žánru z let 1930 – 1996 za 500 Kč. T-
739307646 • Koupím staré sakrální předměty do
sbírky křížek stolní, kropenku, svícen, oltářík pod
štucem, sošky svatých z kovu i porcelánu, staré
bible v kůži či modlitební knížky s ozdobnou vaz-
bou. Věřící sběratel. T-739307646

Andrea Stejskalová jako první sólo žena
běží Vltava run. A během pomáhá!
Jako první žena v České republice se pokusí li-
tomyšlská běžkyně Andrea Stejskalová uběh-
nout sama celý Vltava run. Zatím tento náročný
závod zvládli jako sólový běh pouze dva muži. 
Vltava run je 360 km dlouhý štafetový závod
začínající na Šumavě u pramene Vltavy a kon-
čící v Praze.  Běží se přes 3 kraje, 7 okresů a ne-
spočet měst a vesnic. Obvykle se o jeho zdolání
pokoušejí až dvanáctičlenné týmy. Letos je na-
plánován na polovinu května.
Andrea Stejskalová několikrát tento závod ab-
solvovala jako jeden z členů štafety, nyní se ale
rozhodla závod pokořit sama. Co ji k tomu
vede? „Je to pro mě výzva. A navíc si „Vltavu“
dám jako dárek k padesátinám,“ říká Andrea.
Tréninku na závod podřizuje veškerý svůj volný
čas. „Vím, že to bude bolet, ale těším se a chci
být stoprocentně připravená. Mám tréninkový
plán, podle kterého jedu. Za únor a březen po-
třebuju naběhat co nejvíc kilometrů a nasimu-
lovat si podmínky Vltavy. V dubnu budu víc
odpočívat a nabírat sílu. Jako sólo běžec star-
tuju v úterý 10. května a v neděli 15. května bych
měla být v Praze.“
A nebyla by to ona, aby její akce neměla dobro-
činný podtext. „Učím na základní škole U Ško-
lek, kam chodí Tomáš Lněnička. Tomu jsme

s naší běžeckou skupinou RůžOFFky v běhu už
pomohly vybrat peníze na kolo. Pokud chci dát
běhu hlubší smysl a pomoct, vybírám si vždy
konkrétní lidi. A tady se to přímo nabízí. Tomá-
ška i jeho rodinu dlouho znám a vím, že vzhle-
dem k Tomově postižení se rodině hodí každý
příspěvek.“  Andrea je ve spojení s Nadací man-
želů Pokorných, která její dobročinnou část akce
zaštiťuje. Založila k této příležitosti transpa-
rentní účet, kam budou moct lidé posílat pří-
spěvky Tomáškovi. V nadaci Tomáška znají, jeho
rodinu také již podpořili, proto nyní s pomocí
neváhali. Olga Radimecká

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

PŘIJMEME I BRIGÁDNÍKY 
NA DPP – POZICE PLAVČÍK

Zájemci, hlaste se písemně 
zasláním životopisu na e-mail
plaveckaskola@mslit.cz

tisk do rozměru A0

ŠTOREK s.r.o.
Smetanovo náměstí 29
570 01 Litomyšl
mail: litomysl@autostorek.cz
tel: 461 615 610
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Atletické okénko
V únoru vyvrcholila halová atletická sezona kraj-
skými přebory ve všech kategoriích, v našem
kraji neexistuje regulérní atletická hala, proto
stejně jako většina krajů své přebory pořádá
v Praze, Jablonci nebo Ostravě. Pardubické pře-
bory od žactva po dospělé se konaly letos v Os-
travě. Řada atletů vynechává halu, protože jejich
disciplíny nejsou na pořadu nebo se připravují až
na letní sezonu. Mnozí se věnují v zimě sporto-
vání v tělocvičnách, u nás např. košíkové. V Os-
travě úspěšně testoval své zimní výkony
v netradičních disciplínách P. Baar (2. v kouli a 3.
ve výšce), nejúspěšnější byl V. Voříšek, který
v žákovské kategorii vyhrál kouli a byl třetí
ve výšce. Loňští mladší žáci startují letos o vě-

kovou kategorii výše: M. Jůza byl 2. na 60 m př.,
4. v dálce a v běhu na 800 metrů, M. Metyšová
byla 4. v kouli a ve finále běhu na 60 metrů.
Krajské přebory přípravek v hale se uskutečnily
v Pardubicích, ale běh na 600 metrů se běžel
venku. Pro většinu nejmladších atletů to byly
první závody v hale. Nejlepší výkony ve všech
disciplínách předvedla Němcová, která má
ze závodů zatím největší zkušenosti. I výkony
dalších děvčat Havranové a Hurychové byly
lepší než výkony chlapců. Z nich byl na 60 m
nejrychlejší Hladík, na 600 metrů Vavřín, v dálce
nejlepší Halamka. Ve vložených odpoledních zá-
vodech stojí za zmínku výkony veterána Z. No-
votného (50) na 60 metrů (8,97) a dorostenky

Suchánkové na 60 př. (11,22).
Na halovém víceboji v Jablonci startoval mezi
juniory J. Jirout, nejlepších výkonů dosáhl
ve sprintech, naopak slabinou byly skok vysoký
a skok o tyči, děvčata Sršňová a Kabrhelová
byla nejúspěšnější také ve sprintech.
V nové brožuře nejlepších atletických výkonů za
minulý rok 2021 je zařazeno 8 členů našeho od-
dílu – z mužů nejlépe V. Kozák (9. v oštěpu
(67,94), Baar, T. Kozák, Vilček, veterán Strnad –
čes. rekordman v kategorii nad 70 let), z děvčat
Sršňová a Tomšů, nejlépe se umístil na 4.místě
žák V. Voříšek (koule 15,00).
V březnu ještě plánujeme uspořádat tradiční
oddílové závody v hale Šapito ve Svitavách,
krajské soutěže družstev mladšího žactva by
měly odstartovat nově přespolním během, rov-
něž v březnu. Petr Jonáš
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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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Ocenění pro Adfors Basket v anketě Sportovec roku
Hned dvakrát zazněl název našeho basketbalo-
vého klubu v sále Tylova domu v Poličce při vy-
hlašování tradiční ankety Sportovec roku
okresu Svitavy za rok 2021.
První ocenění si převzali kadeti U17, kteří
úspěšně bojují v celostátní lize kadetů, v níž se
jim podařilo obsadit 2. místo ve své skupině B,
a postoupit tak do finálové skupiny. Kromě této
národní soutěže se družstvo účastní i meziná-
rodních klání v rámci Středoevropské mlá-
dežnické ligy, kde v silné konkurenci sice
nedosahuje na nejvyšší příčky, ale rozhodně se
v soutěži neztratí.
Pro tento tým chlapců ročníků 2005 a 2006 se
zdaleka nejedná o premiérové ocenění Sporto-

vec roku v našem okrese, neboť v této anketě
chlapci uspěli již po páté! Od roku 2017 tým do-
kázal proměnit všechny nominace na ocenění

s výjimkou loňského roku, kdy se anketa z dobře
známých důvodů nekonala.
Družstvo kadetů nebylo jediným oceněným zá-
stupcem Adfors Basket, neboť do Litomyšle pu-
tuje i jedna cena individuální. Dlouholetý trenér
našeho klubu Stanislav Cimburek byl oceněn
v kategorii regionální trenér za celoživotní pří-
nos a práci s mládeží. Stanislav tak rozšířil svou
sbírku cen, jelikož v roce 2021 byl jedním z lau-
reátů Plakety Rady města Litomyšle. Gratulu-
jeme mu k tomuto úspěchu a přejeme
především pevné zdraví a ještě mnoho let strá-
vených s dětmi na palubovkách.

Martin Šorf, 
předseda Adfors Basket Litomyšl

10. února zemřel dlouholetý člen
TJ Sokol Litomyšl – bratr Miroslav Havran
Litomyšlská sokolská organizace ztrácí oběta-
vého, veselého, kamarádského a zodpověd-
ného člověka.
Mirek byl dlouholetým aktivním členem, ve vý-
boru TJ Sokol Litomyšl měl na starost odbor Po-
bytu v přírodě. Věnoval se organizaci běžeckých
závodů pro mládež i dospělé, turistických akcí
v širokém okolí, stanovým základnám na Šu-
mavě a v Rožnově pod Radhoštěm, pomáhal
v organizaci Sokolských Šibřinek, kam vždy
vnesl dobrou náladu.  Aktivní byl i ve vedení so-
kolské Pippichovy župy v Pardubicích – i zde
měl na starost pobyt v přírodě.
Jeho velkým koníčkem byl běh – zúčastňoval se

vytrvalostních a maratonských závodů. Svůj
sen si splnil účastní na zahraničních závodech
veteránů ve Frankfurtu, v Římě, v Regensburku
i slavném 100. maratonu v Bostonu.  Úspěchy
sklízel na různých republikových i evropských
veteránských závodech v běhu do vrchu, v sil-
ničních bězích i v halových závodech.
Další jeho zálibou   bylo fotografování – všeho –
s radostí rozdával svým známým osobní PF, vždy
s nápaditým a zajímavým motivem i textem.  Do-
kumentoval nácviky sletových skladeb, přeměnu
sokolské zahrady a budovy sokolovny, účastníky
turistických akcí, momentky sportovních výkonů,
všechny zajímavosti ve městě, přírodu, květiny…

Své osobní zážitky spolu se spoustou fotografií
sepsal v knížce Běhání je droga a v dokumentu
Cestování jihozápadem USA.
Mirku, loučíme se sokolským pozdravem „Nazdar“
    za výbor TJ Sokol Litomyšl Josef Strnad
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Sportovcem roku 2021 se stal Martin Doubek
Po roční odmlce se na scénu vrátila anketa Nej-
úspěšnější sportovec Svitavska. Za uplynulý rok
2021 byl jejím vítězem zvolen litomyšlský auto-
mobilový závodník Martin Doubek, který trium-
foval v prestižním seriálu EuroNascar. Slavnostní
galavečer se konal v Tylově domě v Poličce.
Vloni nebylo možné ceremoniál uspořádat ani
letos nebyly podmínky optimální, ale nakonec
všechno zdárně klaplo. Vybraní laureáti v jed-
notlivých kategoriích převzali svoje ocenění
z rukou osobností politického, společenského
a hospodářského života regionu. Přítomní ne-
byli pouze ti, kterým účast znemožnily pozitivní
testy na koronavirus, mezi takové patřili para-
lympijský medailista Petr Svatoš nebo sběratel
atletických veteránských rekordů Ivo Strnad.
Celkově však byla účast vyznamenaných spor-
tovců vzhledem k současné době úctyhodná.
Mezi vyhlášenými nechyběli tradičně úspěšní
motokrosaři z litomyšlského Orion Racing
Teamu, ale také travní lyžaři, triatlonisté, zá-
stupci extrémních či bojových sportů, atleti,
gymnastky a vyslanci řady dalších odvětví. Par-
dubický fotbalista David Huf se stal Krajánkem
roku a cenu za mimořádný výkon si zasloužil li-
tomyšlský cyklista Miroslav Hájek za svůj uni-
kátní počin, kdy během jedenácti dnů objel
hranice České a Slovenské republiky. Dvouho-
dinovým programem tradičně provázel Radek
Šilhan.

Nejúspěšnější sportovec Svitavska za rok 2021
– přehled úspěchů za Litomyšl

Jednotlivci – dospělí
1. Martin Doubek
(automobilové závody EuroNascar, 
Orion Racing Team Litomyšl)
2. Petr Svatoš
(stolní tenis, TJ Jiskra Litomyšl)
3. Barbora Laňková
(motokros, Orion Racing Team Litomyšl)
5. Květa Ramešová
(karate, Karate-do Litomyšl)

Jednotlivci – dorost
2. Petr Rathouský
(motokros, Orion Racing Team Litomyšl)

Jednotlivci – žáci
4. Dominik Kučeřík
(motokros, Orion Racing Team Litomyšl)

Regionální trenéři
Stanislav Cimburek
(basketbal, Adfors Basket Litomyšl)

Kolektivy – dospělí
FARMTEC Team Litomyšl
(extrémní závody, Patrik Tmej – Pavel Pešek,
Jana Brýdlová – Patrik Tmej)

Kolektivy – dorost
Adfors Basket Litomyšl (basketbal kadeti U17)

Kolektivy – žáci
TJ Jiskra Litomyšl (atletika starší žáci)

Veteráni
Petr Bartoš
(motokros, Orion Racing Team Litomyšl)
Ivo Strnad (atletika, TJ Jiskra Litomyšl)
Roman Sedláček
(triatlon, SBR TRI Team Litomyšl)

Zvláštní cena Regionálního sdružení sportů
Svitavy
Natálie Jandíková (plavání, SC PA Pardubice)

Handicapovaný sportovec
Petr Svatoš (stolní tenis, Jiskra Litomyšl)

Mimořádný sportovní výkon
Miroslav Hájek (cyklistika, Litomyšl)

Text a foto Radek Halva

Litomyšlský fotbal
na prahu jarní 
části sezony
V březnu se rozbíhá druhá polovina
mistrovských fotbalových soutěží, což platí také
pro Jiskru Litomyšl. Po dvou letech je tady ko-
nečně reálná naděje, že se celá sezona bez
problémů dohraje. Litomyšlští muži pod vede-
ním trenéra Romana Pražáka se po zimním pří-
pravném období v ostrém zápase poprvé
představí v neděli 13. března, kdy od 14.30 na-
stoupí ve Svitavách ke čtvrtfinálovému utkání
Poháru hejtmana Pardubického kraje. Odvetné
boje v krajském přeboru otevřou coby třetí tým
tabulky o týden později v neděli 20. března od
10:15 na hřišti MFK Chrudim B. Domácí příznivci
se na první jarní fotbal budou moci vydat v so-
botu 26. března, soupeřem Jiskry budou Mora-
vany a toto utkání začne v 15 hodin. Mistrovské
boje začínají co nevidět také pro dorostence
hrající ve společném družstvu se Sokolem Dolní
Újezd. Jejich nejbližší program je následující: 12.
března od 13 hodin doma Letohrad, 19. března
od 12.30 venku Ústí nad Orlicí, 26. března od
12.15 doma Prosetín/Holetín. Radek Halva

V krajské lize je dobojováno 
Příznivci hokeje měli v uplynulém měsíci na-
pilno. Hokejové play off bylo odehráno doslova
v bleskovém tempu. Pro hráče to znamenalo
sehrát i čtyři utkání během osmi dnů. I přes
množství zápasů předvedli skvělé výkony,
a zvláště osmifinálová série proti Hlinsku na-
bídla opravdovou podívanou. Bohužel cesta ho-
kejistů A týmu skončila ve čtvrtfinále, kdy bylo
nad jejich síly mužstvo z Chrudimi. 
Osmifinálová série hraná na dvě vítězná utkání
v režimu neděle - středa - pátek začala vítěz-
stvím Litomyšle. V následujícím zápase však
mužstvo Hlinsko vyrovnalo stav na 1:1. Rozho-
dovalo až třetí utkání, které po dramatickém
průběhu rozhodly až nájezdy. „Chtěli jsme jít
na tým, se kterým jsme odehráli nějaké zápasy

v předchozí fázi soutěže. Jsme rádi, že se nám
podařilo urvat vítězství a postoupit do dalších
bojů,“ řekl po skončené sérii trenér Jakub Ba-
žant. Postup do čtvrtfinále byl okamžitý
a na odpočinek nebylo moc času. Na výsledku
série se tak podepsala i únava hráčů, kteří dali
do utkání maximum svých sil. V prvním utkání
na chrudimské ledě Litomyšl vstřelila pouze
jeden gól a prohrála. V následujícím utkání se
hrálo o setrvání v soutěži, neboť i tato část play
off se hrála pouze na dvě vítězná utkání. Na do-
mácím ledě bylo utkání dlouho vyrovnané
a o konečném výsledku se rozhodovalo až v po-
slední třetině. Bohužel o jeden gól více vstřelilo
chrudimské mužstvo a sezona pro litomyšlské
borce skončila. „Hokej je hra chyb a vyhraje

ten tým, kterých
jich udělá méně,“
zhodnotil poslední
soutěžní zápas
sezony kapitán Li-
tomyšle Radislav
Ondráček. 
Více podrobností
o odehraných
utkáních a další
zprávy z hokejo-
vého klubu nale-
znete na webu
hclitomysl.cz K dis-
pozici je také FB
profil HC Litomyšl. 

Text a foto
Petr Šilar

Martin Doubek na předávání cen


