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První fáze výstavby kruhového objezdu u areálu Perštýna, kde pomalu roste nová prodejna
supermarketu Lidl, je už dokončená. V místě vznikla polovina křižovatky a nyní je potřeba
postavit zbývající část. Proto je od 23. května do 19. června naplánována další etapa prací.
Při ní se počítá s uzavřením levé části silnice I/35 ve směru od centra města na Vysoké Mýto,
a tedy i odbočovacího pruhu do Nedošína a k čerpací stanici. 

Gastroslavnosti
M. D. Rettigové
se vrací

Co do budoucna bude 
s vilou Klára?

Pomoc válečným
uprchlíkům v Litomyšli 1976 Nabídka stavebních

parcel na Lánech

Stavba křižovatky u budoucího
Lidlu výrazně omezí dopravu

stalovat úsekové měření rychlosti pro zvýšení
bezpečnosti tamních obyvatel a chodců. Také
tam bude platit trvalý zákaz vjezdu nákladních
vozidel nad 12 metrů mimo dopravní obsluhu.
Velice nás dopravní komplikace mrzí, ale bohu-
žel je třeba kruhovou křižovatku dokončit, jinak
by nemohla nová provozovna Lidlu vzniknout.
Nemáme žádné páky na to ovlivnit termín či
rozsah prací, to je záležitostí kraje a investora.
Ale plánujeme oslovit policii s prosbou, aby
v této lokalitě častěji kontrolovala bezpečnost
na silnicích a dodržování pravidel,“ vysvětluje
starosta Daniel Brýdl. Práce na druhé etapě vý-
stavby kruhového objezdu mají kompletně
skončit do 3. července.

Do Nedošína nepojede MHD
Stavební práce výrazně omezí i provoz městské
hromadné dopravy, která nebude od 23. května
do 3. července obsluhovat zastávky Rybářství,
Vertex, Nedošín-Žabárna, Nedošín-na obrátce
a Lány-Teroz. Zastávky Lány-vodovody a Lány-
U Babky budou obslouženy pouze linkami číslo
4, 11 a 19. 
Občané Nedošína tedy budou odkázáni na vla-
kové a autobusové spoje zastavující na I/35.
Dočasně také bude pozastaven zákaz vjezdu 
na obslužnou komunikaci vedoucí ze Šibenič-
ního vrchu na Štít.
Nová křižovatka by měla být v ostrém provozu
letos na podzim, kdy se počítá i s otevřením
nové prodejny Lidlu. -mv-

Komunikace bude v uvedený termín průjezdná
pouze pro dopravní obsluhu Nedošína a Saint-
Gobain Adfors. Řidiči osobních aut projíždějící
městem se budou muset vydat po objízdných
trasách, zatímco šoféři nákladních aut budou
jezdit po již vybudované části kruhového ob-
jezdu.
Provoz bude v místě řídit přenosná světelná
signalizace a pracovníci stavby. Pro osobní do-
pravu na trase Litomyšl-Vysoké Mýto bude sta-
novena objízdná trasa ve směru kruhový objezd
u Daliboru, Lány, odbočka u bývalého Terozu
na silnici I/35. Ve směru Vysoké Mýto-Litomyšl
pak budou řidiči jezdit přes obce Cerekvice nad
Loučnou, Nová Sídla, Sedliště, Morašice, Viš-

ňáry a u viaduktu na ulici T. G. Masaryka se 
napojí na hlavní silnici.
Od 20. června do 3. července pak kvůli dokon-
čení prací dojde ke kompletní uzavírce levého
pruhu silnice. Pro potřeby obyvatel Nedošína 
a závodu Saint-Gobain Adfors bude možné vy-
užít příjezd přes parkoviště čerpací stanice. 
Pro ostatní budou stále platit výše uvedené ob-
jízdné trasy.
Na křižovatce silnic I/35, výjezdu z Nedošína 
a silnice ve směru Sedliště bude pro větší bez-
pečnost řidičů omezena rychlost jízdy na 70 ki-
lometrů v hodině.
„Na Lánech jsme již v únoru nechali kvůli při-
pravované výstavbě kruhové křižovatky nain-

Podpoříte nápady svých spoluobčanů
na zlepšení života ve městě?
Do letošního ročníku participativního rozpočtu
jste nominovali téměř 30 projektů. Po zevrubné
kontrole nakonec prošlo 15 z nich do velkého fi-
nále. V něm budou občané města a integrova-
ných obcí vybírat své favority. Opět hledáme
dva nejlepší nápady v kategorii 300 a 50 tisíc
korun. 
Hlasovat na webu města můžete od 15. května
do 15. června, ale pořadatelé mysleli i na spolu-

občany, kteří nemohou či nechtějí využít hlaso-
vání přes internet. Pokud se vám některý 
z návrhů, jejichž podrobný seznam najdete 
na straně 5, líbí, můžete pro něj hlasovat 
i osobně v informačním centru a hlavní budově
městského úřadu, kde vám zaměstnanci rádi
pomohou s vyplněním hlasovacího lístku na po-
čítači. Děkujeme všem, kteří se do letošního
ročníku zapojili či zapojí. -red-

I v době pocovidové chtějí organizátoři ob-
líbených gastroslavností uctít památku
M. D. Rettigové, která v Litomyšli nejen žila,
ale také učila hospodyňky, aby ve vaření ne-
podléhaly stereotypům a experimentovaly.
Kromě dobrého jídla a pití, spousty vaření 
a krásných vůní na vás o víkendu 21. a 22.
května na Smetanově a Toulovcově náměstí
čeká hodně muziky, troška soutěžení a také
setkání, mnohdy doslova po letech!
Sobotní slavnostní zahájení bude ve zna-
mení vystoupení LosHrncos, kteří nás dove-
dou k hrobu M. D. Rettigové, kde proběhne
krátké poděkování této ženě s velkým „Ž“.
Kompletní program najdete na str. 8.    -red-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení zastupitelstva města
ZaM rozhodlo o pořízení změny č. 6 územ-

ního plánu Litomyšl, jejímž obsahem bude ze-
jména změna podmínek pro využití ploch
týkající se fotovoltaiky.

ZaM schvaluje poskytnutí individuální dotace
ve výši 50 000 Kč Židovské obci Praha
na úhradu části nákladů souvisejících se zdra-
votním a bezpečnostním ošetřením stromů
na židovském hřbitově v Litomyšli. -red-

ZaM souhlasí s tím, aby se v souladu s hla-
sováními, která proběhla na zasedání dne 24. 2.
2022 a kterými nebyla schválena ani jedna
z předložených nabídek (nabídka společnosti
Kubík a nabídka manželů Kučerových), které
město obdrželo na základě zveřejnění záměru
prodeje, ukončilo zadávací řízení na prodej ne-
movitých věcí.
    www.litomysl.cz/zastupitelstvo/usneseni

Starostova
odpovědna

Umístění solárních panelů bylo velkým téma-
tem v páté změně územního plánu a i do bu-
doucna se bude instalace fotovoltaiky
v Litomyšli podrobně řešit. Ještě se totiž nedo-
končily práce na stávajících úpravách tohoto
strategického dokumentu rozvoje města a již se
začíná pracovat na šesté sadě změn. V ní se
bude mimo jiné řešit uvolnění podmínek pro
umístění fotovoltaických panelů na střechy ro-
dinných a bytových domů v ochranném pásmu
památkové rezervace. Současné regulace jsou

totiž velice přísné a neumožňují větší využití
této technologie v některých částech města,
konkrétně na střechách či jiných částech budov
v městské památkové rezervaci a jejím ochran-
ném pásmu, kde to zakazuje územní plán.
Hranice těchto oblastí  je možné zjistit na měst-
ském mapovém portálu http://gis.litomysl.cz/
gis/. 
„Zatímco v páté změně se návrhy týkaly jednot-
livých lokalit, tak v připravované šesté se bude
řešit zjednodušení podmínek celoplošně. V sou-

časné době na základě požadavků zejména pa-
mátkářů panují přísné podmínky pro umístění
fotovoltaiky v historickém centru a ochranném
pásmu. Je to záležitost na příští rok až dva, bude
záležet na stanoviscích dotčených orgánů a je-
jich metodice, ale je to téma, které budeme
s projektanty řešit, a zastupitelé o něm pak
budou rozhodovat,“ vysvětluje současný stav
Josef Filipi, vedoucí Odboru výstavby a územ-
ního plánování MěÚ Litomyšl. 

-mv-

I šestá změna územního plánu bude řešit fotovoltaiku

Proč centrum města vypadá jako vietnamská
tržnice? Proč nezakážete vystavování zboží
na chodníky?
Dobrý den,  věřte mi, že nejen mě tato proble-
matika (ne-vkusu prezentace prodávaného
zboží u některých prodejen na podsíních, jak se
u nás říká podloubí) dlouhodobě velmi mrzí, ale
tak jak to na světě bývá, věci nelze řešit jedno-
duše.
Teoreticky bychom mohli zakázat jakoukoliv
prezentaci zboží na podloubí úplně - ale je
mnoho prodejen, které ji mají vkusnou, histo-
ricky myslím bylo zboží před prodejnami vysta-
vováno a určitě by se proti tomu provozovatelé
prodejen postavili. Pokusili jsme se tedy tržním
řádem vystavené zboží omezit (jak taxativním
výčtem, např. nesmí být vystavován alkohol,
spodní prádlo apod., tak rozměry a umístěním).
Toto podle mého názoru výrazně pomohlo (už
prodejci nezabírají obě strany), ale zásadní de-
bata je zde o vkusu a míře prezentace prodá-
vaného zboží. No a ty do žádného nařízení,
vyhlášky ani zákona nepopíšete a nenadefinu-
jete.
Největší vliv by na prodejce mohli mít majitelé
domů a já jsem s nimi opakovaně komunikoval
a prosil je o omezení vystavování zboží v jejich
nemovitostech - někteří vyslyšeli, jiní ne. A vliv
máte i vy všichni - zákazníci. Já osobně jsem se
například rozhodl, že do prodejen, kde je dle
mého názoru vystavování zboží na podsíních
nevkusné, prostě nebudu chodit nakupovat.
Nebudu je tak podporovat finančně. Dokonce
můžete (a já jsem to historicky dělal ještě před
nástupem na radnici) majitele prodejen sami
oslovovat a sdělovat jim váš názor na takto vy-
stavené zboží. Stokrát nic umořilo osla. Pokud
by jim podle mého názoru každý den někdo toto
říkal, třeba by přistoupili na vyšší kulturnost
prezentace zboží ve veřejném prostoru.
Co určitě udělat nemůžeme, je „zakázat vysta-
vené zboží v obchodech provozovaných Viet-
namci" - to jistě chápete, jednalo by se o jasnou
nezákonnou diskriminaci. Znovu se s kolegy po-
díváme na tržní řád, jaké máme možnosti vy-
stavené zboží dále regulovat. Opravdu upřímně
se ani mně, ani kolegům nelíbí zkažený dojem
z našeho krásného města, o kterém píšete.
Ještě jednou děkuji za Váš podnět, hezký den.

Daniel Brýdl, starosta města

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

Dubnové jednání zastupitelstva se uskutečnilo
ve čtvrtek 21. dubna a hlavním bodem pro-
gramu byly změny územního plánu. Ještě před
projednáním těchto bodů ale politici museli vy-
řešit další témata, v první části jednání tak na-
příklad oficiálně ukončili veřejnou soutěž
na prodej vily Klára. Tento bod byl formalitou,
protože v únoru zastupitelé nepřijali žádné
z navrhovaných usnesení. Na příštím jednání se
bude řešit, zda město vypíše nové kolo ještě za
funkčního období stávajícího zastupitelstva,
nebo se vše nechá k řešení až po komunálních
volbách. Více informací k tomuto tématu na-
jdete na straně 6.
Kromě řady majetkoprávních bodů na odkup či
prodej pozemků v různých částech města byly
na programu mimo jiné body k poskytnutí fi-
nanční odměny zastupitelům či zprávy o hos-
podaření města.
Největší debata se strhla kolem změn územ-
ního plánu. Zastupitelé měli předložených 11
návrhů od místních firem i soukromníků na roz-
šíření areálů a umístění fotovoltaiky v nich. Vět-
šinu z nich podpořili, a projektanti tak budou
v příštích týdnech zakreslovat změny, aby se
navrhovaná podoba územního plánu po páté
sadě změn mohla letos na podzim definitivně
schválit. Co by to znamenalo? Společnosti
Saint-Gobain Adfors byly například schváleny
tři návrhy ze čtyř, takže v areálu bude moci
v budoucnu dojít k instalaci solárních panelů.

Orion by v případě schválení mohl rozšířit haly
a vybudovat nové sídlo v Kornicích u příjezdu
do obce. Co se týče fotovoltaiky ve městě, je
podle některých zastupitelů nutné odstoupit
od přísné ochrany a instalaci solárních panelů
podpořit. „Energetická krize dopadne na kaž-
dého. Ve městě máme památkovou a ochran-
nou zónu, kde se nesmí fotovoltaika na střechy
instalovat, podle mého názoru by ochranná
zóna měla být co nejmenší či pro tento zdroj
energie neplatit. Pochopitelně by se panely ne-
měly instalovat na historické budovy či kostely
a v památkové zóně by neměly být panely in-
stalovány na místa, která jsou viditelná při po-
hledu z náměstí či dalších běžných tras pro
turisty, ale jinak bychom měli tento zdroj ener-
gie podporovat,“ prohlásil na jednání Vítězslav
Hanzl (KSČM).
Přesné znění přijatých usnesení nejenom k ná-
vrhům na změny územního plánu najdete
na webu města. Na konci jednání opět vystoupil
občan s připomínkami k chování majitelů psů,
kteří venčí své mazlíčky v historickém centru
a neuklízí po nich. Vedení města bude s měst-
skou policí znovu řešit častější kontroly tohoto
nešvaru, nicméně dle vyjádření radnice vždy zá-
leží především na osobní odpovědnosti a sluš-
nosti majitelů psů. Venčení psů v historickém
centru i dalších částech města již zakázáno je –
s výjimkou Parku mladých, kde je výslovně po-
voleno. -mv-

Z jednání zastupitelstva
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Stavba nadchodu pokračuje, kvůli
válce ale může dojít ke komplikacím
Válka na Ukrajině způsobila, že
se stavební průmysl potýká
s nedostatkem materiálu,
zejména konstrukční ocele,
i nedostatkem dělníků. Tyto
problémy se nevyhýbají ani
Litomyšli a budování nového
bezbariérového nadchodu
u polikliniky za 45 milionů
korun. „Stavební firma nás
upozornila na komplikace,
které zapříčinila válka na Ukra-
jině. Dochází nejenom zásoby
ocele a dalších kovů nutných
při stavbě, ale bohužel také
zahraniční subdodavatel kvůli
situaci na trhu zrušil objed-
nané práce na konstrukci lávky nadchodu. S do-
davatelem jsme v kontaktu a pravidelně se
scházíme, uvidíme, jaká bude situace na trhu
v květnu a červnu. Město trvá na tom, aby byly

dodrženy termíny a ceny
ve smlouvě, ale chápeme, že
se s válkou a jejími důsledky
nedalo při plánování počítat.
O vývoji situace budeme veřej-
nost informovat,“ uvedl Pavel
Kubeš, vedoucí Oddělení in-
vestic MěÚ Litomyšl. Podle
prvních informací by se termín
dokončení mohl posunout až
o tři měsíce.
Nový nadchod, na který Lito-
myšl získala 32milionovou do-
taci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, má
být hotový podle původních
odhadů na konci letošního

léta. Jeho součástí bude bezbariérový výtah,
díky kterému se výrazně usnadní cestování
starším spoluobčanům, lidem, kteří mají prob-
lémy s pohybem či rodičům s kočárky. -mv-

Kvůli dlouhodobému špatnému nakládání s od-
pady a stížnostem občanů dojde 15. května
k přesunutí dvou kontejnerů na oleje od super-
marketů Penny a Albert na ulice Kornická
a Z. Kopala. Stěhování je zejména kvůli řidičům,
kteří při nákupech odhazují do nádob špatně
uzavřený či zcela jiný odpad, než na který jsou
určeny. Svozová firma pak odmítá s kontejnery
manipulovat a odpad vyvážet. Proto všem eko-
logicky smýšlejícím spoluobčanům připomí-
náme, že oleje z domácností je nutné nejprve
slít přes filtr do plastových PET lahví se zašrou-
bovatelným víčkem. Kontejnery najdete
na Komenského náměstí, ulici 17. listopadu,
u supermarketu Billa a nově na ulicích Kornická
a Z. Kopala.
Nabídka brigády - pro občana s ekologickým cí-
těním, dobrovolníka, který by sléval oleje z do-
náškových nádob v kontejneru do větších
barelů pro svozovou firmu. Více informací po-
skytnou na Odboru místního hospodářství MěÚ
Litomyšl, tel. 461 653 634. -az-

Stěhování 
kontejnerů na oleje

Dopravní situace je pro obyvatele Litomyšle vel-
kým tématem, stejně jako pro ty, kteří městem
jen projíždějí. Nyní se mají změnit dvě křižovatky,
což pomůže bezpečnosti i plynulosti provozu.
První z důležitých křižovatek je na výjezdu
z města na Svitavy a propojuje silnici I/35 a Prů-
myslovou ulici. Přestavbu současného křížení
ve tvaru písmene T projednala Centrální komise
Ministerstva dopravy bez podmínek a jedno-
hlasně ji schválila. Bude se tedy pokračovat
v přípravě stavby.

„Tato křižovatka je místem, kudy projíždí
téměř 30 tisíc aut denně. Už v minulosti
na mnoha místech pomohly kruhové křižo-
vatky s plynulostí a bezpečností provozu.
Proto jsem rád, že v tomto frekventovaném
místě vznikne. A to i vzhledem k tomu, že v Prů-
myslové ulici Pardubický kraj připravuje vý-
stavbu nové základny Zdravotnické záchranné
služby,“ uvedl náměstek hejtmana a krajský
radní zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.
Dokumentaci Ministerstvo dopravy zhotoví

podle výběru litomyšlské radnice, která prefe-
rovala výstavbu okružní křižovatky se třemi ra-
meny a dvěma jízdními pruhy na vjezdu
i výjezdu v hlavním směru silnice I/35. Do bu-
doucna bude možné zrealizovat i čtvrté ra-
meno. Pokud vše půjde podle plánu, řidiči by
novém kruhovém objezdu měli jezdit od roku
2025. Naplánovaná je taky kruhová křižovatka
na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta. 
Více informací najdete na titulní straně.

Dominik Barták, Pardubický kraj

Dvě křižovatky se změní, doprava bude bezpečnější

Radnice hledá potenciální investory
na vybudování domova pro seniory

Proto radnice nedávno oslovila odborníky
z České spořitelny. Ti by do půl roku měli pro-
vést průzkum trhu a vytipovat potenciální sou-

kromé investory, kteří by měli zájem s městem
spolupracovat. „Jelikož nechceme jen čekat
a přešlapovat na místě, zatímco se výrazně

zvedají ceny všeho ve stavebnictví, zadali jsme
vypracování analýzy, která nám ukáže, kdo by
měl zájem o případnou spolupráci na vybudo-
vání nového domova. Je to jen jedna z dalších
možností, které prověřujeme, v žádném případě
to neznamená, že nabídky přijmeme. O tom
bude muset v budoucnu rozhodnout zastupitel-
stvo,“ uvedl starosta Daniel Brýdl. Za vypraco-
vání analýzy město zaplatí 175 tisíc korun a se
závěry by se zastupitelé měli seznámit letos
na podzim.
I v případě, že by se na výstavbě budovy nového
domova pro seniory podílel soukromý investor,
se radnice shoduje s vedením Centra sociální po-
moci na tom, že jej má provozovat město.
„V současné době využíváme pro péči o seniory
dvě budovy provozované městem. Každý den
jsme s našimi klienty v kontaktu, víme, co potře-
bují, a snažíme se jim ze všech sil pomoci. Pokud
by měl nový domov provozovat soukromník,
mohlo by dojít k dramatickému zvýšení cen za
péči či snížení kvality, což nechceme. Naši klienti
v Litomyšli žili, pracovali, odváděli daně, z jejich
peněz se financoval rozvoj města, takže je teď
na nás jim to na stáří oplatit. Proto budeme rádi,
když se podaří najít investora, který by městu
půjčil peníze, ale samotné provozování se za nás
nesmí stát komerční činností zaměřenou na vy-
dělávání,“ dodává ředitelka Centra sociální po-
moci Alena Fiedlerová. -mv-

Ačkoliv má město na speciálním účtu naspořeno 86 milionů korun na vybudování nového
domova pro seniory u nemocnice, stále se nepodařilo sehnat evropskou či státní dotaci, kterou
by bylo možné projekt za více než 280 milionů korun doplatit.
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ODS

Nestraníci
Vážení spoluobčané,
společně jsme prožili a snad i překonali celosvě-
tovou pandemii COVIDu-19. Neklidná doba však
nekončí, nyní řešíme mnohem zásadnější prob-
lém, a to válku na evropském kontinentu.
V našem městě s námi žije již více než 400 no-
vých občanů – uprchlíků z Ukrajiny. Pomáháme
jim všichni – stát, město, veřejné instituce, jed-
notlivci, spolky i neziskové organizace a snažíme
se, aby se lidé přicházející z Ukrajiny mohli za-
členit do našeho běžného každodenního života. 
My – Nestraníci pro Litomyšl - jsme společenství

různě profesně vzdělaných lidí, kteří se zajímají
především o místní dění a příjemný život
ve městě, kde žijí. Jsme lidé, kteří nabízejí svoji
odbornost a zkušenost k plnění vize o harmo-
nickém životě ve městě Litomyšl. O životě v čis-
tém, klidném a volném prostoru s kulturním,
sportovním i duchovním vyžitím. A tak i součas-
nou situaci pozorně sledujeme a snažíme se po-
máhat tak, aby život v našem pěkném městě byl
příjemný jak pro nás, tak pro nové spoluobčany.
Naši společnost čeká mnoho problémů, které
budeme muset řešit – ceny a dodávky energií,

zajištění bydlení pro mladé rodiny i pro nově pří-
chozí spoluobčany, zvyšování cen běžného
spotřebního zboží a potravin. Není toho málo,
ale věříme, že společnými silami budeme prob-
lémy zvládat. Vaše podněty a nápady pro zlep-
šení života v Litomyšli uvítáme na emailu
info@nestraniciprolitomysl.cz .
Přejeme Vám všem pěkné jaro a co nejméně
starostí.
Za hnutí Nestraníci Josef Černý, Vladimír Líška,
David Večeřa a Leoš Krejčí, zastupitelé města.

JAK SE ŽIJE…
… Ukrajincům v Litomyšli? Oč jednodušší
otázka, o to složitější odpověď. Když jsme se
zhruba před měsícem poprvé sešly s váleč-
nými uprchlíky v Rodinném centru, překvapili
nás. Čekaly jsme lidi plné strachu, obav, nedů-
věry. Ano, to všechno v sobě jistě nesou, ale
na venek působí silně, odhodlaně. Ptáme se,
co potřebují, aby se v Litomyšli cítili dobře. Ob-
lečení, hygienické potřeby, boty… to je nejčas-
tější odpověď.  Jedním dechem říkají, jak jsou
vděční, že jsou naživu, že mají kde bydlet, že
zatím mají kontakt s blízkými na Ukrajině.
Na dalších schůzkách už své potřeby umí spe-
cifikovat. Možná už tuší, že Litomyšl nebude
jejich domovem jen na pár dní. Shánějí práci,
zajímají se o školy a školky pro děti. A taky o ja-
zykové kurzy – chtějí se učit náš jazyk, rozu-
mět nám. Touží se začlenit, vracet dobro
dobrem, být nápomocní, pomáhat. Neustále
vyjadřují vděk za pomoc a podporu, které se

jim v Litomyšli a okolí dostává. Vědí, že není
samozřejmost přijít do Rodinného centra, dát
si kafe a buchtu. Že oblečení, které si mohou
vzít zdarma vedle v garáži, někdo předtím za-
platil. Že vybavení v Kláře (např. sušáky, žehlicí
prkna, varné konvice) je dar od někoho, kdo ho
mohl dál používat, nebo si ho nechat. Vědí, že
k dobrodiní jsou nezbytní dobří lidé s otevře-
ným srdcem a váží si toho.
… Litomyšlanům s Ukrajinci? Za měsíc a kou-
sek od vypuknutí války pozorujeme vlnu soli-
darity, mnoho podaných rukou, otevřených
myslí i srdcí. Lidi v Litomyšli jsou k novým spo-
luobčanům z Ukrajiny přátelští a nabídky po-
moci jsou na denním pořádku. Neustále (a
rády) zvedáme telefony, kde nám nabízíte vy-
bavení, hlídání dětí při hodinách češtiny, nape-
čení dobrot na setkání, pomoc s dopravou
čehokoli kamkoli, setkávání se a neformální
„výuku“ češtiny, zařizování akcí pro uprchlíky…
Litomyšl je v těchto dnech pro zhruba 400

Ukrajinců ostrovem jistoty, zázemím, domo-
vem – a to všechno díky vám. Díky lidem, kteří
v rozbouřených dobách myslí na ty, kterým je
opravdu zle. 

Olga Radimecká, Petra Benešová
Generace 89

UKLIĎME ČESKO V LITOMYŠLI: UKLIZENO!
DĚKUJEME! 
• 70 km silnic vedoucích z Litomyšle zbaveno

odpadků
• přes 80 míst uklizeno
• 830 účastníků
• 260 naplněných pytlů
• z okolní krajiny i přímo z města zmizelo 

3,5 t odpadu
Za touto suchou statistikou se skrývají Lito-
myšláci (Pazušáci, Pohodláci…) – SRDCAŘI.
Děkujeme Vám!

Jan Vavřín, Generace 89

Šťastně a spokojeně by si Ukrajinci žili, nebýt
toho, že se jednomu knížectví zdálo, že se
v druhém mají lépe a to že je příčina, proč se
v prvním mají zle. A třetí knížectví počkalo, až
se první dvě pobijí. Čtvrté knížectví dělalo totéž,
páté se přidalo k třetímu, šesté k čtvrtému
a sedmé zbrojilo a čekalo, až jak to dopadne. 
Takhle nějak začíná pohádka „S čerty nejsou
žerty“. Bohužel nejsme v pohádce, protože před
několika týdny se rozhodlo Rusko vyřešit své
vnitřní problémy dobitím Kyjeva za „dva dny“.
Byl to šok pro celý svět i samotné Rusko, které
ani po dvou měsících nedosáhlo očekávaných
výsledků.
Co mě osobně šokovalo a předčilo veškeré mé
očekávání, byla enormní česká vlna solidarity,
podpory – materiální, finanční i vojenské. Ta
pomoc by nebyla účelná, pokud by nebyla
dobře organizovaná a v tom jsme i u nás v Lito-
myšli skvělí. Zde patří velké díky všem dobro-

volníkům, skautům, podnikatelům a rodinám,
které poskytly ubytování a pomocnou ruku.
Ne vše je ovšem růžové a po prvních týdnech
nabitých emocemi se ochota snižuje a jak se
konflikt prodlužuje, pomalu vyhasíná množství
lidí ochotných dále pomáhat. Je to logické, jsme
zvyklí dávat rychlou, intenzivní a jednorázovou
pomoc tam, kde stát selhává – šití roušek, tor-
nádo na Moravě,… Dnes je zřejmé, že se nebude
jednat o pomoc krátkodobou, kterou nelze
dlouhodobě řešit z privátních zdrojů dárců, ale
systémově a za pomoci státu.
I v Litomyšli se začaly objevovat názory, že se
pomáhá uprchlíkům „už nějak moc“ a, že se
na „našilidi“ zapomíná. Ukrajincům se závidí, že
se u nás mají „dobře“ a dostávají 5 000 Kč
od státu a další super dárky třeba do ZOO.
Do Česka přišlo přes 300 tis. uprchlíků (sic! vět-
šina žen a dětí), 25 tis. si tu již našlo práci a snaží
se nějak uživit. Ukrajinci jsou hrdý národ, nechtějí

být závislí na cizí pomoci a chtějí se postavit
na vlastní nohy. Všem pochybovačům a „vlas-
tencům“ bych rád připomněl slova naší hymny.
„Kde domov můj…“ – a to je to, co jim chybí.
Roky se pohybuji v informačních technologiích,
a je mi smutno z toho, jakým způsobem jsou
dnešní technologie zneužívány k šíření dezinfor-
mací. Media s oblibou tvrdí, že jde o ruskou
propagandu. Já ovšem tvrdím, že je zatím pra-
chobyčejná lidská odporná závist a hloupost
(v lepším případě neznalost). Mnoho z nás není
na dnešní „digitální“ svět dostatečně připraveno.
Informace nekriticky přebíráme, bez ověření
faktů, snadno jim věříme a bez zaváhání je šíříme
dál svým známým a ti je šíří dál. Je to tichá pošta
z dětských let, jen s fatálními důsledky.
A jak již říkal T. G. Masaryk: „Nevěřte slepě
všemu, co čtete na internetu!“ :-)

Ing. Lukáš Novák, předseda MS ODS

KDU-ČSL a nezávislí
Rozpočet a jeho změny, nejdůležitější doku-
ment pro život města.  Na každém jednání za-
stupitelstva předkládáme k rozhodování
kolegům rozpočtové změny. I letos máme za
sebou již dvě takové změny. V únoru jsme
ho  navyšovali díky úspoře z roku 2021 a díky
vyššímu výběru daní o desítky milionů korun.
Výrazně jsme posílili kapitolu investic a oprav

majetku, ale také jsme nezapomněli na naše or-
ganizace. Do škol a školek šlo více jak 3 mil. Kč
na nákupy učebních pomůcek, vybavení kabi-
netů apod. Na opravy v těchto budovách více
jak 2 mil. Kč. Odložili jsme také peníze na spořící
účet na budoucí výstavbu domova pro seniory,
kde máme dnes naspořeno 86 mil.  Kč. Bohužel
jsme při poslední změně museli kvůli nerealizo-

vání prodeje vily Klára a několika dalších pří-
padů snížit plánované příjmy o 10 mil. Kč.  Roz-
počet vnímám jako živý dokument, kterým je
potřeba se pravidelně zabývat a jsem rád, že se
nám snad dlouhodobě daří hospodařit ro-
zumně. 

Radomil Kašpar, místostarosta
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Podpoříte nápady svých spoluobčanů na zlepšení 
života ve městě? Hlasovat pro ně můžete od 15. května
Celkem 15 nominovaných projektů. Jen dva z nich v každé kategorii ale mohou zvítězit a dosáhnout na finanční podporu. Které to budou?
O tom rozhodnete pouze vy. Hlasování bude tradičně spuštěno od 15. května do 15. června na webu www.litomysl.cz/participativni_rozpocet/hla-
sovani. Podpora projektů vám zabere pouze pár minut, hlasování je ještě jednodušší než v minulých letech.

Projekty nominované v kategorii do 300 tisíc Kč:

Lepší přístup do MŠ v Líbánkách
Před zadním pavilonem školky je svažitá travnatá
plocha, která by se mohla využít k výstavbě krát-
kého chodníku a schodů doplněných květinovým
záhonem. Myslím si, že tuto úpravu by uvítala
řada rodičů. Prostor by získal praktické využití
a zároveň se stal pěkným místem.

Další využití komunálního odpadu
Pomocí cirkulárního skenu můžeme podrobně
analyzovat nakládání s odpady v Litomyšli, najít
prostory k úsporám a přijmout opatření pro
zlepšení třídění i snížení množství směsného
odpadu. Získané výsledky pomohou ke snížení
emisí i zlepšení dlouhodobé koncepce hospo-
daření města. 

Vitrína pro hasičskou stříkačku
SDH Kornice vlastní ruční hasičskou stříkačku
z r. 1883. Chtěli bychom postavit prosklenou vi-
trínu u stěny zbrojnice, ve které bychom vytvořili
malé hasičské muzeum. Návštěvníci by se v něm
mohli podívat na stříkačku, dobové uniformy,
další příslušenství a fotografie.

Revitalizace parku na Pohodlí 
Každý kdo projíždí Pohodlím, si jistě všiml kap-
ličky poblíž hlavní silnice. Kaple Nejsvětější Tro-
jice je nedílnou součástí celé vesnice a jejím
významným bodem. Okolí je však dlouhodobě
zanedbané, proto bychom rádi revitalizovali
park, který je její součástí.

Rekultivace pazušského pramene
Rádi bychom vyčistili pazušskou studánku –
zřejmě poslední neupravený zdroj vody v katas-
tru města, zkulturnili její okolí, osázeli dřeviny,
umístili lavičky,… prostě vytvořili na Pazuše
místo k posezení s vodním prvkem. Děkujeme
za každý hlas pro náš projekt.

Nový kabát pro kornickou kapličku
Rádi bychom opravili „kabát“ kornické kaple
svatého Václava na návsi. Ta je dominantou
vesnice od roku 1873, ale podepsal se na ní zub
času. Proto jí chceme vrátit někdejší krásu
a jsme připraveni přiložit ruku k dílu při obnově.
Děkujeme za podporu našeho projektu.

Odvodnění přístupové plochy u garáží
Plocha před 18 garážemi, u zadních traktů tří
domů i příjezdová cesta z ulice V. K. Jeřábka jsou
nezpevněné. V zimě bývají plné ledu, po zbytek
roku pak bláta a stojaté vody, kterou jílovitý po-
vrch nevsakuje a znečišťuje nedalekou silnici.
To bychom i díky vaší podpoře rádi změnili.

Realizace hřiště pro nejmenší děti
Rádi bychom modernizovali prostor mezi by-
tovkami nacházející se mezi ulicemi 9. května
a 17. listopadu. Místo zrezlých a nepoužívaných
věšáků na sušení prádla bychom pro děti chtěli
vybudovat přírodní hřiště - velké pískoviště,
houpačky a skluzavku ve stráni, které ve městě
chybí.

Zelený pás kolem Litomyšle
Co mi v Litomyšli chybí, jsou lesy a stromy. Spo-
lečně můžeme podpořit vznik zeleného pásu
kolem města a smíšených parků. Máme příleži-
tost vybudovat něco, co po nás zůstane pro
naše děti a vnoučata. Zelený pás přiblíží Lito-
myšl nejpříjemnějším místům pro život v Ev-
ropě. Přidáte se?

Dětské hřiště pro Husovku
Naším cílem je vybudovat dětské hřiště vedle
stávající sportovní plochy na ulici J. Žižky. Do lo-
kality se stěhuje stále více rodin s dětmi, proto
je hřiště nezbytností. Rádi bychom ve vybra-
ném prostoru umístili houpadla, skluzavku, ko-
lotoč a další vybavení, které zvýší životní úroveň
celé čtvrti.

Pryč s graffiti u podchodu
Byla bych velmi ráda, pokud by bylo možné
nejen opravit nájezdy pro kočárky a schody
k podchodu u sokolovny, ale především odstra-
nit sprejerská graffiti ze zdí podchodu. Nový
a čistý vzhled jistě ocení mnoho lidí nejen z Li-
tomyšle.

Revitalizace židovského hřbitova
Hřbitov je častým cílem nejen obyvatel Lito-
myšle, ale i turistů z celé republiky i zahraničí.
Proto bychom rádi zvýšili bezpečnost na hřbi-
tově prořezem stromů a opravou poničené zdi.
Následně pak vytvořili infopanel a odpočinkový
prvek pro návštěvníky. Moc děkujeme za pod-
poru.

Projekty nominované v kategorii do 50 tisíc Kč:

Odpočinek, zamyšlení - židovský hřbitov
Vytvoření odpočinkového a především nauč-
ného místa u židovského hřbitova, které bude
přirozeným cílem vycházek místních obyvatel
i návštěvníků města. Realizace trojjazyčného
informačního panelu připomínajícího židovskou
historii Litomyšle.

Úprava cesty alejí Litomyšl - Prokop
Peníze z participativního rozpočtu chceme vy-
užít na péči o cestu v aleji. Zejména na sekání,
úklid a doplnění odpadkového koše na psí ex-
krementy.

Rozkvetlejší Litomyšl
Žijeme v krásném městě. Mohlo by být ale ještě
hezčí, kdyby v něm bylo více květin a zeleně.
Proto chceme nechat letničkami osadit trav-
naté plochy, pořídit velké mobilní truhlíky a za-
platit další výsadbu pro ještě hezčí a rozkvetlejší
Litomyšl. 

-red-

Jak hlasovat v participativním rozpočtu?
• Hlasování probíhá v termínu od 15. května

do 15. června 2022. 
• Podpořit své favority můžete pouze elektro-

nicky prostřednictvím speciálního formuláře
na webu www.litomysl.cz.

• Občanům, kteří nemohou či nechtějí využít in-
ternet, pomohou pracovníci MěÚ Litomyšl (re-
cepce, redakce Lilie) nebo v Informačním
centru Litomyšl, kteří jim v pracovní době po-
mohou s hlasováním na služebním PC. Pro
tuto formu hlasování je nutná osobní náv-
štěva na daných místech.

• Hlasovat mohou pouze fyzické osoby starší 12
let s trvalým pobytem v Litomyšli nebo inte-
grovaných obcích města Litomyšle.

• Při hlasování je třeba uvést všechny požado-
vané údaje. Po hlasování pověření pracovníci
MěÚ Litomyšl provedou kontrolu údajů. Pokud
budou údaje souhlasit, hlas bude započítán.

• Každá osoba má dva kladné hlasy a jeden zá-
porný. Zvolit musí vždy všechny tři - klidně
v jedné kategorii.

• Osobní údaje nebudou použity k jiným účelům
než pro ověření osoby pro účely hlasování

a nebudou předávány třetím osobám. Osobní
údaje budou zpracovávány v souladu se zá-
kony a platnými právními předpisy, kterými je
Česká republika vázána.

• Pokud byste si nevěděli při hlasování rady,
kontaktujte výše zmíněná pracoviště, kde vám
rádi pomohou podpořit vámi vybrané projekty.

• Hlasování jinou formou než elektronickou není

možné. Vyplnění formuláře vám zabere jen
pár minut.

• V případě dotazů a nejasností kontaktujte An-
dreu Filipi, Odbor kanceláře vedení Městského
úřadu Litomyšl, andrea.filipi@litomysl.cz, tel.
461 653 300 a 727 832 823.

Kompletní znění pravidel www.litomysl.cz/
participativni_rozpocet/pravidla -red-

Zajímá vás, kam bude směřovat Litomyšl v příš-
tích letech? Jaké jsou nutné investice? Opravy?
Co jsou příležitosti a hrozby do budoucna? Jak
s nimi pracovat? Pokud ano, můžete od
15. května na webu www.litomysl.cz/strate-
gicky_plan připomínkovat strategický plán
města.
Cílem tohoto dokumentu je popsat současný
stav Litomyšle v jednotlivých oblastech, identi-

fikovat silné a slabé stránky, představit návrhy
řešení problémů a nastavit jasnou koncepci roz-
voje města v dalších letech. Data, z nichž tvorba
strategického plánu vychází, jste pomohli dodat
i vy v anonymním dotazníkovém šetření zveřej-
něném v Lilii a na webu www.litomysl.cz. Stra-
tegický plán bude zastupitelstvo schvalovat 
na červnovém jednání. -az-

Máte připomínky 
a návrhy k rozvoji města?
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Znáte ve svém okolí někoho, kdo si za
svou aktivitu a práci pro ostatní za-
slouží veřejné uznání? Po roce můžete
opět místní osobnosti nominovat
na udělení Ceny purkmistra Laška!
Své návrhy na ocenění lidí, kteří se vý-
znamnou měrou zasloužili o rozvoj Li-
tomyšle, lze podávat do 31. května
2022. Nominovaní mohli společnosti
prospět všeobecně, v oblasti kulturní,
umělecké, sportovní, vzdělávání, ve-
řejné správy, charitativní, vědecké
nebo ekonomické.

Návrh může předložit kterýkoli občan
ČR starší osmnácti let i občané part-
nerských měst Litomyšle. Nominační
formulář najdete na webu města
na adrese litomysl.cz/ocenene_osob-
nosti/nominace, případně si ho můžete
vyzvednout i na recepci v hlavní bu-
dově radnice nebo v informačním cen-
tru na Smetanově náměstí. Vyplněný
papírový dotazník pak zasílejte
na adresu MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných
1000, 570 01. Slavnostní předání cen se
opět uskuteční letos na podzim. -az-

Do konce května můžete nominovat
místní osobnosti na ceny města

Opravy místních komunikací budou 
pro řidiče znamenat i změny ve značení

V dubnu skončila první etapa prací na ob-
nově starší účelové komunikace vedoucí
kolem protipovodňových opatření a židov-
ského hřbitova mezi Litomyšlí a Kornicemi.
„Nabízela se možnost zpevnit tuto komuni-
kaci pro vedení objízdné trasy. Využili jsme
toho a zabili dvě mouchy jednou ranou. Jsem
rád, že po dlouhém strádání v průběhu re-
konstrukce zůstane městu tato přidaná hod-
nota,“ uvedl krajský radní Michal Kortyš.
Opravenou silnici si nyní do svého majetku
chce převzít město, které vykupuje pozemky
pod ní.
Komunikace bude i nadále sloužit původ-
nímu účelu, tedy pro potřeby zemědělské
techniky. Využívat ji samozřejmě mohou
i cyklisté a chodci, nicméně je třeba mít
na paměti, že se na silnici legálně a v sou-
ladu s pravidly může pohybovat těžká tech-
nika. Pro automobily bude na opravené
silnici stejně jako v minulosti platit zákaz
vjezdu.

Změny značení staré cesty na Sedliště
Město nedávno nechalo za 100 tisíc korun
opravit starou účelovou komunikaci, která
vede paralelně se silnicí I/35 od odbočky
z Lán až po křižovatku na Sedliště. Ta byla

původně určena pro potřeby zemědělského
družstva, po revoluci pak pozemky pod ní
připadly pod řadu jiných majitelů, což kom-
plikovalo opravy. V příštích týdnech v místě
dojde k instalaci nového dopravního značení
a do budoucna dojde k dalším dílčím opra-
vám.
„Město rozhodlo, že silnici přijme do vlast-
nictví pouze v případě, že na ní bude omezen
provoz. Ve hře byla i varianta změny na cy-
klostezku. Po jednání s obcemi Sedliště
a Bohuňovice bylo dohodnuto, že bude za-
chován průjezd osobních vozidel a že se tyto
obce budou částečně podílet na případných
opravách. Byl tedy zpracován návrh na ome-
zení průjezdu aut širších 2,2 metru a nyní
dojde k osazení dopravního značení. Cyklistů
a řidičů osobních aut se novinky samozřejmě
nijak nedotknou. Opatření by mělo vést také
ke snížení rychlosti jízdy a lepšímu defino-
vání napojení účelové komunikace na okolní
silniční síť. Toto napojení totiž podle zákona
není křižovatkou, řidič by se měl chovat tak,
jako když například vyjíždí z polní cesty,“ vy-
světluje důvody změny v dopravním značení
Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a sil-
ničního hospodářství MěÚ Litomyšl. -mv-

Co bude
s vilou Klára?
Přes dva měsíce uplynuly od hlasování o pro-
deji vily Klára a řada Litomyšlanů se zajímá
o to, co s historickou budovou nedaleko
zámku bude. V minulé Lilii jsme informovali,
že kvůli špatnému technickému stavu v ní
nelze ubytovat válečné uprchlíky z Ukrajiny.
V současné době objekt slouží jako sklad
humanitární pomoci, ale pomalu se začíná
připravovat další kolo jednání o jeho
budoucnosti. „V radě města jsme se shodli
na tom, že připravíme nové zadávací pod-
mínky pro veřejnou soutěž. Hlavně v nich ře-
šíme termíny dokončení a zpřesňujeme
formulace. V červnu zastupitelstvo rozhodne,
zda zveřejnění schválí, či toto rozhodnutí
nechá na novém zastupitelstvu, které vznikne
po podzimních komunálních volbách. Chci
zdůraznit, že zahájení administrativy a pří-
prav na zveřejnění nových podmínek nezna-
mená, že by stávající zastupitelstvo vybíralo
nového majitele. Pouze chceme urychlit pří-
pravný proces, který bude trvat řadu měsíců.
Ať již v červnu bude shoda na jakémkoliv ná-
vrhu, končící zastupitelstvo nebude nové ma-
jitele vily vybírat,“ vysvětluje místostarosta
Radomil Kašpar.

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Jom ha-šoa v Litomyšli: Čtení jmen
obětí holocaustu • To nejdůležitější z dubno-
vého zasedání zastupitelstva v Litomyšli •
Stavba kruhové křižovatky na vjezdu do Lito-
myšle • Litomyšl bourá ploty • Aktuálně o
stavbě nadchodu v Litomyšli • Litomyšlané pro
Ukrajinu - iniciativa koordinuje pomoc ve městě 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Na dubnovém jednání zastupitelstva bylo při-
jato usnesení o tom, že kvůli nezvolení ani
jednoho z předložených projektů bude pů-
vodní soutěž formálně ukončena. Do nového
kola se budou moci přihlásit noví i již známí
zájemci o historický objekt, v němž až do roku
2019 sídlila léčebna dlouhodobě nemocných.
Zda návrh na vypsání nové soutěže v červnu
v zastupitelstvu projde, v tuto chvíli není
podle ohlasů jasné. „Jsem toho názoru, že by
o tomto mělo rozhodovat až nové zastupitel-
stvo po volbách. Co jsem řešil se spoluob-
čany, tak jejich názor na to, co by s vilou mělo
do budoucna být, se výrazně rozchází s již
předloženými návrhy, které nakonec nebyly
schváleny. Nikdo neví, jaká bude situace
po volbách, co bude nové zastupitelstvo
v podmínkách chtít, takže tento návrh na vy-
psání nového kola soutěže určitě nepodpo-
řím,“ zareagoval na usnesení rady města
opoziční zastupitel Lubomír Sršeň. -mv-

Informace k pracím na Havlíčkově
Dosavadní zaasfaltování výkopů na ulici Havlíč-
kova je pouze provizorním řešením, protože
celková rekonstrukce silnice v této ulici je pře-
sunuta investorem, tedy Pardubickým krajem,
na rok 2023. Při ní se počítá s celkovým odfré-
zováním vozovky a doplněním podkladních
vrstev jako v ostatních částech silnice. Součástí
celkové rekonstrukce by mělo být na základě
podnětu města i rozšíření nevyhovujícího chod-

níku po pravé straně silnice ve směru od centra.
Odkladem by měl být vytvořen i časový prostor
na vybudování podstatné části soukromého ob-
jektu bytového domu v této ulici. 
Město rovněž chystá na příští týdny setkání 
s investorem této stavby a chce řešit stížnosti
obyvatel na popraskanou vozovku a další
vzniklé problémy. Více informací přineseme 
v dalších vydáních. -mv-
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Město ve spolupráci s dobrovolníky 
vybavilo čtyři byty pro válečné uprchlíky
V Litomyšli bylo v době uzávěrky tohoto vydání
Lilie přes 450 oficiálně registrovaných váleč-
ných uprchlíků. Většina z nich bydlí u soukrom-
níků, ale na výzvu radnice se přihlásilo celkem
10 žadatelů, kteří mají zájem o dočasné ubyto-
vání v městských bytech. V současné době má
pro tyto účely Litomyšl vyhrazeny celkem tři
byty na Komenského náměstí a jeden na ulici
Z. Kopala, které radnice především díky dárcům
a dobrovolníkům vybavila nábytkem. „Jedná se
o byty, které jsme chtěli letos prodat, takže
v nich nikdo nebydlel. Chtěl bych zde popřít

fámy, že město vystěhovává ‚naše‘, aby dalo
bydlení ‚cizím‘. Vzhledem k situaci na Ukrajině
jsme se rozhodli, že prodej dočasně odložíme
a ubytujeme ve vyklizených bytech válečné
uprchlíky. Jde o časově ohraničenou nabídku
po dobu maximálně jednoho roku. Moc děku-
jeme všem, kteří pomohli a do bytu dali starý
nábytek a spotřebiče,“ uvedl místostarosta Ra-
domil Kašpar.
Město má ve vlastnictví přes 300 nájemních
bytů, které jsou celoročně pronajímány. 

-mv-

Viděli jste na ulici tyto dva bílé čtverce a pře-
mýšleli jste nad tím, co znamenají? Nejedná se
o sofistikované moderní umění. Značky pos-
louží při podrobném mobilním mapování kraj-
ské infrastruktury, které je na příští měsíce
naplánováno v našem regionu.
Již minulý rok na podzim geodeti zaměřovali
důležité body a zanášeli je do map, letos
na jaře se uskutečnilo letecké laserové skeno-
vání oblasti. Na příští týdny jsou objednány
další práce, mimo jiné například letecké sním-
kování. Všechny podklady pak odborníci zane-
sou do Digitální technické mapy, kterou musí
mít každá obec i kraj. -mv-

Záhadné bílé
čtverce

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám připo-
menout, že z obecně závazné vyhlášky města
Litomyšle č. 12/2019 o místním poplatku ze
psů vyplývá povinnost uhradit tento poplatek
do 31. 3. 2022. Poplatníkům byla zaslána slo-
ženka, na jejímž základě je možné provést
platbu z bankovního účtu, na přepážce České
pošty, případně v hotovosti nebo platební kar-
tou na pokladnách města na adrese Bří Šťa-
stných 1000 nebo J. E. Purkyně 918 (v pondělí
a ve středu do 17 hodin, v ostatních dnech do
14 hodin). Pokud jste doposud poplatek ne-
uhradili, učiňte tak co nejdříve, pokud již máte
poplatek uhrazený, považujte, prosím, toto
upozornění za bezpředmětné.

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru

Splatnost 
poplatku za psa

MATERIÁLNÍ SBÍRKA I NABÍDKY JINÉ POMOCI 
– LITOMYŠLANÉ PRO UKRAJINU
Vybavení domácností, jarní a letní šaty, boty,…
Volejte tel. 737 941 829 a 607 605 720

MATERIÁLNÍ SBÍRKA 
– FARNÍ CHARITA LITOMYŠL
Potraviny, léky, hygienické potřeby,…
Volejte 732 803 709

Více informací k ubytování, pobytu, nabídkám práce, 
vzdělávání apod. najdete na webu www.litomysl.cz. 
Případně se můžete stavit každou středu od 16.00 hod. 
do Rodinného centra Litomyšl na Toulovcově náměstí 
na pravidelnou schůzku či kdykoliv v pracovní době 
zajít do Lidového domu, kde sídlí Farní charita Litomyšl. 
Více informací také získáte na telefonech uvedených výše.

m ě s t o  p r o  l i d i

CHCETE POMOCI 
VÁLEČNÝM 
UPRCHLÍKŮM 
V LITOMYŠLI?

Pomoc Ukrajině – jak se přidat
Дoпoмoгa Укpaїні – як дoлyчитиcя

FB litomyslane.pro.ukrajinu
help@litomysl.cz • www.litomysl.cz

Ukliďme Česko 
na ZŠ Zámecká 
Také v letošním školním roce jsme se společně
s žáky zapojili do celorepublikové akce Ukliďme
Česko. Žáci z tříd prvního i druhého stupně uklí-
zeli jak v bezprostředním okolí školy, tak v sou-
sedních obcích.
A opět nás napadala řada otázek: Proč to sem
člověk vyhodil? Proč to neodevzdal do sběr-
ného dvora? Jak je možné, že se tu během roku
objevilo zase tolik nepořádku? Každý rok si totiž
myslíme, že nějaké místo uklízíme naposledy.
Pak se na něj za rok vrátíme a nepořádek vidíme
znovu. Bylo by skvělé, kdybychom za rok už
uklízet nemuseli. Jenže…. Chování některých lidí
se nezmění. Své žáky ale k odpovědnosti za
místo, kde žijeme, povedeme i nadále. Děku-
jeme proto panu Vavřínovi za organizaci celé
akce a pro příští rok se opět hlásíme.

Miloš Čapek, učitel ZŠ Zámecká
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PÁTEK 20. KVĚTNA 

19.00 / Smetanův dům 
HELENA VONDRÁČKOVÁ 
- VZHŮRU K VÝŠKÁM

GASTROFESTIVAL 
SOBOTA 21. KVĚTNA 

Celým dnem na hlavním pódiu 
provází Martin Karlík,
od 10 do 13.30 hodin hraje swingová
a trampská kapela Nové struny

10.00 – 18.00 / Smetanovo náměstí  
husí játra, speciality z grilu, míchané
drinky, domácí zmrzlina, bramborové
placky na peci, francouzské makronky,
sladké a slané palačinky, bramborové 
spirálky, plněné slovenské pirohy, 
bubble wafle se zmrzlinou, 
a další oceněné regionální potraviny.

10.00 – 14.00 / stánek Svíčková OPEN,
Smetanovo náměstí
SVÍČKOVÁ OPEN
příjem vzorků na základě předchozí 
přihlášky od 10.00 do 10.30 
degustace od 13.00 na základě zakoupe-
ného kupónu, který bude v prodeji
ve stánku od 10.00 hodin

10.00 / 
Hlavní pódium na Smetanově náměstí 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
vystoupení LosHrncos, a společný 
odchod průvodu k hrobu M. D. Rettigové
na hřbitov – vařečky a hrnce s sebou! 
Kuchařské klání týmů odborných školy
na téma: kuřecí prsa ve dvou úpravách 
– soutěž škol představí Lukáš Ende 

10.00 – 15.00 / Toulovcovo náměstí
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ 
KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE 
O kotlík starosty Litomyšle

10.30 / Městský hřbitov
HOLD U POMNÍKU M. D. RETTIGOVÉ

11.00 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
IVA HÜTNEROVÁ 
vaří tradiční škubánky s mákem

12.00 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
KUCHAŘSKÉ UMĚNÍ PŘEDVEDOU 
ZÁSTUPCI SENIORSKÉHO 
NÁRODNÍHO TÝMU AKC ČR
Pavel Švestka a Vojtěch Kletečka 
vystoupí s ukázkou soutěžních pokrmů
v moderní úpravě na kuchařské soutěže
Jiří Eichner ze Staré gardy kuchařů 
popovídá o přípravě pohankového 
tatarského bifteku 

14.00 – 15.30 / 
Hlavní pódium na Smetanově náměstí
Peter Freestone popíše příběh dvou
pokrmů z jídelníčku Freddieho Mercuryho,
vystoupení doprovodí písně skupiny
QUEEN v koncertním unplugged podání
kapely Devinne

15.30 /
Hlavní pódium na Smetanově náměstí
vyhlášení soutěží 
SVÍČKOVÁ OPEN A O KOTLÍK 
STAROSTY LITOMYŠLE  

16.00 – 18.00 /
Hlavní pódium na Smetanově náměstí
HONZA BROŽ & DEVÍTKA  
folková hudební skupina

17.00 – 17.30 / Hlavní pódium 
na Smetanově náměstí
KUCHAŘSKÉ UMĚNÍ PŘEDVEDOU 
ZÁSTUPCI SENIORSKÉHO 
NÁRODNÍHO TÝMU AKC ČR
Pavel Švestka a Vojtěch Kletečka 
vystoupí s ukázkou soutěžních pokrmů
v moderní úpravě na kuchařské soutěže

17.30 / 
Hlavní pódium na Smetanově nám.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ KUCHAŘSKÉHO
KLÁNÍ TÝMŮ ODBORNÝCH ŠKOL 

19.00 – 21.00 / 
Hlavní pódium na Smetanově náměstí
MACHOS BURRITOS 
večerní tancovačka na Smetanově 
náměstí 

SOUSEDSKÁ NEDĚLE 
NEDĚLE 22. KVĚTNA 

10.00 – 17.00 / Primátorská hráz 
SLAVÍME 30 LET MĚSTSKÝCH LESŮ 
speciality myslivecké kuchyně, hry, sou-
těže, zvířátka, lesní technika, projížďky
kočárem, trubači, dřevosochání apod.  

11.00 – 13.00
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU
příjem bábovek od 11.00 do 12.00
Bábovku spolu s receptem přineste
do stánku pořadatele na Smetanově nám. 

13.00 
VYHLÁŠENÍ DEVÍTI NEJLEPŠÍCH, 
NEJCHUTNĚJŠÍCH 
A NEJHEZČÍCH BÁBOVEK

12.00 – 14.00 / Smetanovo náměstí 
SOUSEDSKÁ HUSIČKA 
Pečené husí stehno s červeným zelím
a karlovarským knedlíkem servírované
pod nejvyšším stropem na světě. 

Hraje poberounská hudební skupina
Třehusk. 
Poukaz je třeba zakoupit 
od 2. do 21. května v litomyšlském
infocentru na Smetanově náměstí.

PONDĚLÍ 23. KVĚTNA 

19.30 / Kino Sokol 
BOD VARU
Film nás zavede do jedné londýnské 
restaurace, v jejíž kuchyni září Stephen
Graham v roli šéfkuchaře Andyho. 
Pověst senzace získal film po premiéře
na MFF Karlovy Vary  2021.   

SOUTĚŽE

SVÍČKOVÁ OPEN, Smetanovo náměstí
Sobota 21.5., 10 – 14 hodin, stánek 
Svíčková OPEN na Smetanově náměstí
Registrujte se do 13. 5. 2022 
na www.gastroslavnosti.cz
Pokud si myslíte, že je vaše svíčková 
nejlepší na světě, zkuste štěstí! 
Přineste uvařenou svíčkovou omáčku 
bez masa a knedlíků do našeho stánku. 

O KOTLÍK STAROSTY LITOMYŠLE
Sobota 21. 5., 10 – 15 hodin, 
Toulovcovo náměstí 
Máte partu přátel se smyslem pro humor
a umíte uvařit kotlíkový guláš, po kterém
se budou všichni olizovat? Vyhrává nejná-
paditější družstvo s nelepším gulášem!

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU
Neděle 22. 5., 11 – 13 hodin, 
Smetanovo náměstí
Hospodyňky, přineste upečenou soutěžní
bábovku i s receptem do informačního
stánku na Smetanově náměstí. 
Vyhlášena bude nejhezčí, nejchutnější
a celkově nejlepší bábovka!  

Městské slavnosti pod záštitou 
Romana Línka, náměstka hejtmana 
Pardubického kraje, pořádá Smetanův
dům ve spolupráci s městem Litomyšl,
s AKC ČR, SOŠ a SOU Polička, 
Restaurací a minipivovarem Veselka
a Smetanovou Litomyšlí, o.p.s. 
Prezidentem slavností je Václav Šmerda,
čestný předseda pobočky Východní
Čechy Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 

Plasty u nás mají stop! 
Používáme pouze bio rozložitelné nádobí 

Gastroslavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové 2022
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ZAMYŠLENÍ

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Letí k Tobě toto přání, ať jsi dlouho mezi

námi. Abys dále zdravá byla, další léta oslavila.
17. dubna 2022 se ve zdraví dožila 90 let paní
Emília Podaná. Hodně štěstí, zdraví, pohody
a klidu do dalších let přeje dcera Jana s rodinou.

Chtěla bych moc a moc poděkovat paní Jitce
Sojkové, sociální pracovnici, za vstřícný přístup
a pomoc v mé těžké životní situaci. Moc mi po-
mohla a pomáhá mnoha lidem. Je to takový
strážný anděl. Paní Sojková, máme Vás moc
rádi. Iveta Němcová

Děkujeme touto cestou zaměstnancům
Městských služeb Litomyšl p. Josefu Pechan-
covi a p. Robinu Šejblovi za perfektně odvede-
nou práci při štěpkování odpadních větví v naší
zahrádkářské kolonii Rozkvět v Litomyšli.
V letošním roce jsme měli daleko více odpad-
ních větví připravených ke štěpkování než v le-
tech Minulých, a přesto všechno tuto činnost
zvládli na výbornou. Jejich spolupráce s námi
byla bezproblémová, jejich pracovní nasazení
bylo obdivuhodné. Dík patří i p. Josefu Berán-
kovi za vstřícný přístup při zajišťování termínu
štěpkování odpadních větví.
Takových pracovníků si musíme vážit, není jich
moc. Ještě jednou moc děkujeme.                                                                                                     

Za výbor ZO Rozkvět Litomyšl předseda 
Václav Truhlář a tajemník Jana Hochbergrová

Rádi bychom touto cestou poděkovali ce-
lému kolektivu Domova důchodců v Litomyšli.
Vzorně a obětavě se starali o našeho tatínka
a dědečka pana Josefa Karlíka až do poslední
chvíle. Moc si vážíme vaší krásné a zároveň
velmi těžké práce. Ze srdce děkujeme. 

Dcera Milena Linková 
a syn Josef Karlík s rodinami.

Dne 15. dubna 2022, na Velký pátek, zemřela
naše maminka, babička a prababička paní Věra
Řemínková ve věku nedožitých 99 let.
Protože její zdravotní stav vyžadoval celodenní
odbornou péči, strávila své poslední roky v Do-
mově se zvláštním režimem Na skalce v Lito-
myšli.
Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké podě-
kování všem zaměstnancům Centra sociální

pomoci a hlavně Domova Na skalce, kde se
mamince dostávalo veškeré péče, kterou po-
třebovala. Nadstandardem byla obrovská la-
skavost a citlivost ze stran ošetřovatelek
i celého personálu. Jsem přesvědčená, že se
maminka dožila tak vysokého věku, a to i přes
svou těžkou nemoc, kterou trpěla deset let, je-
dině díky obětavosti a profesionalitě všech pra-
covníků Domova.
Vážíme si toho, jsme vděční a nikdy nezapome-
neme. Díky VÁM VŠEM!

Za rodinu dcera Jana Kršková, 
Valašské Meziříčí

Zaměstnanci covidového oddělení Litomyšl-
ské nemocnice touto cestou velice děkují panu
Janu Smejkalovi za jeho vytrvalou podporu
a pomoc. Velmi nás těší, že nejsme na naši
práci tak úplně sami. Děkujeme za Vaši náklon-
nost, upřímně si jí vážíme. 

Kolektiv interního oddělení.
10.5. uplyne dlouhých 25 let, co nás navždy

opustila milovaná manželka, maminka a kama-
rádka Květa Sopoušková.          Stále vzpomíná

manžel Rostislav a děti s rodinami.
V květnu si připomeneme smutné patnácti-

leté výročí úmrtí naší maminky, babičky a pra-
babičky paní Milady Honzíkové. Opustila nás
v roce 2007, krátce po svých 70. narozeninách.
Čas běží, ale stále na ni všichni moc vzpomí-
náme. Dcera a syn s rodinami

Dne 7. května uplyne smutný rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná manželka, ma-
minka, dcera a sestra Pavlínka Mikešová, ro-
zená Bisová, ze Sloupnice. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte si s námi.

S láskou v srdci stále vzpomínají 
manžel, děti, rodiče a sestra s rodinou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří se 23. března přišli rozloučit s Mgr. Vladi-
mírem Novotným. Děkujeme za spoustu krás-
ných květin, za profesionálně a procítěně
zhodnocený slovní doprovod života Vladimíra
Novotného jak pracovního, i sportovního. Vřelé
díky za projevy soustrasti a úcty, za podání
ruky. Rodina Novotných

Ta historie!
Tak moc bychom si přáli nějaké skutečné vzkří-
šení. Třeba svých nadějí, mezilidských vztahů,
politiky a v posledních dnech asi nejvíce Ukra-
jiny. Možná i Ruska… Vždyť je to samá smrt!
Když se píše o Ježíšově vzkříšení, najdete v kaž-
dém evangeliu jiný zápis. Třeba Lukáš začíná:
„Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly
k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Na-
lezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly do-
vnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím
byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím
rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář
k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého
mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ Krátká
zpráva z Lukášových stránek (24. kapitoly,
verše 1-4) 
Ve starověku se nepsala a nezkoumala historie
s faktickou přesností. Ale vždy s významem,
často s důrazem na to, jak lidé historickou sku-
tečnost prožívali. Jaké výzvy to pro ně mělo.
Psalo se to také třeba s politickým či dějinným
pohledem na věc. Je to třeba doklad z největší
vozové bitvy starých dějin, bitvy u Kadeše, kte-
rou bojoval v Sýrii farao Ramesse II. asi 1247

před Kristem. My ji máme na jedné kamenné
stéle popsanou třemi způsoby, vedle sebe…
A každý zápis má jiné vyznění, jinou cílovou
skupinu a taky jiný dopad. Prezidentskou řeč
z Ruska o Ukrajině není možné analyzovat
podle skutečností, to je prostě nesmysl. To se
držíte za hlavu, protože spousta věcí nesedí.
Zdá se, že v některých ohledech jsou v té velké
zemi ještě ve starověku. Ale není to jen Rusko.
Stejně tak se nedá nějakou forenzní metodou
ohledat místo Kristova vzkříšení. Matouš,
Marek, Lukáš či Jan, čtyři evangelisté, píšou tro-
chu jinak. Není to lež načtyřikrát. Je to dobrá
zpráva pro adresáty. Kristus vstal v životech
těch, kteří v něj věří. A vždycky znovu vstává. To
je naše evangelium, dobrá zpráva pro tento
svět. A máme několik verzí popisu našich no-
vých začátků a nadějí.
Dám vám úkol, nechte si vyprávět dobré zprávy
od svých dětí, od babičky a taky od souseda.
Pokaždé trochu jinak, že? A nebojte se rozdílů,
vždycky se dívejte k významu a radujte se
z něho. Dobrých zpráv je dnes tak moc třeba!

Daniel Kvasnička

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Fryauf Zdeněk, Jáňová Radmila,

Jelínková Lidmila, 
Pechanec Pavel, 
Vlasáková Jiřina

85 let  – Lněničková Miluška
90 let  – Dubánková Eva, Javůrková 

Božena, Kopřiva Jiří, 
Podaná Emília, Vojta Alois, 
Vlach Jaromír

91 let   – Vích Vladimír
92 let  – Dosedělová Vlasta
94 let  – Zavřelová Olga
96 let  – Vašátková Věra
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

60 let společného manželství
Vladimír a Ludmila Tomanovi – Kornice
Do dalších let přejeme hodně zdraví
a štěstí.

Manželství uzavřeli:
Zbyněk Peška, Pardubice – Lucie Motyč-
ková, Pardubice, Zdeněk Kureš, Svitavy
– Monika Vyskočilová, Svitavy, Jan Netík,
Morašice – Andrea Müllerová, Litomyšl,
Filip Durek, Orlické Podhůří – Martina
Krátká, Litomyšl, Pavel Lenoch, Pohledy
– Marcela Poláčková, Chrudim, Vít
Řehák, Vysoké Mýto – Karolína Kršková,
Slovensko, Ondřej Beneš, Česká Třebová
– Ivana Hellerová, Česká Třebová, Martin
Pospíšil, Pustá Rybná – Dana Urbán-
ková, Němčice, Michal Svoboda, Dalečín
– Iva Vojtová, Jimramov, Jan Havran, Se-
branice – Lucia Ulbríková, Vyhne, Slo-
vensko
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Stanislavem Dvořákem (63 let)
Zdeňkem Marouskem (64 let)
Jaromírem Štyndlem (68 let)
Jiřím Formánkem (69 let) 
– Přívrat – dříve Litomyšl
Františkem Hanákem (69 let) – Vlkov
Zdeňkem Lněničkou (74 let)
Jozefem Valentinem (77 let)
Stanislavou Kladivovou (78 let)
Oldřichem Junkem (78 let) – Čistá
Ing. Milanem Hýblem (80 let)
Jaroslavem Leštinou (84 let)
Zdeňkem Jindrou (88 let)
Františkem Švábem (89 let)
Jaroslavem Frycem (89 let)
RNDr., PhMr. Jiřím Wotrubou (92 let)
Vlastou Žákovou (95 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
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HISTORICKÉ POHLEDY

205 let – 14. 5. 1817 se narodil Václav Zahálka,
sedlák ze Sloupnice, podle kterého napsal
Alois Jirásek postavu Divíška z jeho divadelní
hry Otec. Byl svéráznou osobností, proto ne-
ušel pozornosti Aloise Jiráska, který se často
vydával na toulky do Sloupnice a o kterém se
zmiňuje ve svých pamětech. 
160 let – 1. 5. 1862 zemřel v Litomyšli rektor
piaristické koleje Ignác Florus Stašek, mate-
matik, astronom, fyzik, přírodovědec. V roce
1840 získal daguerrotypický přístroj, se kterým
pořídil fotografii pošty v Litomyšli. Ta je pova-
žována za nejstarší českou dochovanou foto-
grafii. Kromě toho pořídil mikrodaguerrotypii
řezu stonkem rostliny, jednu z nejstarších mi-
krofotografií na světě, uloženou dnes v Národ-
ním technickém muzeu. 
120 let – 23. 5. 1902 se narodil v Cerekvici nad
Loučnou Jaroslav Klát, absolvent litomyšl-
ského gymnázia. Soukromé hodiny kreslení
navštěvoval u prof. Šťastného, v roce 1945 do-
stal jako člen organizace výtvarných umělců
a posluchač dějin umění roční stipendium
do Paříže. Od roku 1949 působil v Karlových
Varech, náměty olejomaleb a akvarelů jsou zá-
tiší, krajina Karlovarska a Sokolovska. 
100 let – 13. 5. 1922 se narodil Miroslav So-
botka, archivář, laický historik, propagátor ha-
sičského hnutí, pracoval ve výboru Smetanovy
Litomyšle, pro městský časopis sepisoval
údaje o významných rodácích a událostech.
Jeho činnost v hasičství byla ohodnocena nej-
vyššími hasičskými orgány udělením různých
cen a medailí. V roce 1999 mu byla udělena
Cena města Litomyšle za přínos litomyšlské
společnosti. V roce 2008 převzal Záslužný řád
českého hasičstva. 
75 let – 4. 5. 1947 zemřel MUDr. František
Lašek, primář nemocnice a dlouholetý purk-
mistr (v letech 1919 – 1941), historik města,
autor lékařských knih, zakladatel městské ob-
razárny. Byl autorem vědeckých statí o Lito-

myšli: Ze staré slávy Litomyšle, Po stopách li-
tomyšlských Valdštejnů a jich doby, Oživené
litomyšlské paměti, Litomyšl v dějinách a vý-
tvarném umění atd. Za jeho vedení město do-
znalo nevídaného všestranného rozmachu. 
50 let – 22. 5. 1972 zemřel Karel Krix, litomyšl-
ský inženýr a civilní geometr, byl jedním z nej-
činorodějších podnikatelů meziválečné doby
na Litomyšlsku a Vysokomýtsku. V roce 1929
si Karel Krix založil vlastní firmu pro stavební
a meliorační činnost. Zpočátku měl kanceláře
ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli. V roce 1932 za-
koupil parcelu v Masarykově čtvrti v Litomyšli
za účelem výstavby vlastní vily se sídlem firmy
a celý podnik přenesl do Litomyšle. V roce
1948 došlo ke znárodnění veškerého majetku
firmy i rodinných příslušníků. 
5 let – 31. 5. 2017 zemřel Jiří Bělohlávek, český
dirigent, pedagog. Působil jako šéfdirigent
Symfonického orchestru hlavního města Prahy
FOK. V roce 1994 založil Pražskou komorní fil-
harmonii. Od roku 1995 vyučoval na pražské
Akademii múzických umění a po jmenování
profesorem zde až do roku 2009 působil jako
vedoucí katedry dirigování. V letech 2006 –
2012 byl šéfdirigentem BBC Symphony
Orchestra a od září 2012 převzal dirigentské
vedení České filharmonie. Od roku 1996 se da-
tuje také pravidelná spolupráce pana dirigenta
s Mezinárodním operním festivalem Smeta-
nova Litomyšl, festivalu se aktivně zúčastnil
naposledy v roce 2015, kdy dirigoval zahajo-
vací koncert a poté, snad symbolicky, Dvořá-
kovo Requiem. Litomyšl mu ve stejném roce
udělila čestné občanství. 
45 let – v květnu roku 1977 byly předány k uží-
vání první byty v panelových domech na Ko-
menského náměstí v Litomyšli, další byly
předány v červnu a červenci téhož roku. 
60 let – v květnu 1962 se konala ustavující
konference Jednotného klubu pracujících (JKP),
který převzal organizaci kulturního života

Roubenka v Líbánkách 
Roubenka na Lidické ulici, s bohatou řezbářskou
i malířskou výzdobou, by možná už nestála.
Díky tomu, že se dostala na seznam chráně-
ných kulturních památek a našli se kupci, kteří
výjimečný objekt opravili, můžeme tak v deta-
ilech vidět vývoj architektury a uměleckého ře-
mesla v regionu. Na zákrytové desce se
objevuje nápis s datací 1672. Ve skutečnosti
ovšem dům pochází z roku 1825, jak uvádí nápis
na vrcholu štítu, dřívější datum je pravděpo-
dobně první zmínka o tomto domě. Chalupu vy-
zdobil mezi lety 1910–1920 tehdejší majitel,
truhlář F. Franke. V interiéru se zachovala
i černá kuchyně - prostor s široce otevřeným
komínem trychtýřovitého tvaru, pod nimž bylo
otevřené ohniště. Lenka Backová

Příběh sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli.
Cesta k destrukci jednoho kultu
Studie o vzniku a osudech sochy
historika, muzikologa a komu-
nistického politika Zdeňka Ne-
jedlého, která byla v jeho rodné
Litomyšli postavena v roce 1978
a v polistopadovém období se
stala předmětem opakujících se
vzrušených debat. V roce 1992
k ní rada města – zejména z in-
iciativy starosty Miroslava
Brýdla – připojila dodatkovou
desku s textem místního archi-
váře a historika Milana Skři-
vánka. Tento text se v průběhu
let stal legendou. Obdivně se
o něm vyjádřili např. Václav Havel, Zdeněk Svě-
rák, Ladislav Smoljak, hudební publicista Jiří
Černý či historik Jiří Křesťan, jenž ho označil za
geniální zkratku. V kontextu odstraňování poli-
ticky zatížených monumentů si toto řešení vy-
sloužilo uznání jako „asi nejpozoruhodnější
a velice sympatický pokus, jak se vyrovnat se
složitou minulostí“ (historikové Zdeněk Hojda
a Jiří Pokorný). U mnoha lidí však vzbudil text
rozpaky a posílil dlouhodobou diskusi, která
prozatím vyvrcholila vydáním tiskového prohlá-

šení městského zastupitelstva
(2019).
Problematika Nejedlého sochy
vstoupila díky dlouhodobým
a mnohdy velmi vyhroceným di-
skuzím, kterých se mj. zúčastnila
i řada představitelů českého kul-
turního a intelektuálního života,
do celonárodního povědomí.
V tomto směru jde o fenomén,
jaký nemá v našich dějinách ob-
dobu.
Kniha se podrobně zabývá také
českým a světovým kontextem
nakládání s podobně politicky

zatíženými artefakty. V národním rámci nechybí
např. pojednání o pomníku Antonína Zápotoc-
kého v jeho rodných Zákolanech či zpráva
o kauze sochy maršála Koněva v Praze 6. Svě-
tový kontext zahrnuje především popis dění
v USA a ve světě v letech 2015–2020.
Publikaci vydalo k 30. výročí instalace dodat-
kové desky Regionální muzeum v Litomyšli
ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl. Auto-
rem grafické úpravy knihy je Jiří Lammel.

Martin Boštík

ve městě. Klub začal oficiálně fungovat 1. 7.
1962 a pod JKP byly soustředěny pěvecké a di-
vadelní soubory a kroužky. Klub organizoval
kurzy cizích jazyků, hudební výchovy, spole-
čenské výchovy a tance, psaní na stroji, šití
atd. 
85 let – v květnu roku 1937 proběhlo v Lito-
myšli natáčení filmu Filosofská historie podle
novely Aloise Jiráska. Tímto filmem odstartoval
Otakar Vávra úspěšně svou režijní kariéru. Celé
filmování bylo dokončeno po třech týdnech,
během kterých se celá Litomyšl vrátila do roku
1848. V komparsu se objevila řada litomyšl-
ských osobností. Lenka Backová

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
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Svítá, předchůdci a dědicové
- písničky (nejen) českých evangelíků
Sbor Českobratrské církve evangelické Vás
v sobotu 28. května v 17.00 hod. upřímně zve
do evangelického kostela na Lánech na hu-
dební pořad faráře Pavla Klineckého. Díky
svému hudebnímu archivu nás provede pís-
ničkami (nejen) českých evangelíků z druhé

poloviny 20. století. Většinu z nich naleznete
ve zpěvníčku Svítá. Přijďte si poslechnout mu-
ziku ovlivněnou černošskými spirituály.
A třeba si také zazpívat. Vstupné je dobro-
volné. Těšíme se na vaši účast.

Václav Hurt, evangelický farář

Roman Vojtek
„Už bylo na čase“
„Už bylo na čase!“ je koncert, ve kterém
Roman Vojtek 11. května od 19.00 hodin za do-
provodu šestičlenné kapely Charlie Band
představí slavné muzikálové, rock’n’rollové
i popové písně. Jeho hostem bude muzikálová
zpěvačka Petra Vojtková.
Tento koncert je koncipovaný částečně jako
běžný koncert a částečně jako interaktivní talk
show, v níž se z diváků stávají „moderátoři“
pokládající otázky a tím, kdo je zpovídaný, je
sám Roman Vojtek. V průběhu celého kon-
certu budou mít diváci možnost posílat SMS
zprávy s dotazy na „Romanovo“ telefonní
číslo, které se dozví na začátku koncertu
a Roman Vojtek bude na tyto zprávy v pau-
zách mezi jednotlivými písněmi odpovídat.
Dramaturgie koncertu je sestavena z písní
spadajících do různých žánrů i hudebních ob-
dobí s akcentem na muzikálové melodie,
k nimž má Roman Vojtek jako ostřílený muzi-
kálový herec nejblíže. Leoš Krejčí

Mincovní poklad z Vysoké
30. duben – 15. květen 2022 v muzeu
Výstava představuje veřejnosti nedávný uni-
kátní nález mincovního depotu z obce Vysoká
u Jevíčka. Náhodně objevený poklad je velmi po-
četný, tvoří jej přes sedm tisíc stříbrných a
menší počet zlatých mincí převážně z 16.–17.
století. Pocházejí z velkého území – od Benátek
po Litvu, od Nizozemí po Sedmihradsko.

Mincovní poklad z Vysoké u Jevíčka 
- přednáška
Ve středu 11. května od 17 hodin se bude konat
přednáška o objeveném pokladu z Vysoké u Je-
víčka. Zajímavé informace spojené s nalezením
depotu a průběhem archeologického výzkumu
představí archeoložka Regionálního muzea v Li-
tomyšli Mgr. Jana Němcová a o mincích samot-

ných promluví numizmatička Moravského zem-
ského muzea v Brně Mgr. Dagmar Grossman-
nová, Ph.D. Jana Němcová

Český den 
proti rakovině
Tradiční sbírka v podobě prodeje kytiček v uli-
cích Litomyšle by se měla uskutečnit ve středu
11. května 2022.
Výtěžek sbírky slouží k základnímu cíli Ligy –
snížení úmrtnosti na rakovinu v České repub-
lice. Finance budou rozděleny podle dlouhodo-
bých pilířových programů: nádorová prevence,
zlepšování kvality života onkologicky nemoc-
ných, podpora onkologického výzkumu, kvalitní
výuky a investiční modernizace či kompletizace
onkologických pracovišť.
Litomyšlský tým skautů, skautek, světlušek
a vlčat se v ulicích těší se na setkání s vámi, kde
pro vás budou mít připravené kytičky k prodeji
v tomto roce s fialovou stužkou.

Za skautské středisko Liliový kruh Litomyšl
V. Hudík a I. KopeckáVečer s Jurajem Jordánem Dovalou

Po delším čase zavítá mezi nás do Litomyšle
Juraj Jordán Dovala, český duchovní sloven-
ského původu, současný biskup brněnské di-
ecéze Církve československé husitské, ale pro
nás v tu chvíli především člověk obdařený
darem slova i hudby. V Karmelitánském nakla-
datelství vyšly v češtině tři sbírky jeho krátkých
duchovních zamyšlení: Pozvání do ticha, Pan-
káč v kostele a Chrám uprostřed tržiště. Juraj se
však s námi určitě rád podělí i o svou novější,

zatím ještě nepublikovanou tvorbu. Vedle čte-
ných textů se pak můžete těšit i na folkové
písně, které Juraj skládá a které zazní v jeho
rodné slovenštině. Večer s Jurajem Jordánem
Dovalou se bude konat v Husově sboru v Lito-
myšli na Toulovcově náměstí ve středu 18.
května od 18.00 hod. Díky finančnímu příspěvku
města Litomyšle je vstupné na tento večer dob-
rovolné. Srdečně vás na toto duchovní i hudební
občerstvení zve Štěpán Klásek

Křest knihy fotografií 
Na závěr výstavy fotografií Olgy Stráníkové
v domě U Rytířů proběhne křest nové knihy pre-
zentující výběr z díla litomyšlské fotografky.
Ve čtvrtek 19. května v 17.30 hodin se návštěv-
níci galerie mohou v rámci pravidelných Večerů
s galerií těšit na zástupce organizací podílejí-
cích se na vydání knihy a samozřejmě
i na autorku fotografií Olgu Stráníkovou. Kniha

vychází ve vzájemné spolupráci Městské galerie
Litomyšl, tiskárny H.R.G., města Litomyšl a na-
kladatelství Verzone. 
Olga Stráníková se ve své práci zdráhá zazna-
menávat stopy dneška. Myšlenkově i esteticky
je jí bližší doba vzývající modernismus s jeho
temnými i světlými stránkami. Její tvorba tak
nepřímo navazuje na samotný počátek fotogra-
fie, kdy si nové medium hledalo své technické
i výrazové možnosti. Minimalistické barevné po-
jetí, důraz na světlo a kontrasty, práce se sta-
rými fotografickými technikami – bromolejem
a lithprintem, stejně jako melancholická styli-
zace portrétovaných osob přenášejí diváka
do minulého času, jenž je současně pevným
bodem vlastní životní filozofie autorky.
Fotografie v knize doplňuje text české spisova-
telky Radky Denemarkové a kratší texty, které
zachycují dojmy a zážitky modelek, které s Olgou
Stráníkovou během focení tráví čas nejen v inte-
riéru, ale i v lesích, na poli, nebo třeba na hřbi-
tově. Kniha obsahuje také rozhovor, v němž
fotografka popisuje čtenářům své fotografické
začátky nebo svůj pohled na vlastní tvorbu.
Kniha vyjde v omezeném nákladu a během akce
ji bude možné zakoupit přímo v domě U Rytířů.  

Václav Novák

V úterý 24. května 2022 se naše ZUŠ opět za-
pojí do projektu ZUŠ OPEN.  Jedná se o celo-
státní happening ZUŠ, který chce tímto posílit
respekt ZUŠ a upozornit na unikátní systém zá-
kladního uměleckého školství v ČR.
Protože chceme dodržet pravidlo projektu, bu-
deme naši práci prezentovat mimo obvyklé pro-
story ZUŠ a odpoledne (13 -17 hodin) vyrazíme
s dětmi umělecky tvořit do centra Litomyšle.
Nejrůznější seskupení našich mladých sólistů
budou zpříjemňovat chvíle u kávy (Kafemysl,
Bambino Caffé). Za pěkného počasí bychom
chtěli k hudebním, výtvarným, tanečním a diva-
delním počinům využít také sluneční terasy
u místního muzea, případně i Váchalovu uličku.
A těšit se můžete i na nepřehlédnutelný průvod
náměstím, který vyrazí ve 14.00 hodin od bu-
dovy ZUŠ „Tunel“. Přijďte se podívat. Těšíme se
na Vás. Markéta Hegrová

ZUŠ Open 2022

Do tohoto vydání zpravodaje se bohužel ne-
vešly všechny redakci dodané texty.
Přečíst  si  je  můžete  alespoň  na webu
www.litomysl.cz/lilie/co_se_neveslo -red-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Projděte si osm zastavení v Litomyšli
a České Třebové a nahlédněte je očima zví-
davého turisty, čtenáře nebo hravého dí-
těte. Cestu propojuje text povídky spiso-
vatelky Markéty Pilátové. Najděte místo, QR

kód, čtěte a poslouchejte! Informační leták
a hrací karta k dětskému programu jsou
k dostání v Informačním centru Litomyšl,
městské galerii a městské knihovně.                         

Martina Zuzaňáková, www.tabozena.cz

Pozvánka 
na otevření hřiště
na Osevní
Srdečně zveme malé i velké sportovce na slav-
nostní otevření nového multifunkčního Oranžo-
vého hřiště na Osevní ulici, které se uskuteční
v úterý 17. května od 16.30 hodin.
Hřiště v minulém roce prošlo výraznou promě-
nou. Plocha s novým asfaltovým povrchem je
celoročně přístupná a vhodná pro sportování
dětí i dospělých, kteří si na ní mohou zahrát fot-
bal, basketbal, nohejbal či tenis. Realizaci Oran-
žového hřiště finančně podpořila Nadace ČEZ.

-az-

The Man Behind Freddie Mercury 
Peter Freestone
V neděli 22. května od 19.00 hodin ve Smeta-
nově domě proběhne talkshow osobního asis-
tenta Freddieho Mercuryho Petera Freestona
a Milana Devinne, zpěváka a jediného českého
herce filmu Bohemian Rhapsody.
Peter Freestone bude vyprávět o 12 letech ži-
vota po boku krále rocku až do jeho smrti
a o natáčení filmu Bohemian Rhapsody, ve kte-

rém byl Freestone poradcem režiséra Bryana
Singera.
Talkshow doprovodí projekce fotografií z Pete-
rova osobního archivu a písně skupiny Queen
v koncertním unplugged v podání kapely De-
vinne. Průvodní slovo bude simultánně překlá-
dáno do českého jazyka. Leoš Krejčí

Srdečně zveme veřejnost na slavnostní ote-
vření discgolfového hřiště v Parku mladých,
které se uskuteční v polovině května. Na pátek
13. května je naplánován dopolední program
pro školy, slavnostní otevření hřiště nastane
v 10.30 hodin a od 13.30 pak bude možné využít
služeb instruktorů, kteří vám rádi pomohou
a vysvětlí, jak discgolf hrát. V sobotu 14. května
se můžete od 9 hodin registrovat do oficiálního
turnaje. Disky na hraní s litomyšlským potiskem
si můžete vypůjčit i koupit v informačním cen-
tru a Peaksportu. -mv-

Slavnostní otevření
discgolfového hřiště

Hledáme kolegyni či kolegu do pracovního týmu
v Centru sociální pomoci v Litomyšli na pozici: 

Údržba
drobné údržbářské práce (např. výměna výlevky,
malování, natírání, vrtání, opravy rohů sádrou, se-
kání trávy, nošení břemen, …) / doprava prádla
autem mezi domovy a prádelnou / doprava kli-
entů do zdravotnických zařízení. Zodpovědnost
BOZP v organizaci. 
Pracovní poměr na plný úvazek. 
Pracovní doba se střída 6.00 -14.30, 7.00 – 15.30h
Nástupní plat 22.870 Kč, po zapracování (max.
3 měsíce) osobní příplatek 4.300 Kč.  Další bo-
nusy příplatek na obědy, 7.000 ročně příplatek
na rekreaci, sport, ... pracovní oděv. Obvyklé jsou
odměny za nadstandartní pracovní výkon. 

Požadavky:
Řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost,
odpovídající zdravotní stav, zodpovědnost, zruč-
nost, pečlivost, technické myšlení, flexibilita,
schopnost přizpůsobit se v komunikaci seniorům,
v případě havárie v organizaci ochota problém vy-
řešit i po pracovní době.  
Nástup co nejdříve. 

Bližší informace na tel. 602 520 707 (v případě
zájmu o osobní schůzku předem volejte).  Žádosti
zasílejte mailem na reditel@csplitomysl.cz, pří-
padně dodejte v písemné formě na Zámeckou
500, Litomyšl. 
V životopisu uveďte: 
„Zasláním svého životopisu uděluji souhlas se
zpracováním osobních údajů v souladu se záko-
nem 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení“. 

Centrum sociální pomoci 
města Litomyšl
Zámecká 500, Litomyšl

Rostlinná štafeta –
swap u knihovny!
V sobotu 14. května proběhne výměna pokojo-
vých rostlin, jejich řízků, zeleninové a květinové
sadby.  Přijďte se svými výpěstky nebo se jen
podívat! Účast na rostlinné štafetě není podmí-
něna přinesením rostliny, pokud nic nemáte,
třeba přinesete něco příště! 
Těšíme se na vás od 8.00 do 12.00 hod. před
městskou knihovnou! Eva Klabanová
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Dětský den
se zvířátky 
a králičím hopem 
V sobotu 28. května bude pro děti v areálu
ČSCH za aukční halou v Litomyšli od 14.00 do
17.00 hodin připraveno tradiční hravé a soutěžní
odpoledne s chovatelskou tématikou, tentokrát
zpestřené ukázkami králičího hopu.  Občer-
stvení zajištěno. Více informací na stránkách
cschlitomysl.webnode.cz. Petra Dittrichová

Uč se kváknout
ukrajinsky!
Přijďte na 4 lekce základní praktické ukrajin-
štiny, abyste zvládli v ukrajinštině popsat cestu,
pomoci v obchodě, zeptat se, co pán/paní po-
třebuje, dorozumět se ve škole, v práci nebo
na hřišti apod. Otevíráme jeden kurz pro do-
spělé a jeden pro děti od 3. do 9. třídy. Kapacita
10 osob v kurzu, cena za 4 hodiny 400,- (děti
200,-). Kurz bude zahájen v týdnu od 23. 5.
v Novém kostele v Litomyšli, přesný den a ho-
dinu doladíme s konkrétními zájemci. Kurz po-
řádají dobrovolníci z Nového kostela. Pokud se
chcete přidat, napište na evi.benova@gmail.com
nebo zavolejte na číslo 605 742 925. Těšíme se
na vás. Eva Beňová

Muzejní noc
28. květen 2022
Muzejní noc je opět tady! Po dvou letech od-
mlky se můžeme opět společně potkat. Jako
vždy se vám budeme snažit představit naše
kulturní dědictví tím nejzajímavějším způso-
bem. A co pro vás letos připravujeme?
V hlavní budově začnou dvě výstavy věnované
dětským časopisům a jejich tvůrcům. Muzejní
noc bude oficiálně zahájena v 17 hodin vernisáží
výstavy Současná dětská ilustrace (Brůnová–
Buchalová–Drobný–Chlud–Pekárek–Smolík).
V 18 hodin začne komentovaná prohlídka vý-
stavy Čtení pod lavici – Časopisy pro děti a mlá-
dež od počátků po rozpad Československa.
Po celou muzejní noc bude probíhat bohatý do-
provodný program včetně výtvarných dílen.
V Rodném bytě Bedřicha Smetany můžete nav-
štívit vystoupení žáků ZUŠ Litomyšl. A v Port-
moneu se díky interaktivnímu programu
podíváte i do míst běžně nepřístupných.
Veřejnosti bude přístupný i piaristický kostel.
Celá akce skončí ve 22 hodin. Vstupné zdarma.
Podrobný program brzy naleznete na plakátě
a stránkách www.rml.cz.
Těšíme se na Vás. Změna programu vyhrazena!

Renata Kmošková

Přijďte oslavit 30 let
Městských lesů
V neděli 22. května se na Primátorské hrázi mů-
žete zapojit do oslav 30 let městských lesů. Po
celý den je připraven bohatý doprovodný pro-
gram, těšit se můžete na komentované ukázky
lesnických činností, práci s koněm, dřevoso-
chání motorovou pilou, show s hydraulickou
rukou, prezentaci práce stromolezce, ukázky
dravého ptactva, loveckých psů či dřevorubecké
závody. Organizátoři mysleli i na děti, pro které
připravili hry a soutěžení. -mv-

Výstava bonsají
Bonsai klub Skalka vás srdečně zve na pravidel-
nou výstavu bonsají. Letošní výstava se koná
netradičně v prostorách Komunitního centra
v Trstěnici u Litomyšle. Výstava se koná
ve dnech: 4. 6. od 10.00–19.00 a 5. 6. 2022
od 9.00-16.00 hodin.
V sobotu 4. 6. bude součástí výstavy prodejní
výstava originálních japonských svitkových ob-
razů a ve 14.00 hod. ukázka tvarování bonsají.
Během výstavy bude prodej bonsají, okrasných
rostlin, keramiky a literatury. 
Na vaši  návštěvu se těší pořadatelé z bonsai
klubu Skalka. Karel Haupt

Koncert
Jardy Svobody 
v Husově sboru
První červnový den ve středu 1. 6. v 19.00 hod.
se bude konat v Husově sboru v Litomyšli
na Toulovcově náměstí koncert zpěváka, muzi-
kanta, skladatele, výtvarníka a textaře Jardy
Svobody. Nejspíš ho budete znát jako front-
mana kapel Otcovy děti a Traband. K zájmu
o křesťanství a židovství se dostal přes jiného
výrazného písničkáře – evangelického duchov-
ního Sváťu Karáska. Tři desky Trabandu získaly
výroční cenu Akademie populární hudby Anděl
v kategorii „worldmusic“, resp. „folk a country“.
V roce 2016 vydal Jarda Svoboda sólovou desku
„Solo“. Nyní vystupuje sám nebo s kapelou Holy
Fanda and The Reverends. Na koncertě v Lito-
myšli vystoupí sólově s kytarou a harmoniem.
Vstupné na koncert je dobrovolné a bude věno-
váno na charitativní účely. Srdečně zveme
všechny příznivce propojení živé muziky s texty,
které neplavou jen po povrchu.

Štěpán Klásek a Josef Novotný 

Čtení pod lavici - Časopisy pro děti a mládež
od počátků po rozpad Československa
29. květen – 18. září v muzeu
„Už vyšlo Ábíčko?“ Tuhle větu
slyšeli prodavači v trafikách pra-
videlně. Podobně jako dotazy
na Čtyřlístek nebo Kometu,
zboží, které vycházelo v obřích
nákladech, ale přesto často
končilo schované „pod pultem“
pro dobré známé. Nebo se pro-
dávalo společně s nějakým ne-
atraktivním titulem, jenž jinak
nešel na odbyt.
Přijďte si na výstavu zavzpomí-
nat na své dětství a ukázat po-
tomkům, co jste v jejich věku
četli. Na výstavě jsou k vidění
nejen časopisy dnešních rodičů, ale i prarodičů
a praprarodičů. Seznámíte se s těžkými začátky
vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukonče-

ným nacisty, vnucenou komu-
nistickou reorganizací i velkými
nenaplněnými porevolučními
plány… Čeká na vás přes 150 ti-
tulů – Malý čtenář, Junák, Mladý
hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodo-
kaps, Vpřed, Mateřídouška, Oh-
níček, Sluníčko, Sedmička,
Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská
stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif,
Mickey Mouse, Šmoulové, Aste-
rix…
Výstava je doplněna bohatým
interaktivním programem, který
je inspirován hrami ze starých
časopisů. Můžete se také začíst

do mnoha ukázek komiksů, českých, francouz-
ských nebo třeba kubánských.
Termíny komentovaných prohlídek výstavy pro
veřejnost najdete na www.rml.cz. Školy, školky
a školní družiny si musí termín rezervovat pře-
dem na emailu kmoskova@rml.cz nebo tel.
461 615 287. Petr Chaloupka

Opera pod májovým nebem 2022
Vážení diváci, přátelé, po dvou dlouhých letech
mám velkou radost, že vás srdečně mohu pozvat
na 13. ročník Opery pod májovým nebem, který
se tradičně koná poslední květnovou sobotu 28.
5. od 18.30 hodin nově v Klášterních zahradách
v Litomyšli. Také letošní ročník nabídne několik
zajímavých mladých umělců, kteří stojí na po-
myslném prahu své slibné umělecké kariéry.
Účinkovat budou Eva Esterková, Václava Krejčí
Housková, Edgaras Davidovičius a Jan Hnyk.
Orchestr Moravského divadla Olomouc zahraje
pod vedením dirigenta Jiřího Habarta. Na pro-
gramu operního galavečera zazní to nejlepší
z tvorby W. A. Mozarta, G. Pucciniho, G. Rossi-
niho, A. Dvořáka a dalších. Nevím jak vás, ale nás
velmi tíží hrozivá situace na Ukrajině, která má

na svědomí mnoho lidských tragédií. Protože ne-
umíme nečinně přihlížet, ba naopak cítíme po-
třebu pomoci, rádi bychom proto na letošním
koncertě zavedli vstupné ve výši 350 Kč a výtě-
žek věnovali na konkrétní potřeby litomyšlských
neziskových organizací, které pomáhají lidem
z Ukrajiny v začlenění se do pracovního a spole-
čenského života v Litomyšli. Děti do 15 let mají
vstup zdarma. Věříme, že nás podpoříte, a po-
můžete tak zmírnit důsledky této nesmyslné
války. V případě nepříznivého počasí bude kon-
cert přesunut do Smetanova domu. Na závěr
bych chtěl moc poděkovat všem mecenášům
a partnerům, bez jejichž finanční pomoci by po-
dobný projekt nemohl být realizován. Těšíme se
na Vás. Leoš Krejčí
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Současná dětská
ilustrace
29. květen – 4. září 2022 v muzeu
Výstava představuje práci šesti českých autorů,
kteří se věnují převážně tvorbě pro děti, ilustraci
a animaci.
Barbora Brůnová je autorka komiksových stripů
„Já to měl první“, ilustrátorka knih, komiksů
a prodejních obrázků.
Autorka a ilustrátorka knih o lese, přírodě
a o tom, co nás přesahuje, Bára Buchalová ilu-
strovala více než 45 dětských knih a kreslila
také pro časopisy ABC, Bublifuk či Sluníčko.
Autor komiksů, výtvarník, ilustrátor a animátor
Libor Drobný je tvůrcem obrázků k více než
dvěma stům publikací. Jeho kresby a texty se
objevují v časopisech jako je Sluníčko, Mateří-
douška nebo Špuntíci.
Ilustrátor dětských časopisů a komiksových
sérií Tomáš Chlud vytvořil například Kouzelný
kalendář nebo Velké putování. Spolupracuje
mimo jiné s Divadlem Spejbla a Hurvínka a zí-
skal také nominaci na Českého lva za nejlepší
kostýmy.
Kreslíř vtipů a ilustrátor Tom Pekárek kreslí ilu-
strace pro časopis Mateřídouška, vtipy pro ča-
sopis Tapír, ale i obrázky na trička pro
bastard.cz.
Scénárista a ilustrátor Honza Smolík vytvořil
řadu knížek komiksů a hádanek pro děti.
Vernisáž výstavy proběhne v rámci Muzejní noci
v sobotu 28. května od 17 hodin.

Veronika Sochůrek

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                                             Sleva na:  4 900 000 Kč
Litomyšl – Zahájí - prodej řadového RD se 2 byty, s ga-
ráží, zahradou v atraktivní, klidné lokalitě. Napojeno
na všechny sítě, ÚT plyn. Pozemky 319 m2. ENB G
č. 1671                                                   Cena:  informace v RK
Litomyšl – Nedošín - prodej pozemku 14 162 m2, určen
k zastavění: výroba lehká (sklady, prodejny nábytku,
potravin, vybavení pro domácnost, stavebníky….).  
č. 1668                                                   Cena:  21 650 000 Kč
Oldřiš – prodej venkovského stavení s garáží, stodo-
lou a zahradou. ÚT na tuhá paliva, napojeno na elek-
třinu, veř. vodovod, odpady do kanalizace. Pro trvalé
bydlení i rekreaci. Pozemky celkem 733 m2. ENB G
č. 1665                                                            Cena: 2 700 00 Kč
Litomyšl – Smetanovo n. – pronájem nebyt. prostor
15 m2 pro obchod či kancelář naproti poště. Dvě vý-
lohy, soc. zařízení. ENB G
č. 1651                                                                   Cena: dohodou
Sloupnice – pronájem vybaveného bytu 3+kk v RD.
ÚT na tuhá paliva + kamna. Park. pro 2 auta. ENB G.
č. 1667         Cena: 10 000 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 (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

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

Freska – obraz Evropy
Čas běží jako voda a mezinárodní projekt, jehož
koordinace se v roce 2019 ujala Vyšší odborná
škola pedagogická a Střední pedagogická škola,
Litomyšl, se pomalu blíží k závěru. Grant, jenž
byl z programu Erasmus+ přiznán strategic-
kému partnerství mezi školami VOŠP a SPgŠ
Litomyšl, WSB Opole a OSZ Eberswalde a aso-
ciací výtvarníků z francouzského Troyes byl vy-
užit na mnoho zajímavých aktivit. 
Během tříletého projektu se nám navzdory
všem pandemickým omezením podařilo vytvo-
řit 4 velkoformátové nástěnné malby v Opole,
Eberswalde a v Litomyšli, uspořádat 12 meziná-
rodních setkání, přičemž další dvě nás ještě če-
kají, zorganizovat 6 kurzů freskové výmalby
v rámci artefiletiky pro 137 polských, českých
a německých studentů a nabídnout studentům
a učitelům kurzy digitální grafiky. V návaznosti
na to tým společně vytvořil obsáhlý didaktický
webový portál v 5 jazycích, www.erinf.eu, který
mapuje nejen projekt samotný, ale poskytuje
podrobný návod všem, kteří touží vyzkoušet si
a zažít kouzelný proces nástěnné malby tak, jak
ji dělali naši předkové již před staletími. Zdoko-
nalili jsme způsob, kterým se dá zážitek
z tvorby fresky snadno přenést do školního pro-
středí a vzniklá dílka jednoduše nainstalovat
k dekoraci interiéru i exteriéru. Naším posled-
ním projektovým počinem pak bude workshop
pro příměstský letní tábor pořádaný litomyšl-
skou Městskou galerií v srpnu 2022.
Nejcennějším výsledkem celého projektu jsou
ale vzniklá přátelství a touha v nich pokračovat.
Věříme, že díky krásným osobním setkáním bu-
deme i v budoucnu rozvíjet mezinárodní spolu-

práci nejen mezi našimi institucemi, ale možná
i městy. Události letošního jara vnesly do spo-
lečných setkání vědomí vděčnosti a také pocitu
zodpovědnosti, že to, co se Evropanům podařilo
v uplynulých dekádách vybudovat, si rozhodně
nechceme a nesmíme nechat vzít!
Závěrem bych za celý mezinárodní tým chtěla
velmi poděkovat vedení pedagogické školy, ze-
jména panu řediteli Leníčkovi a paní Hřebcové,
za podporu a pomoc při realizaci projektu, panu
Ing. arch. Burianovi, panu starostovi Brýdlovi
a městskému zastupitelstvu za důvěru, se kte-
rou nám poskytli krásnou stěnu pro realizaci
fresky v Městské knihovně a velký dík patří také
vyučujícím z Fakulty restaurování, Univerzity
Pardubice, bez jejichž odborných rad by se mi
projektový záměr zřejmě nikdy nepodařilo vy-
tvořit.
Fotografie, videa a další si můžete prohlédnout
na: www.erinf.eu

Šárka Kučerová, VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Máte rádi detektivky a tajemno? Zajděte
se podívat na litomyšlskou „Krimnacht“!
Stvůra. Dotek vraha. Inspektor s velkým mozkem.
Nejhorší obavy. S příběhy s těmito názvy se mů-
žete naživo seznámit při litomyšlské „Krimnacht“
v pátek 3. června. Pokud máte rádi detektivky
a chcete se naživo setkat s předními českými
autory, neměli byste si tuto akci nechat ujít. 
„Letos na detektivkovém maratonu přivítáme
čtyři autory literatury pro dospělé. Jsme moc
rádi, že nás navštíví Kristýna Trpková, Jitka Lu-
dvíková, František Niedl a Michal Sýkora se
svými příběhy. V názvu sice máme kriminacht,
ale letos se program rozšířil i na dopoledne pro
dětské čtenáře. Dětem bude ze své tvorby číst
autor Prašiny, knížky, která je oblíbená u holek
i u kluků, Vojtěch Matocha. Ten také předá
hlavní ceny v literární soutěži pro děti a mládež
o nejlepší detektivní povídku nebo komiks ode-
hrávající se ve škole, kterou jsme vyhlásili
na konci ledna,“ zve veřejnost ředitelka lito-
myšlské městské knihovny Iva Pekníková.
Krimnacht se v Litomyšli odehraje již podruhé,
opět ve spolupráci městské knihovny a galerie.

Detektivní romány a příběhy patří dlouhodobě
k nejoblíbenějšímu žánru čtenářů napříč věkem
i vzděláním. V litomyšlské knihovně patří tu-
zemské detektivky mezi nejpopulárnější a nej-
půjčovanější tituly.

Program:
9.00 – 13.00 Městská knihovna Litomyšl
autorské čtení: Vojtěch Matocha pro školy
18.00 Kavárna Dvorek
zahájení večerního programu a předání cen
vítězům literární soutěže
18.20  autorské čtení: Kristýna Trpková 
19.30 Bobo Café
autorské čtení: František Niedl 
21.00 dvorek Městské policie Litomyšl
autorské čtení: Jitka Ludvíková 
22.30 Radniční dvorek
autorské čtení: Michal Sýkora -mv-

Letní dětská herna
od 28. května 2022 v muzeu
Vážení a milí návštěvníci, zveme Vás a Vaše děti
do naší letní herny. A na co se můžete těšit?
Na oblíbené hrací koutky, domeček, dřevěnou
stavebnici, výtvarné tvoření pro malé umělce
a mnoho dalšího. Na své si přijdou kluci i hol-
čičky. Věříme, že návštěva herny pro Vás bude
příjemným zážitkem a relaxací nejen během
prohlídky muzea. Těšíme se na Vás!

Renata Kmošková

POZVÁNKY 



16

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Jak to vidím
Je všeobecně podporovaná snaha chránit životní
prostředí a přírodu. Bohužel se do toho dostala
„potřeba“ všechno nařídit a prosadit z úrovně
státu nebo EU. Má to však v konečném důsledku
jenom neúměrné zdražování a plýtvání přírod-
ními zdroji. Což je opak důvodu, proč se to
všechno začalo dělat.  A začíná to dotacemi,
dnes už snad na všechno. 
Dotace do zemědělství – jak může být levnější
kilo jablek ze Španělska, když jen z hlediska do-
pravy, pracovní síly a tradice pěstování by měla
být domácí produkce levnější? To samé chov pra-
sat, drůbeže atd. Na vině jsou dotace, především
jejich různá velikost ve státech EU.
Dotace na domovní kotle – cena kotlů za dobu
možnosti čerpání dotace se zvýšila na dvojnáso-
bek. A další problém dotací – to není nástroj,
který je spravedlivý pro všechny. Ten, který dbal
na úsporu za vytápění, ten již dávno starý kotel
vyměnil nebo nahradil novým na jiné palivo. Ti,
kteří na to kašlali, tak podporu dostali, ostatní (ti
šetrnější) nemají nárok.
Necháme dotace dotacemi, stačí „elektroauta“.
Dnes již snad nikdo nevěří, že právě elektromo-
bilita spasí životní prostředí, hlavně kvalitu ovz-
duší. Ona se elektrická energie musí někde
vyrobit, musí se jí dokonce vyrobit více, protože
při přenosu, nabíjení a přeměně dochází ke ztrá-
tám. Životní prostředí se těžbou speciálních su-
rovin pro baterie a jejich přepravou ke zpracování
devastuje víc, než si vůbec někteří „zelení“ do-
káží představit. Pro některé státy je životní pro-
středí čisté jen u nich, co je za hranicemi, je už
nezajímá. Stačí jeden příklad – uhelná elektrárna
v Polsku u hranic s Německem. Elektrická ener-
gie vyrobená v této elektrárně je „špinavá“, ale
jak přejde hranici s Německem, je najednou „ze-
lená“. K tomu je nutno přičíst problémy s likvidací
autobaterií, problémy s dobíjením, prakticky ne-
možnost uhašení hořícího auta a životnost ba-
terie. A nakonec cena – elektroauta jsou
podstatně dražší než auta s klasickým motorem.
Také provoz není o nic levnější vzhledem k růstu
cen za energie, nutností vybudování infrastruk-
tury umožňující dobíjení a ceně náhradní baterie.
Protože si tyto důvody dost lidí uvědomilo, začali
honem kupovat klasická auta dřív, než jejich vý-
roba díky nařízení EU skončí. Takže v důsledku
nařízení došlo k vyšší poptávce a tím i ke zdra-
žení aut se spalovacími motory, a to jak nových,
tak i ojetin. Josef Černý

Společně a s láskou jsme 
pro Tomíčka vybrali 183 919 Kč!
Tomíček z Budislavi je 3letý chlapec, který one-
mocněl leukémii. Rodina se ze dne na den ocitla
v tíživé situaci. Společně s vámi jsme se rozhodli
rodině pomoci nejdříve materiální sbírkou a poté
založením transparentního účtu. Uspořádali
jsme pro Tomíčka i velmi úspěšný lampiónový
průvod a akci s názvem Advent plný naděje.
Obec Budislav připravila Vánoční koncert v kos-
tele Boží lásky. 
Díky vašemu otevřenému srdci a štědrosti se
podařilo vybrat krásných 183 919,- korun. 
Děkujeme všem hodným lidem, kteří se podíleli
na organizaci akcí a přispívali na transparentní
účet. Především děkujeme panu Janu Gloserovi
a H.R.G. tiskárně za sponzorský tisk a ředitelce
městské galerie Martině Zuzaňákové za pomoc
i podporu při pořádání akce Advent plný naděje. 
Celá vybraná částka byla předána rodině a nyní
si už jen přejeme, aby se Tomíček brzy uzdravil. 

Za Nadační fond manželů Pokorných, 
Hana Kopecká

V okrese Svitavy vzniká „prostor 
na podporu duševního zdraví“
V našem svitavském regionu zahajuje od května
svoji činnost nový zapsaný spolek s názvem
DušeProstor, jehož cílem je poskytovat bez-
pečný a přátelský prostor všem, kteří mají
zájem se setkávat za účelem podpory dušev-
ního zdraví. Spolek bude pořádat různé klu-
bové, aktivizační a vzdělávací činnosti, na řadu
přijdou i kulturní a osvětové akce, přednášky,
besedy a také víkendové pobyty. 
Všechny akce a činnosti jsou určeny lidem
ze svitavského okresu. Aktivity budou pořádány
většinou právě ve Svitavách (prozatím v prosto-
rách Centra duševního zdraví Svitavy - nám.
Míru 29/87, budova Komerční banky). 
V DušeProstoru pro Vás budeme již od května
každé úterý od 15.30 do 17.30 hod. Na květen

plánujeme také rukodělný kurz a první setkání
pro seniory. Bližší informace najdete na našem
webu uvedeném níže.
Budeme moc rádi za Vaši podporu a pomoc při
vytváření DušeProstoru. Náš spolek můžete
podpořit členstvím, nebo také svojí účastí
na jeho akcích, zapojením se do příprav, reali-
zace či propagace aktivit.
Pokud se k DušeProstoru, z. s. chcete jakýmko-
liv způsobem přidat, napište nám na e-mail du-
seprostor@gmail.com, nebo volejte na číslo
605 541 805. Více informací o spolku a jeho ak-
tivitách naleznete na našem webu www.dusep-
rostor.cz nebo na Facebooku Duše_Prostor.
Těšíme se na setkávání s Vámi!

Marie Boštíková za kolektiv DušeProstoru

Pokud si chcete ozdobit dům či například pod-
pořit naše sportovce vyvěšením litomyšlské
vlajky, můžete si ji od dubna pořídit v informač-
ním centru. Červená vlajka s bílou litomyšlskou
lilií je k dostání v rozměru 150 x 100 centimetrů
za 550 Kč. -red-

Infocentrum prodává
nové litomyšlské vlajky

vhodné pro muže i pro ženy, na plný úvazek, třísměnný provoz Po-Pá, 
případně dle dohody

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

O co se jedná: práce v dokončovací výrobě (knihárně), výroba knih, obalů a tiskovin,
obsluha a seřizování knihařských strojů a zařízení, obsluha a seřizování výrobních linek
Co očekáváme: pečlivost, manuální a technickou zručnost, chuť se učit a vzdělávat
Kontakt: Ondřej Lukáš, lukas@hrg.cz, 602 648 780

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, 5 dnů dovolené navíc,
možnost domácí práce, firemní akce atd.

H.R.G. tiskárna přijme

operátora dokončovací výroby
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Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 5. Ne 10.00 - 15.00 Snídaně v trávě - přijďte na stylový lázeňský brunch • zámecký park
2. 5. Po 17.00 Veřejné projednání plánovaných projektů - veřejné projednání záměrů • zámecká jízdárna tel. 461 653 333
3. 5. Út 10.00 Tvoření ke dni matek - dílna • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

17.00 Malý badatel - tvoření ke Dni matek • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
4. 5. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
5. 5. Čt 19.00 577. LHV: Martina Kociánová & Trio Amadeus - koncert, 250 Kč / do 15 let zdarma • Smetanův dům tel. 461 613 239
6. 5. Pá 17.00 Výroba vlastního bloku s young_block - výtvarná dílna, na kurz je nutné se přihlásit předem, 400 Kč • Portmoneum tel. 777 840 425

20.00 Gaia Mesiah - koncert, afterpárty, předprodej 350 Kč / 400 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
7. 5. So 15.00 Módní přehlídka jaro/léto 2022 • v podloubí na Smetanově náměstí před obchodem Konfekce Nonn tel. 603 582 180

16.00 Zahájení projektu Ta Božena! - autorské čtení Markéty Pilátové a koncert Martiny Trchové • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
22.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

9. 5. Po 17.30 Dětská ilustrace - výtvarný kurz se Zdeňkou Kudrnovou, 120/200 Kč, nutná rezervace předem • dům U Rytířů tel. 720 972 258
10. 5. Út 15.00-17.00 Deskovky se Světlušákem a Jéňou - na téma „Vzdělávací hry“ • městská knihovna - přednáškový sál tel. 461 612 068

16.30 Majálesový průvod v maskách • od pedagogické školy přes Smetanovo nám., Braunerovo nám. a Šantovo náměstí do Klášterních zahrad 
19.00 Šumař na střeše - abonentní divadelní představení, Divadlo Mladá Boleslav, 320 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Majálesová rocková noc - vystoupí Zrcadla a The Complication, 100 Kč • Music club Kotelna

11. 5. St 9.00 Přenos andělských vzkazů - Markéta Art Angeles, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
16.30 Závěrečný a absolventský koncert třídy elektronických klávesových nástrojů • ZUŠ Litomyšl - sál tel. 461 612 628
17.00 O mincovním pokladu z Vysoké u Jevíčka - přednáška Mgr. Jany Němcové • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Roman Vojtek: Už bylo na čase! - koncert a interaktivní talk show, 350-430 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

12. 5. Čt 14.00 - 16.00 Ochutnávka virtuální reality - nutné se přihlásit předem • Městská knihovna Litomyšl - přednáškový sál tel. 461 612 068
13. 5. Pá 14.00 - 16.00 Ochutnávka virtuální reality - nutné se přihlásit předem • Městská knihovna Litomyšl - přednáškový sál tel. 461 612 068

21.00 Panda Unity Night: B2B edition - drum´n´bassový večírek, 150 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
14. 5. So 8.00 - 12.00 Rostlinná štafeta - výměna pokojových rostlin, jejich řízků, zeleninové a květinové sadby • před městskou knihovnou tel. 461 612 068

22.00 Dance párty - dj Magdida, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
15.00 Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v české lidové kultuře - komentovaná prohlídka výstavy • regionální muzeum 

17. 5. Út 19.00 580. LHV: Litomyšlský symfonický orchestr na stříbrném plátně - koncert, 150 Kč / do 15 let zdarma • Smetanův dům
18. 5. St 16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628

18.00 Večer s Jurajem Jordánem Dovalou – vstupné dobrovolné • Husův sbor  tel. 724 704 977
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

19. 5. Čt 14.00 - 16.00 Ochutnávka virtuální reality - nutné se přihlásit předem, v přednáškovém sále • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 628
17.00 Absolventský koncert • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany - sál tel. 461 612 628
17.00 KJČ: Vratislav z Pernštejna a Marie Manrique de Lara - vyprávění předsedkyně kroužku Jany Kroulíkové • Restaurace Slunce
17.30 Večer s galerií: Křest knihy fotografií Olgy Stráníkové • dům U Rytířů tel. 461 653 488
18.00 Degustace vín Nové vinařství - 290 Kč • Hotel Zlatá Hvězda - salonek tel. 776 529 557
19.00 Anna K. - koncert v rámci Turné Akusticky 2022, 390 - 490 Kč • Smetanův dům

20. 5. Pá 14.00 Ochutnávka virtuální reality - nutné se přihlásit předem • Městská knihovna Litomyšl - přednáškový sál tel. 461 612 068
19.00 Helena Vondráčková: Helena 2022 - koncert, 690 - 990 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Stromboli - koncert, předprodej 490 Kč / 550 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

21. 5. So 10.00 - 22.00 Gastrofestival - festival dobrého jídla a pití • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
10.00 - 14.00 O kotlík starosty Litomyšle - soutěž ve vaření kotlíkového guláše, přihlášky do 16.5. • Toulovcovo náměstí tel. 775 998 869
22.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

22. 5. Ne 10.00-17.00 Den městských lesů • Primátorská hráz 
19.00 The Man Behind Freddie Mercury - talkshow osobního asistenta F. Mercuryho P. Freestona a M.Devinne, 450 Kč • Smetanův dům

23. 5. Po 16.30 Májový koncert dětských pěveckých sborů • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
24. 5. Út 13.00 - 17.00 ZUŠ Open - celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru • Kafemysl, Bambino Caffé, sluneční terasy u muzea
25. 5. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
27. 5. Pá 20.00 Iné Kafe - koncert, afterpárty, přepdrodej od 350 Kč / 420 Kč na místě• Music club Kotelna tel. 776 278 519
28. 5. So 11.00 - 16.00 Burza vinylů a CD - burza, 50 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

14.00 Dětský den se zvířátky a králičím hopem - hravé a soutěžní odpoledne, občerstvení zajištěno • v areálu ČSCH za bývalou aukční halou
17.00 Současná dětská ilustrace - vernisáž výstavy proběhne v rámci Muzejní noci • regionální muzeum tel. 461 615 287
17.00 Svítá, předchůdci a dědicové - písničky (nejen) českých evangelíků • evangelický kostel tel. 723 902 216
17.00 - 22.00 Muzejní noc - vstup zdarma • regionální muzeum, Portmoneum, Rodný byt Bedřicha Smetany, piaristický kostel tel. 461 615 287 
18.00 Čtení pod lavicí - komentovaná prohlídka výstavy časopisů pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa • regionální muzeum
18.30 Opera pod májovým nebem - benefiční koncert pro Ukrajinu, operní večer na podporu vycházejících hvězd, 350 Kč • Klášterní zahrady
22.00 Music párty - 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

31. 5. Út 9.00 - 17.00 Osobní konzultace s výkladem karet - Ilona Regina Grimová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
1. 6. St 9.30 - 12.00 Dětský den s Chocco Caffé • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.00  Koncert Jardy Svobody – vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977

3. 6. Pá 17.00 Ludvika Smrčková - zahájení výstavy přední sklářské výtvarnice 20. století • dům U Rytířů tel. 461 653 488 
18.00 Litomyšlská Kriminacht - série autorských čtení • Kavárna Dvorek, Bobo café, policejní dvorek, radniční dvorek tel. 461 612 068
19.00 Be My Baby / Buď moje bejby - abonentní divadelní představení, Divadlo Palace, 320 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

4. 6. So 17.00 Svět očima Miroslava Moučky - zahájení výstavy • Galerie Antik Hotel Sofia Litomyšl tel. 777 613 191 
22.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

v Litomyšli v květnu 2022
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14. - 15. 5. Škola výkladu karet mll. Lenormand - seminář s Emilií Didi Bertovou, rezervace na tel. 461 612 667 • Faltysovo knihkupectví • So 13-18, Ne 9-17
19. - 22. 5. Speciality z českého chřestu a Dny M. D. Rettigové • Hotel Aplaus - restaurace Bohém
od 28. 5. Letní dětská herna - pro kluky i holčičky • Regionální muzeum v Litomyšli • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17
29. 5. - 4. 9. Současná dětská ilustrace - výstava představuje práci šesti českých autorů, kteří se věnují převážně tvorbě pro děti, ilustraci a animaci • reg. muzeum 
29. 5. - 18. 9. Čtení pod lavicí / Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa - výstava časopisů • regionální muzeum
4. 6. - 18. 9. Ludvika Smrčková - výstava přední sklářské výtvarnice 20. století • dům U Rytířů • Út - Ne 10-12, 13-17
5. 6. - 15. 9. Svět očima Miroslava Moučky - výstava • Galerie Antik Hotel Sofia Litomyšl • denně
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
do 22. 5. Inti/Emno - výstava litomyšlské fotografky Olgy Stráníkové • dům U Rytířů • Út – Ne  10–12, 13-17
do 29. 5. O. Hamera: Recyklace, pocta J. Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění - výstava • Portmoneum • Út - Ne 9-12, 13-17
do 31. 5. Jindřich Pevný: 60 - výstava • Galerie v Antik Hotelu Sofia • denně
do 28. 5. Václav Girsa - Zloděj dřeva - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Čt - Pá 10.00 - 17.00 
do 15. 5. Mincovní poklad z Vysoké - výstava představí nedávný unikátní nález mincovního depotu • regionální muzeum • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17
do 31. 5. Obrazy Zbyňka Hanky - prodejní výstava obrazů umělce z Valašska • Vinotéka - Vinárna U Mydláře • Út - Čt 9.00 - 22.00, Pá - So 9.00 - 24.00

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  1. 5.  Večer pro dámy: Po čem muži touží 2 - film ČR, komedie, 95 min, 140 Kč  
Út, St  3., 4. 5.  Promlčeno - film ČR, krimi/thriller, 95 min, 120 Kč
Čt, Pá  5., 6. 5.  Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - film USA, akční/horor/fantasy, 130 min, dabing, 130 Kč
So  7. 5.  Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství ve 3D - film USA, akční/horor/fantasy, 130 min, dabing, 130 Kč
Ne  8. 5.  Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - film USA, akční/horor/fantasy, 130 min, titulky, 130 Kč
Út, St 10., 11. 5.  Poslední závod - film ČR, drama, 95 min, 120 Kč
Čt 12. 5. od 17.00  Kino pro seniory: Srdce na dlani - film ČR, komedie/romantický, 95 min, 70 Kč
Čt 12. 5.  Žhářka - film USA, drama/horor/thriller, 95 min, titulky, 130 Kč
Pá, So 13., 14. 5.  Vyšehrad: Fylm - film ČR, komedie/sportovní, 105 min, 130 Kč
Ne 15. 5.  Notre-Dame v plamenech - film Francie, akční/drama, 110 min, titulky, 120 Kč
Út, St 17., 18. 5.  Známí neznámí - film ČR, komedie, 95 min, 130 Kč
Čt 19. 5.  FK: Amélie z Montmartru - film Francie/Německo, komedie/romantický/drama, 120 min, titulky, 100 Kč
Pá, So 20., 21. 5.  Večer pro dámy: Láska hory přenáší - film ČR, komedie/romantický, 90 min, 120 Kč
Ne 22. 5.  Panství Downtown: Nová éra - film VB, romantický/drama, 125 min, titulky, 130 Kč
Po 23. 5.  Bod varu - film VB, drama, 90 min, titulky, 90 min
Út, St 24., 25. 5.  Po čem muži touží 2 - film ČR, komedie, 95 min, 140 Kč 
Čt 26. 5.  Film roku - film Španělsko, komedie/drama, 115 min, titulky, 120 Kč
Pá, So 27., 28. 5.  Top Gun: Maverick - film USA, drama/akční, 130 min, dabing, 140 Kč
Ne 29. 5.  Top Gun: Maverick - film USA, drama/akční, 130 min, titulky, 140 Kč
Út 31. 5.  Tři tygři ve filmu: Jackpot - film ČR, komedie/akční, 110 min, 120 Kč
St  1. 6.  Tři tygři ve filmu: Jackpot - film ČR, komedie/akční, 110 min, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  1. 5.  Proměna - film USA, animovaný/rodinný, 100 min, 110 Kč
So, Ne  7., 8. 5.  Ježek Sonic 2 - film USA, akční/komedie/dobrodružný, 110 min, 130 Kč
So, Ne 14., 15. 5.  Zlouni - film USA, animovaný/komedie/rodinný/akční, 100 min, 130 Kč
So, Ne 21., 22. 5.  Ušák Chicky a Zlokřeček - film Belgie/Francie, animovaný/dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, 120 Kč
So, Ne 28., 29. 5.  Tajemství staré bambitky 2 - film ČR, pohádka, 100 min, 100 Kč

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

1. 5.                  Ne             8.30                   Basketbal: Mistrovství ČR minižactva U11 mix - basketbal, městská sportovní hala + Sportovní hala Jiskra • městská sportovní hala
                                             9.00                   Fotbal: Mistrovský turnaj okresní soutěže mladších přípravek - fotbal • městský stadion Černá hora
                                             10.00                 Probuzení jógou - 9 rozmanitých lekcí jógy - bohatý doprovodný program, občerstvení • zámecké návrší
8. 5.                 Ne             10.00                 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Sebranice - mistrovské utkání okresního přeboru žáků • Městský stadion Černá hora
9. - 15. 5.                  kdykoli               Vltava run v Litomyšli - charitativní běh, 1 km dlouhý okruh, 6 stanovišť s úkoly • Lesopark u 2. ZŠ Litomyšl - U Školek
13. 5.           Pá              10.30             Slavnostní otevření DiscGolfParku Litomyšl - od 13.30 hra na hřišti pro veřejnost s instruktorem, od 17.00 discgolfová akademie
14. 5.               So              9.00-15.00        Oficiální discgolfový turnaj - ČADC • DiscGolfPark Litomyšl
                                             9.30                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Kunčina/Mladějov - mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             16.30                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FK Proseč - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
15. 5.               Ne             9.30                   Fotbal: Mistrovský turnaj okresní soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
28. 5.              So              9.30                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Pomezí - mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Rohovládova Bělá - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • stadion Černá hora
4. 6.            So          9.00              Otevření Velkého Košíře - součástí hlavního programu (od 14.00) jsou ukázky vodních sportů paddleboardu, windsurfingu a hry pro děti  

KAM ZA SPORTEM

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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 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

Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
www.sportcentrum-litomysl.cz

Sportovní areál za Sokolovnou,
tel. 777 588 586

Adventure golf, pétanque, nohejbal, volejbal, plážový volejbal.
www.areal-sokolovna.cz

 Fotbalpark, tel.: 777 822 183
V okolí Primátorské hráze v areálu Černá hora jsou vybudo-
vána dvě fotbalgolfová hřiště, přičemž každé hřiště má 
18 jamek z přírodních, ale i umělých překážek.
www.fotbalparklitomysl.cz

 Sokolovna, tel.: 604 684 752 
Pravidelná cvičení:
Po 16.00 - 17.00   Rodiče s dětmi
Po 19.00 - 20.00  Zdravotní cvičení ženy
Po 19.00 - 20.00  Volejbal ženy
Čt 19.00 - 20.30  Volejbal mix
So 18.00 - 19.30  Volejbal mix

 DiscGolfPark
Na volně přístupném hřišti se nachází celkem devět 
stanovišť, z nichž se odhazují disky.
Disky lze zapůjčit v infocentru na náměstí.

Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra Fila a ve Sportovní
hale Jiskra (obojí u zimního stadionu):
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras 
• Jumping • Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti
(Jumping Teens, Hýbánky, Sportík) • Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

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

SPORT, CVIČENÍ

Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-18.00 So-Ne 9.00-14.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       Po 10.00-15.00         Út-Ne 9.00-16.00

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl  na kulturní i sportovní akce v síti Ticketmaster, Ticketstream, Tic-
ketportal, TicketLive a Colosseum. Internet, kopírování, skenování, laminování a kroužková vazba.

Aktuální přehled předprodeje vstupenek: www.ticlitomysl.cz/cz/vstupenky

Nově si u nás můžete každý měsíc zdarma vyzvednout noviny Svitavský deník extra.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 21. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci
akce pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace
včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu, na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže

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

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

3 Město Litomyšl nabízí k prodeji

STAVEBNÍ PARCELY
V LOKALITĚ LÁNY
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V lékárně U anděla Strážce pořádáme
ve čtvrtek 12. května od 8.00 do 14.00 hodin

ZDARMA
diagnostiku vlasů a vlasové pokožky

(vhodná časová objednávka)

Nabízíme zdarma rozvoz léků a zdravotních pomůcek

Nabízíme možnost rezervace léků prostřednictvím telefonu, e-mailu
nebo kontaktního formuláře na webových stránkách lékárny

f

Sledujte nás na facebooku
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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.

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 7. 5. MUDr. Papoušková
Ne 8. 5. MUDr. Pešková
So 14. 5. MUDr. Pilařová
Ne 15. 5. MUDr. Sadílková
So 21. 5. MUDr. Šíchová
Ne 22. 5. MUDr. Švábová
So 28. 5. MUDr. Cacková
Ne 29. 5. MUDr. Filová
So 4. 6. MUDr. Hájková
Ne 5. 6. MUDr. Kopecká

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 7. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 8. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 14. 5. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 15. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 21. 5. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 22. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 28. 5. U Slunce, 461 612 678
Ne 29. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 4. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 5. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
7. – 8. 5. MUDr., MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
14. – 15. 5. MDDr. Kašpar Miroslav
Polička, Růžová 195, 775 724 524
21. – 22. 5. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, 775 724 524
28. – 29. 5.  Lékař stomatolog Kononenko
Oleksandr
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
4. – 5. 6. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, 461 724 369
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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

Nevíte kam vyhodit bioodpad?
Zkuste domácí či komunitní kompostér!
Na jeho pořízení můžete čerpat dotaci z městského rozpočtu a ušetřit letos až 1300 Kč.
Ekologický způsob jak se zbavit biodpadu, vhodný pro rodinné domy i zahrádkářskou kolonii.
Výzva platí pro kompostéry pořízené od 1. srpna 2021 
do 31. července 2022 o minimálním objemu 390 litrů 
pro žadatele, kteří jsou vlastníky nebo nájemci pozemku.
Využijte příjmu žádostí o dotaci na MÚ v Litomyšli 
od 1. května do 31. července.
Kompletní podmínky najdete na www.litomysl.cz/ucelove_dotace
Případně vám poradíme na čísle 461 653 364.

m ě s t o  p r o  l i d iOd roku 2009 bylo podpořeno celkem 460 žádostí.
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přijme

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

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

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

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

40.000,- měsíčně
• příspěvek na stravování, týden dovolené

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

• zaměstnaneckých výhod, včetně slev 
na nákup sortimentu Mountfield

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

L I TOMY Š L

Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl

na školní rok 2022– 2023
Lze se přihlásit do těchto oborů:

OBOR HUDEBNÍ 
Nabízíme výuku na tyto nástroje:
klavír, varhany, klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná
flétna, klasická kytara, sólový zpěv, sborový zpěv, housle,
akordeon, bicí nástroje, trubka, lesní roh, baryton, tenor,
pozoun, tuba, keyboard
Do hudebního oboru přijímáme děti se zahájením školní
docházky.

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ

OBOR TANEČNÍ nabízí dvě zaměření:
1. Balet (základy klasického tance) nebo
2. Současný tanec

OBOR VÝTVARNÝ 

Do nehudebních oborů přijímáme děti od pěti let.

Zápis bude probíhat od 16. do 31. května 2022.

K přihlášení dítěte využijte interaktivní přihlášku 
na našich webových stránkách www.zuslitomysl.cz

ZÁPIS
DO ZUŠ

Děti z Ukrajiny? Nejsou jiné!
Už přes 20 ukrajinských dětí různého věku přijali
do poloviny dubna mezi sebe školáci Základní
školy Zámecká. První týden ve škole pomáhaly
dětem zvládnout naše adaptační koordinátorky
Alena Beníšková a Nikola Chroustová. První dny
a hodiny byly věnovány seznamování se školou
a jejím prostředím, zvyklostmi, rozvrhy, jídelnou,
třídou a budoucími spolužáky. Zároveň probí-
halo i poznávání města prostřednictvím prochá-
zek. Děti se začaly učit český jazyk, formou her
si rozšiřovaly slovní zásobu. Do tříd je potom do-
provodili studenti Vyšší odborné školy pedago-
gické. Spolupráce se studenty probíhá i nadále
a jsou pro naši školu i samotné žáky a pedagogy
velkým přínosem.

Do IV. C dochází například Ekaterina, které se
ve škole líbí a moc si pochvaluje pomoc stu-
dentky Terky a paní učitelky Karlíkové. Velkou
pomocnicí je i spolužačka Adélka, která rovněž
pochází z Ukrajiny, ale již pár let s rodiči v Lito-
myšli žije. Dá se říci, že IV. C je vlastně multikul-
turní, neboť mezi žáky jsou vedle české ná-
rodnosti zastoupeny ukrajinská, ruská, vietnam-
ská, čínská, libanonská a irská. „I když jsou z jiné
země, tak to neznamená, že jsou jiní. Máme
možnost se naučit nová slova např. v ukrajin-
štině či ruštině. Někdy bývá legrační, že chápou
slovo jinak, než jak my to myslíme“, říkají žáci.
Rády bychom touto cestou poděkovaly všem
pracovníkům za aktivitu i trpělivost při začleňo-

Exkurze deváťáků ZŠ Zámecká 
do terezínského ghetta
Když jsme v pátek 25. března vstoupili do pro-
stor muzea terezínského ghetta, silně každého
z nás naplnila část naší historie. Podrobnější
poznání, jak vlastně temné doby za druhé svě-
tové války v tomto městě chodily, jakými věcmi
si na takovém místě musel obyčejný člověk pro-
jít a skutečná jména osob s tragickými příběhy
zasáhla mysl i srdce všech. Obdiv a respekt
jsme však nevěnovali pouze jejich příběhům, ale
taktéž dochovaným pracím umělců i obyčej-
ných vězňů, jakými byly například pochmurné
portréty a obrazy, či dokonce básně a další
texty, které vznikly přímo na onom místě. Ne-
navštívili jsme pouze ukázku dobového pokoje,

malou modlitebnu s nádherně provedenými ná-
stěnnými malbami a texty či márnici, ale taktéž
krematorium, kde i někteří z nás zapálili svíčku
k projevení úcty těm, kteří během druhé svě-
tové války trpěli. 
Naší poslední zastávkou byla Malá pevnost,
kterou jsme si prohlédli za vyprávění několika
dalších příběhů, jako například o úspěšných
a neúspěšných pokusech o útěk z věznice.
I přes to, že jsme na konci exkurze nebyli
schopni nalézt ta správná slova, poznali jsme
významnou část naší historie a uchováváme
v mysli s respektem i soucitem vše, co jsme se
dozvěděli. Anna Koháková, žákyně IX. B 

ZUŠ má tři postupy do ústředního kola
Po dvouletém soutěžním odpočinku se opět
naplno rozjela kola soutěžních klání mezi žáky
ZUŠ. Naši pedagogové hry na dechové nástroje,
bicí a sólový zpěv připravili do okresního kola
celkem 45 žáků sólové hry, což je v porovnání
s předchozími lety nebývale vysoké číslo.
Do krajského kola se probojovalo 23 z nich a bicí
třídu reprezentovaly také dva soubory – BOBS
I a BOBS II.
Do soutěže se po dlouhé době zapojil rovněž
taneční obor. Dvě ze čtyř připravovaných cho-
reografií  postoupily do krajského kola – „V ml-
hách“ a choreografie „Skřítci“, která zazářila mj.

i živou korepeticí malého houslisty Jana Tadeáše
Hušky.
A jak jsme obstáli v krajské konkurenci? Sou-
hrnem nám žáci přivezli celkem 3x třetí místo,
11x místo druhé a vynikajících 11 prvních míst.
Nejcennější kov s postupem do celostátního
kola vybojoval Jakub Jovbak (bicí), Adéla Jiskrová
(příčná flétna) a bicí soubor BOBS I ve složení
Petr Kazda, Daniel Král a Jan Brýdl.
Máme radost z výsledků a úspěchů všech na-
šich žáků a poděkování za kvalitní přípravu patří
samozřejmě pedagogům a korepetitorům.

Markéta Hegrová

Třída s výukou anglického jazyka
v MŠ v Líbánkách pro „spádové“ děti
Třídu s výukou anglického jazyka navštěvují děti
již jedenáctým rokem.
Nachází se v menším podkrovním prostoru na
odloučeném pracovišti „pod zámkem“. Jsou zde
2 třídy – třída Veverek a třída Hvězdiček s vý-

ukou angl. jazyka. Děti využívají společně šatnu
a prostory dolní třídy na oběd a v odpoledních
hodinách ke hrám a činnostem.
Ve třídě je zapsáno 12 dětí, pracuje zde 1 uči-
telka a 1 asistentka zajišťující výuku anglického
jazyka.  Konverzace probíhá během celého do-
poledne a řízená činnost je buď společná, nebo
ve skupinkách (česky x anglicky). Angličtinu za-
jišťuje jazyková agentura Akaia za měsíční pop-
latek.
Do této třídy se mohou hlásit pouze děti, které
mají školský obvod do naší MŠ (dle Obecně zá-
vazné vyhlášky města Litomyšle č. 02/2021). 
Pokud budete mít zájem do této třídy dítě při-
hlásit a již do MŠ docházíte, kontaktujte paní ře-
ditelku na emailu:  ms@vlibankach.litomysl.cz. 
Pro nové děti, které se zúčastní správního řízení
3. - 5. 5. 2022, napište poznámku do přihlášky.

Lenka Vápeníková, učitelka MŠ v Líbánkách

vání ukrajinských dětí do tříd. Paní učitelce
Radce Vejrychové za koordinaci jazykové výuky.
Paní Elišce Pávkové za pomoc s výukou čes-
kého jazyka u dětí prvního stupně. Paní ma-
gistře Dagmar Šimkové a studentům z Vyšší
odborné školy pedagogické v Litomyšli za spo-
lupráci a veškerou podporu, kterou našim
žákům poskytují. 

Jolana Moravcová a Iva Sedláčková, 
školní poradenské pracoviště
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Od narození generála Václava
Vlčka uplyne v květnu 125 let
Dějiny Litomyšle dvacátého sto-
letí jsou spojeny se jmény dvou
významných představitelů če-
skoslovenské armády shodného
jména i příjmení, a to stíhacího
letce plukovníka Václava Vlčka
(1895–1974) – syna četnického
strážmistra Václava Vlčka (nar.
18. března 1862) přeloženého
do Litomyšle v roce 1906, a bri-
gádního generála pěchoty Vác-
lava Vlčka (1897–1971) – syna
okresního respicienta finanční
stráže Václava Vlčka (nar. 7. února 1863) pře-
loženého do Litomyšle v roce 1908. Syn po-
sledně jmenovaného příslušníka finanční
stráže Václav Vlček ml. se narodil 9. května
1897 v Uhlířských Janovicích a po příchodu
do Litomyšle studoval na místním gymnáziu;
maturoval však v roce 1915 již v Domažlicích.
V průběhu první světové války bojoval jako
voják rakousko-uherské armády na ruské

frontě, kde byl zajat a vstoupil
do československých legií.
Během tzv. první republiky do-
sáhl hodnosti plukovníka
a po okupaci českých zemí na-
cistickým Německem se zapojil
do odbojové činnosti v organi-
zaci Obrana národa. Před hroz-
bou zatčení byl nucen uprchnout
přes Polsko do Francie a po její
porážce do Velké Británie, kde
zastával vysoké funkce na če-
skoslovenském Ministerstvu za-

hraničních věcí. Od roku 1944 byl v hodnosti
brigádního generála přednostou 3. operač-
ního oddělení Hlavního štábu československé
armády ve Velké Británii. Vlčkova manželka
i oba synové se v protektorátu aktivně podíleli
na odbojové činnosti v Obraně národa i při po-
moci parašutistům. V době Heydrichiády byli
synové zatčeni a starší Luděk zemřel v roce
1942 v koncentračním táboře. Manželka Bo-

Ukrajinský emigrant Ing. Andrej
Muravko byl pohřben v Litomyšli
Procházíme-li litomyšlským hřbitovem u kos-
tela sv. Anny, může nás zaujmout v oddělení XI
hrob č. 113, v němž jsou uloženy ostatky jednak
donského kozáka plukovníka (plk.) Michaila Fe-
doroviče Frolova (1897–1930), jednak inženýra-
geometra Andreje (též Andrije) Muravka. Kdo
ale byl Ing. Andrej Muravko? Narodil se 15. října
1895 ve vsi Grabovka v Černigovské gubernii
na Ukrajině v rodině Fedora a Afanasie Murav-
kových. Po porážce ukrajinské revoluce v roce
1920 odešel tento inženýr-geometr do emi-
grace, nejprve do Polska a v roce 1925 do me-
ziválečného Československa, kde pobývala
poměrně početná ukrajinská, ale i ruská emi-
grantská komunita. V nejbližším okolí Litomyšle
sídlila početná ruská emigrantská komunita
v Moravské Třebové, ukrajinská pak v Chocni
a ve Vysokém Mýtě. Roku 1929 přibyl A. Mu-
ravko do Litomyšle a nalezl zde zaměstnání

ve firmě pro stavební a meliorační činnosti
Ing. (geometra) Karla Krixe (1888-1972).
Na území meziválečného Českoslovenka půso-
bilo též několik ukrajinských emigrantských or-
ganizací, jimiž zejména byly: Organizace
ukrajinských nacionalistů (Organizacija ukrajin-
skich nacioalistov – UON) a Ukrajinská vojenská
organizace (Ukrajinska vijskova organizacia –
UVO) v čele s plk. Evhenem Konovalcem (1890–
1938), plk. Ing. Andrijem Melnykem (1890–
1964), od roku 1938 pak se Stěpanem Banderou
(1909–1959). Obě ve snaze o vytvoření tzv.

„Velké Ukrajiny“ nacházely příklad zejména
v německém nacionalismu. Dále se jednalo
o organizaci (resp. sdružení) Ukrajinská hro-
mada (Ukrainska kupa); patrně od roku 1940
byl členem její vysokomýtské odbočky
i Ing. Andrej Muravko. Lze předpokládat, že se
dobře znal (možná již od pobytu v Polsku)
s plukovníkem Michailem Fedorovičem Frolo-
vem, nad jehož hrobem nechal v roce 1930
vztyčit pískovcový náhrobek. Na konci druhé
světové války v květnu roku 1945 se s pomocí
litomyšlských spoluobčanů a přátel úspěšně
ukrýval před příslušníky sovětské vojenské
kontrarozvědky zvané SMĚRŠ (tj. Smerť špi-
onam), která se v roce 1943 vyčlenila z NKVD
a jejímž úkolem bylo odhalování údajných
zrádců a kolaborantů. Po roce 1945 pobýval na-
dále v Litomyšli, a to (paradoxně) v ulici Vladi-
míra Iljiče Lenina (nyní T. G. Masaryka) čp. 566.
Zemřel 5. května 1970 a jeho ostatky byly ulo-
ženy do hrobu plk. M. F. Frolova. Muravkovu pa-
mátku připomíná prostá mramorová deska
s nápisem Ing. Andrej Muravko 1895–1970.

Oldřich Pakosta

žena Vlčková se rok skrývala, avšak poté byla
dopadena gestapem v souvislosti s odbojovou
činností doc. Vladimíra Krajiny. Po dvou a půl
letech věznění se dočkala v květnu 1945 osvo-
bození. Jak ona, tak i zemřelý syn Luděk ob-
drželi po válce vysoké vyznamenání v podobě
Československých válečných křížů (v případě
syna in memoriam). Brigádní generál Václav
Vlček po návratu do vlasti v roce 1945 vyko-
nával zpočátku vysoké funkce v českosloven-
ské armádě (přednosta 1. oddělení Hlavního
štábu); následně se však stal pro nastupující
komunistický režim nepohodlným, a proto byl
přeřazen na méně významné pozice, to je ve-
litele divize v Českých Budějovicích a následně
velitele armádního sboru v Banské Bystrici.
Po komunistickém únorovém převratu v roce
1948 byl nucen uprchnout přes jednu oku-
pační zónu Německa do Kanady. V červnu
roku 1949 jej československý komunistický
režim odsoudil v nepřítomnosti k trestu smrti.
Zemřel v kanadském Montrealu 5. ledna 1971.
Prezentoval se též jako pedagog, ale i autor li-
teratury s válečnou tematikou; vzpomenout
tak lze například jeho knihu Proti přesile vy-
danou v Londýně v roce 1942.

Oldřich Pakosta

Sbírka potravin
je za námi
Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém
může každý pomoci tím nejjednodušším způso-
bem, darem trvanlivých potravin a drogerie. 
Letošní jarní sbírka se uskutečnila v sobotu 23.
dubna a naše Charita působila na dvou místech
– v Tescu Vysoké Mýto a nově také v litomyšlské
Bille. V obou provozovnách jsme pomocí všech
dárců vybrali 720 kg. Moc si ceníme vaší solida-
rity a ochoty pomáhat v této nelehké době dru-
hým! Děkujeme vám! 
Vybrané potraviny ve Farní charitě Litomyšl po
celý rok rozdělujeme mezi naše klienty v Lito-
myšli a okolí, kteří se ocitli v nelehké životní si-
tuaci – matky samoživitelky, rodiny s dětmi, lidi
bez domova nebo seniory, kterým zbývá mini-
mum prostředků na provoz domácnosti, a nově
také válečným uprchlíkům. 

Veronika Peterková
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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

Cyklo Stratílek - 30 let v tom jedeme s vámi
30 let na trhu s koly – to je
úctyhodná historie firmy,
která nese jméno Huberta
Stratílka.  Její  název  se
stal synonymem cyklistiky
v blízkém i vzdálenějším
okolí. Pro kolo ke Stratílkovi
se chodí již takřka 3 deseti-
letí a za toto období se
stalo mnoho důležitých
milníků, které chceme při-
pomenout v tomto článku.
Historie prodejny Cyklo
Stratílek se začala psát
v roce 1992, kdy Hubert
Stratílek založil prodejnu
Cyklo Stratílek Sport na
Smetanově náměstí 28
v Litomyšli. Prodejna díky
velkému výběru kvalitního
zboží, bohatým skladovým zásobám, vyhláše-
ným cykloservisem a prodejem všeobecného
sportovního zboží získala velmi brzy zvučné
jméno a oblibu zákazníků z širokého okolí. Ve 2
patrech nabízela bohatý výběr kol a doplňků,
o které byl začátkem 90.tých let velký
zájem. Ve stejném roce se otevírá
i pobočka Cyklo Stratílek Polička
a Cyklo Stratílek Moravská Tře-
bová.
V roce 1993 se začali manželé
Stratílkovi podílet na velkoob-
chodním prodeji kol a cyklistic-
kých doplňků značky AUTHOR.
Hubert Stratílek vytvářel ob-
chodní síť prodejců Author a vedl
velkoobchody v Litomyšli, Olo-
mouci a Jihlavě. Pokud jste si v období
let 1993 - 2012 zakoupili kolo AUTHOR
nebo  nějaký  doplněk  na kolo  této značky,
například v Pardubickém, Královéhradeckém,
Olomouckém, Jihomoravském kraji nebo na Vy-
sočině, můžete se 100% spolehnout na to, že
kola byla distribuovaná právě z velkoobchodů,
které vedli Hubert a Hanka Stratílkovi. Přátelské
vztahy se společností AUTHOR jsou ve firmě
hluboce zakořeněné a přetrvávají až dodnes.
V roce 1996 byla otevřena další pobočka pro-
dejny Cyklo Stratílek v Chocni.
Na podzim roku 2000 se prodejna v Litomyšli
přestěhovala z původní adresy Smetanovo ná-
městí 28 do větších prostor na adrese Smeta-
novo náměstí 91, čímž si zajistila primát největší
specializované prodejny kol, cyklistických do-
plňků a všeobecného sportu v regionu.
V roce 2002 bylo otevřeno 1. spinning centrum
v Pardubickém kraji vůbec, které nese název
Spinning centrum Stratílek a je provozováno
dodnes. Na své si přišlo mnoho fanoušků to-
hoto sportu. Během let se ve spinning centru
odjelo tisíce hodin a pořádalo desítky maratonů.
Mimo vnitřní prostory centra se pořádaly napří-
klad originální spinning maratony/duatlony
na litomyšlské plovárně.
Rok 2012 přinesl výzvu a možnost otevření další
pobočky v Hradci Králové, tím se firma ještě
více přiblížila svým zákazníkům z tohoto kraj-
ského města a okolí. Ve stejném roce se do ří-
zení firmy zapojuje i dcera Veronika Stratílková,
která je s firmou spjata od útlého dětství. Vero-
nika ve firmě začínala jako šéf stavitelka bunkrů
z prázdných kartonových krabic od kol
na dvorku u prodejny, zátkovač cyklistických bi-

donů, rovnač zboží ve vel-
koobchodu, posléze jako
fakturantka ve velkoob-
chodě, spinning instruk-
torka nebo prodavačka
v oddělení Sport. Později
fungovala jako pravá ruka
svého otce, a to vše při
studiích na SŠ a VŠ. Díky
vztahu k cyklistice
a sportu všeobecně nas-
měrovala Veronika svým
vnímáním a vizí firmu
do další úspěšné dekády.
Například se zaměřila
na rozvoj internetového
prodeje kol, elektrokol
a cyklistických doplňků
na www.stratilek.cz.
V roce 2019 tak přichází

firma Dům sportu Stratílek se zcela novým ře-
šením vlastního e-shopu, což se následně,
v době covidových omezení, ukázalo jako pro-
zíravý krok.
V historii firmy nelze opomenout cyklistický

oddíl Cyklo Stratílek, který vychoval de-
sítky úspěšných cyklistů. Oddílové

historky, příhody z tréninků a zá-
vodů by vydaly na několik knih,
ale o tom třeba někdy jindy.
K prodejně Cyklo Stratílek se
od začátku váže několik neod-
myslitelných originálních tradic
pro přátelé cyklistiky a záka-

zníky, jako například sobotní
víkendové vyjížďky, podzimní Hu-

bertovská jízda, novoroční cyklis-
tická vyjížďka, triatlon Decimuž, MTB

závody, testovací akce atd.
Během 30ti let jsme nasbírali cenné zkušenosti.
Rozhodně nespíme na vavřínech a zdokonalu-
jeme se, školíme, procházíme odbornými kurzy,
inovujeme a sledujeme trendy, abychom byli
i v dalších letech vnímáni zákazníky jako dopo-
sud. To znamená jako síť erudovaných cyklistic-
kých prodejen s odborným personálem, širokou
nabídkou a hlavně skladovou zásobou kol,

elektrokol, cyklistických dílů, doplňků, oble-
čení a kvalitního cykloservisu. Jako prodejny,
kde si na své přijde opravdu každý, jak ostří-
lený bajker, rekreační jezdec, cykloturista, mi-
lovník trailů, nadšenec pro gravel, tak i rodiny
s dětmi nebo zájemci o elektrokola. Jako pro-
dejny, kde zákazníkovi osobním přístupem po-
mohou nejen s výběrem vhodného modelu,
doplňků a oblečení, ale i s péčí o kolo a jeho
servisem. Prodejny, kde je zákazníkovi nabíd-
nuto kvalitní zboží nejlepších českých i světo-
vých značek.
Milník 2022 je završení třetí dekády fungování
společnosti Dům sportu Stratílek. Velké díky
patří Vám naši milí zákazníci, přátelé cyklistiky
a sportu, bez Vás by naše jízda netrvala tolik let.
Obrovské díky patří našim zaměstnancům, kteří
v tom byli a nebo stále jsou s námi mnoho dlou-
hých let. S radostí Vám kola a doplňky prodá-
vají, servisují a posílají po celé ČR. V neposlední
řadě patří poděkování i všem dlouholetým do-
davatelům, se kterými spolupracujeme, bez
nich by to také nešlo. Ještě jednou Vám všem
děkujeme a věříme, že nám zachováte Vaši pří-
zeň! Naším poděkováním je slib, že tu pro Vás
budeme dál a stále s velkou nabídkou, kvalitou
a odborným přístupem, za kterým si stojíme
a neustále na tom pracujeme!
Více fotografií k historii firmy, naleznete
na blogu www.stratilek.cz

Veronika Samková Stratílková

PR ČLÁNEK

Řádková inzerce
Koupím staré pohlednice, bankovky, průkazy, vy-
znamenání, militaria, apod. Tel. 608420808 •
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 • Prodám krabici knih za
550 Kč, krabici nových plyšáků + panenky Barbie
za 550 Kč. T-739307646 • Koupím do své sbírky
různé sakrální předměty stolní křížek, sošky sva-
tých, kropenku, oltářík, modlitební knížky s ozdo-
bnou vazbou apod. T-739307646
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Cyklo Stratílek vás zve
na bezplatné testování elektrokol!
Zvažujete koupi elektrokola?
Nyní máte jedinečnou možnost
si bezplatně vyzkoušet jízdu
na elektrokolech v rámci „Ga-
stronomické slavnosti M. D.
Rettigové“ v Litomyšli.
Na testovací dráze přímo
na náměstí bude možné vy-
zkoušet horská, crossová
i městská elektrokola s různými
systémy pohonu. Každý, kdo se
zúčastní testování, může vy-
hrát jednu z cen, která se vylo-
suje na hlavním pódiu.
Kdy a kde nás najdete?
V sobotu 21.5. 2022 od 9.30
do 17 hodin na Smetanově náměstí v Litomyšli
Po dohodě bude možná i delší společná vy-
jížďka se zkušeným instruktorem, který zodpoví
veškeré otázky týkající se elektrokol. V případě
zájmu rovněž nabídne nejvhodnější elektrokolo
pro konkrétní použití, poradí se správnou veli-
kostí rámu či osvětlí rozdíly mezi systémy po-
honu. Doporučí též vhodnou kapacitu baterie
a poradí, jak se o elektrokolo starat.
Akce je určena pro všechny zájemce, kteří uva-

žují o zakoupení elektrokola
a chtějí se o tomto progresivně
se rozvíjejícím dopravním pro-
středku dozvědět co nejvíc. Pro-
deje elektrokol jako alternativy
k autům či veřejné dopravě stále
stoupají, a to nejen u nejstarších
generací. Použití je vhodné nejen
jako dopravní prostředek (např.
do zaměstnání), ale zároveň je
možné sportovní typy elektrokol
využít na cykloturistiku. Dopo-
moc elektromotoru ocení nejen
starší lidé, ale i osoby se zdra-
votním omezením nebo nižší fy-
zickou kondicí. Pokud se chcete

o této problematice dozvědět co nejvíce, zkušení
odborníci vám na místě poradí a zodpoví
všechny otázky. Bude možné vyzkoušet i kola
z populární kategorie - gravel.
Testování je bezplatné, pouze je nutné k testu
předložit 2x doklad totožnosti (občanský a ři-
dičský průkaz, cestovní pas, kartičku pojišťovny
apod.). Finanční záloha nebude vyžadována.
Více na www.stratilek.cz 

Veronika Samková Stratílková

Mladí hokejisté mají podporu
od klubu i rodičů 
Ledová plocha zeje prázdnotou a hráči ve všech
kategoriích mají čas nabrat sílu do další sezony.
Skvělou zprávou je, že litomyšlský klub může
stavět na početné mládežnické základě. Sna-
hou vedení klubu je tak i do budoucna pracovat
na zlepšení podmínek pro jejich rozvoj. Opřít se
může i o rodiče, kteří své ratolesti podporují
v jejich sportovním úsilí. 
„Po obavách z předešlých sezón a různých
covidových opatření jsme rádi, že se letošní se-
zóna plnohodnotně odehrála celá. Ve spolu-
práci s Českým svazem ledního hokeje se nám

podařilo uspořádat v letošní sezóně dva semi-
náře pro trenéry z Pardubického kraje, kde jsme
se nejvíce zaměřovali na zlepšení techniky
bruslení a techniky hole, o což jsme se právě
u našich hráčů snažili celou sezonu. Těší nás
hojná účast na školičce bruslení,“ říká šéftrenér
mládeže Matěj Bažant. 
Rozvoji mladých talentů věnuje klub nemalé
úsilí a více než pohled do tabulek je zajímavější
pozorovat radost dětí na ledě. Zraky fanoušků
se však upínají na kategorii juniorů, ze které
nejen trenéři vyhlížejí nové posily do A týmu. 
„Juniorka odehrála dvacet soutěžních zápasů
a z toho patnáctkrát vyhrála. Zřejmě jen kvůli
pandemické situaci, kdy mám byly zkontumo-
vány zápasy, se nám nepovedlo zasáhnou
do bojů o vyšší soutěž. Důležité ovšem je, že se
nám tým podařilo hokejově posunout k naší
spokojenosti,“ popisuje sezonu trenér junior-
ského týmu Bohumil Jakubec. 
„Chtěl bych poděkovat všem trenérům, tatín-
kům a maminkám, kteří se kolem litomyšlského
hokeje pohybují. Velice si vážím podpory vedení
klubu, našim sponzorům i městu Litomyšl, bez
kterých by naše práce nebyla možná,“ dodává
na závěr Matěj Bažant. Petr Šilar

41. otevření 
Velkého Košíře

V sobotu 4. června Jachetní oddíl Litomyšl YCL
– vodní sporty zahajuje letošní sezónu 41. tra-
dičním Otevřením Velkého Košíře u Litomyšle.
Hlavní program – vystoupení pro diváky začne
ve 14.00 hodin. V průběhu dne mimo hlavní pro-
gram od 10 – 18 hodin připravujeme pro děti, ro-
diče a zájemce o vodní sporty možnost
vyzkoušet si jízdu na paddleboardech, rychlo-
stním šlapadle, kanoích, plachetnici, na WS tre-
nažéru a hry pro děti. Připravena bude balanční
řada s různou obtížností. Novinkou letošního
Otevření bude Slackline. Přijďte třeba jenom
pobýt u vody. Akce bude díky částečnému za-
střešení probíhat za každého počasí.  www.ycl.cz 
Divácky atraktivní program od 14–15 hodin při-
pravuje škola windsurfingu, paddleboardu a te-
nisu – Pireo ke 30. výročí svého založení.
Pozvání přijaly i známé osobnosti ze sportov-
ního a kulturního života. 
Těšíme se na vás u vody

Za výbor YCL Martin Pavlas

TJ Sokol nabízí možnost všem, kteří mají rádi
pohyb, zapojit se do cvičení v sokolovně Lito-
myšl.
Pravidelná cvičení:
Po 16.00 - 17.00  Rodiče s dětmi
Po 19.00 - 20.00  Zdravotní cvičení ženy
Po 19.00 - 20.00  Volejbal ženy
Čt 19.00 - 20.30  Volejbal mix
So 18.00 - 19.30  Volejbal mix
Zároveň nabízíme volné cvičební hodiny pro ko-
lektivy, skupiny či jednotlivce.

St 19.00 – 20.00
Pá 16.00 – 17.00, 19.00 – 20.00
So 9.00 – 18.00
Hledáme „posily“ – cvičitelku na cvičení gymnas-
tiky, zdravotního či cvičení při hudbě nebo s ná-
činím. Nabízíme v Sokolovně k pronájmu plně
vybavenou tělocvičnu na gymnastiku (kladina
velká, malá, bradla, hrazda, kruhy…)
Další informace na telefonním čísle 604 684
752, e-mail: kasakstrnad @seznam.cz.

Za výbor Sokola Stáňa Kusá

Přijďte cvičit do sokolovny

PŘIJMU 
KADEŘNICI/KA NA ŽL
do zavedeného, 
plně vybaveného 
kadeřnictví v Litomyšli 
na Toulovcově náměstí.
Tel. 603 534 067

Hledáme paní na úklid
rodinného domu v Litomyšli.
Jedná se o úklid rodinného 
domu v širším centru Litomyšle.
Úklid požadujeme každý všední 
den dopoledne v rozsahu cca 4 hodin.
Bližší informace na tel. 771 258 499 
– zašlete prosím SMS, 
ozveme se Vám zpět.
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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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Z fotbalového dění
V průběhu měsíce dubna se do jarních části
mistrovského fotbalového ročníku zapojila obě
žákovská družstva Jiskra Litomyšl hrající okresní
soutěže Svitavska. 
Mladší žáci, trenéři David Tměj a David Kul-
havý: „Po zimní přestávce i pro nás začala jarní
sezona, o první dubnové neděli jsme v okres-
ním přeboru přivítali tým Horní Újezd/Morašice.
Utkání jsme po bezchybném výkonu vyhráli 2:1.
K druhému zápasu jsme zajížděli na hřiště
do Opatova, kde po prvním herně vyrovnaném
poločase jsme ve druhé půli zcela dominovali
a vyhráli 8:0. Vstup do jarních odvet nám vyšel
nadmíru výborně, věřím, že nadále budeme
pokračovat ve vítězném duchu. V obou zápa-
sech nastoupili i hráči starší přípravky, kteří
nám velmi pomohli. Pokud chceš hrát fotbal
(kluci i dívky)  a jsi  ročník  narození  2010  či
2011, rádi tě uvítáme v našem týmu. Kontakt:

tmejdavid@seznam.cz nebo tel. 778 702 752.“
Starší žáci, trenéři Miroslav Malý a Jan Bed-
nář: „Zimní příprava nedopadla podle našich
představ, zavinil to covid-19, kdy spousta hráčů
byla pozitivních nebo v karanténě a kvůli tomu
jsme nemohli odehrát ani žádné přípravné zá-
pasy. Naštěstí na mistrovské zápasy jsme se
dokázali dát dohromady. Hodně nám pomáhají
kluci z mladších žáků, kteří se zapojili a jsou ne-
dílnou součástí našeho týmu. Přišly i nové
tváře, zejména kluci z Ukrajiny. Momentálně se
nacházíme na druhém místě tabulky okresního
přeboru a chtěli bychom ji minimálně udržet
do konce soutěže. Dalším cílem pro novou se-
zonu je přihlásit se znovu do krajského přeboru.
K tomu bude potřeba dostatečný počet hráčů,
což se nám bohužel momentálně nedaří, proto
přivítáme každého nového fotbalistu.“

Radek Halva

Motokrosaři Orionu
rozjeli sezonu na Slovensku
Pětidílný slovenský seriál MX Open 2022 měl
první dějství 17. dubna na atraktivní dráze, plné
skoků v Gbeloch nedaleko českých hranic. Za
slunečného, ale větrného počasí nedal nikomu
šanci v hlavní kubatuře MX Open domácí borec
Šimon Jošt (Osička MX, KTM), když dvakrát pro-
skočil cílem jako vítěz. Nová letošní akvizice Ori-
onu Racing Pavol Repčák (23 let, viz foto, KTM)
ukázal zde divákům skvělé starty a po bojov-
ném výkonu bral celkově druhou pozici. Jeho
stájový kolega - velezkušený matador Petr Bar-
toš dosáhl na pěkné šesté místo v docela velké
konkurenci, co se tady k prvnímu podniku sjela.
Ve veteránech potvrdil dobrou formu Ivan
Černý (SVK, Orion Racing, KTM), když nakonec
po zajímavém souboji hlavně s Jindrou Hrabicou
(CZE, Hrabica Team, Suzuki) vystoupil na nej-
vyšší stupínek. Ve třídě MX2 dominoval zaslou-
ženě další slovenský zástupce Tomáš Kohút
(Osička MX, KTM), škoda neúčasti Petra Rathou-

ského, který je momentálně v rekonvalescenci
po prodělaném zranění. Příští motokrosové
klání bude pokračovat 15. května v Mníšku
u Košic.
Za Orion Racing Petr Kovář, foto: Radek Lavička

Tenis – Windsurf – Sup Show
30 let s vámi
Sportovní přátelé, přijměte pozvání na sobotu
4. června do areálu vodních sportů s přilehlým
tenisovým kurtem na Velkém Košíři u Litomyšle.
Kdy? Od 14:00 hod. začínáme na tenisovém
kurtu u Žabárny nabitý hodinový sportovní pro-
gram TENIS – WINDSURF – SUP SHOW plný pře-
kvapení: tenisová exhibice, nahoře na hrázi
salta, parkur na vodě, vystoupení dětí, wind-
surf-SUP triky a další humorně laděná sportovní
vystoupení pro diváky. 
Servis, bekhend lift, forhend cross; slunce,
voda, vítr – slalom, speed, vlna, skok. Stále nás

to baví – hrajeme a surfujeme 30 let pro radost
s vámi.  
Pro vás, kteří jste v Litomyšli krátce, dovolte
krátké představení. Věnujeme se výuce a pří-
pravě začátečníků, pokročilých i závodních
sportovců, dětí i dospělých v tenisu, windsur-
fingu a paddleboardu (SUP) formou intenziv-
ních kurzů a kempů. Zařazujeme i individuální
lekce k získání správných pohybových vzorců
v uvedených sportech. 30leté zkušenosti máme
se servisem lyží, tenisových raket a prodejem
sportovního vybavení v oblasti tenis-windsurf-
SUP-lyže. Více na www.pireo.info. 
Jako poděkování za dosavadní přízeň jsme pro
vás připravili nejen zmíněný sportovní program,
ale i po 15. hodině možnost zapůjčení SUP, WS,
tenis vybavení školy Pireo, abyste si mohli sami
užít aktivní sportovní odpoledne. 
Bývalí účastníci kempů, kurzů, hráči, trenéři
vezměte s sebou děti a přátele a přijďte za-
vzpomínat na svůj první skluz nebo pocit
z dobře trefeného míčku. Zveme i všechny nové
zájemce o tyto emotivní sporty. Areál částečně
zastřešíme. Vstup je volný.
Budeme se těšit na přátelské sportovní setkání
u vody i na kurtu. Pavel Saqua

přijme

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

servisu zahradní techniky od renomovaných
výrobců

• spolupráce při objednávání náhradních dílů

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

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

zaměstnaneckých výhod, včetně slev na sorti-
ment Mountfield

Ostatní:
• pracoviště prodejní centrum

Mountfield Litomyšl
• nástup možný ihned nebo dle dohody

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

L I TOMY Š L

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

•
•
•
•
•
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V uplynulém měsíci jsme příliš nezávodili, ha-
lová sezona již skončila a na dráze ještě nepro-
pukla. Jediným závodem s naší účastí bylo
mistrovství republiky v přespolním běhu, které
se uskutečnilo ve Slavkově u Brna. Pro naše tři
mladé reprezentanty to byly první závody na re-
publikové úrovni. Proto musíme být s jejich vý-
sledky spokojeni. V mladším žactvu obsadil Jůza
25. místo z 82 účastníků. Vzhledem k tomu, že
se narodil v roce 2010, většina z jeho přemoži-
telů byla starší. Kubíčková doběhla 29. v nejpo-
četněji obsazené kategorii (107 děvčat),
dorostenka Suchánková se 26. místem také
umístila v první polovině startovního pole.
Proběhla valná hromada Pardubického atletic-
kého svazu, která upřesnila soutěžní řád a roz-
pis soutěží v letošním roce. V přípravkách se
ve skupině utkáme s Vysokým Mýtem, Chru-
dimí, Chocní a družstvy Slatiňan. V Litomyšli
kolo uspořádáme 15. června. Mladší žactvo uvi-
díme v Litomyšli 25. 5. a ve finále 25. 9. V kate-
gorii žáků s námi soutěží Svitavy, Ústí,
Č. Třebová, Dl. Třebová, Lanškroun, M. Třebová
a Polička, u žákyň navíc ještě Choceň, Žamberk.
Kolo žáků nám nebylo přiděleno a kromě Lito-
myšle zde ještě budou startovat Chrudim, Svi-
tavy, Ústí, Choceň, V. Mýto, Lanškroun a 3
družstva z Pardubic (AC, ŠAK, Hvězda). Poprvé
stavíme družstvo juniorek, kde se uplatní i do-
rostenky. Krajský přebor je společný s Hradec-
kým krajem, takže se utkáme i s Hradcem
Králové, Trutnovem nebo Dobruškou.
Co se týče nejbližšího programu na stadionu,
máme radost, že po dvou covidových letech
budou opět v Litomyšli pořádány tradiční školní
soutěže, Štafetový pohár a obvodní a okresní
kolo Poháru rozhlasu (10. 5.), začaly také pravi-
delné atletické pondělky. Petr Jonáš

Ženy udržely 2. ligu, junioři berou zlato
Basketbalové soutěže se pomalu chýlí ke
svému konci a několik družstev místního klubu
Adfors Basket Litomyšl má už pro letošek od-
pracováno.
Ženy od začátku sezony laborovaly s četnými
zraněními a absencemi, často se scházely k zá-
pasům v nepříliš početné sestavě. Brzy se tak
naším hlavním cílem stal boj o záchranu 2. ligy,
což se nakonec podařilo. Naše bilance 5 výher
a 13 proher byla shodná, jako měl tým Nym-
burka, avšak kvůli horšímu skóre jsme nakonec
skončili na 9. místě a těsně nám unikl postup
do play-off. Co však bylo důležitější, první se-
stupové, 10. místo jsme nechali pod námi. Nyní
skládáme družstvo pro příští sezonu a vypadá
to, že dojte k obměně kádru, především k do-
plnění mladými hráčkami z mládežnických ka-
tegorií. Zdá se tedy, že i pro příští rok zůstane
hlavním úkolem udržení soutěže.
Junioři vstupovali do své skupiny C Nadregi-
onální ligy bez konkrétních cílů, neboť se jed-
nalo o tým tvořený především mladšími kadety,
kteří měli tuto soutěž jako doplňkovou. Po prv-
ních kolech se ukázalo, že budeme bojovat
o příčky nejvyšší, a to i v případě, kdy naši starší
hráči chyběli. Družstvo po celou sezonu ukazo-
valo svoji technickou vyspělost, kterou soupeře

přehrávalo. Konečná bilance je vskutku krásná.
Díky 23 výhrám z 24 zápasů jsme jasně soutěž
ovládli a můžeme se těšit ze zisku zlatých me-
dailí. Celkový účet malinko kalí ta jediná prohra
s Vysokou nad Labem, ale to je opravdu jenom
nepatrná kaňka na jinak skvělé sezoně našich
juniorů. Hlavní vrchol sezony tým teprve čeká,
když bude v červnu bojovat v kvalifikaci o ligu
juniorů pro příští rok.
Jak již bylo řečeno, tým juniorů tvořili především
naši kadeti, kteří bojovali také v ligové soutěži.
V základní skupině B se nám podařilo obsadit
krásné 2. místo, čímž jsme postoupili do finá-
lové skupiny pro 6 nejlepších celků z republiky,
které během jara bojovaly o postup do extrali-
gové baráže. Ani v této elitní skupině jsme se
zdaleka neztratili a z 10 utkání jsme dokázali 3
vyhrát a v několika dalších jsme byli velmi zdat-
ným soupeřem. Konečné 5. místo je tedy odpo-
vídající a je dalším pěkným úspěchem těchto
chlapců ročníků 2005 a 2006.
Další mládežnické týmy ještě dohrávají své sou-
těže závěrečnými koly, případně finálovými tur-
naji a souhrn všech umístění vám přineseme
v červnové Lilii.

Martin Šorf, 
předseda Adfors Basket Litomyšl

Naše cesta za vítězstvím 
v krajském kole v basketbalu
Po delší koronavirové pauze bylo téměř neuvě-
řitelné hrát basketbal proti ostatním týmům.
Pro některé z nás bylo okresní kolo premiérou,
ale naštěstí jsme měly i několik zkušených hrá-
ček. Utkaly jsme se v něm se dvěma týmy, a to
Moravskou Třebovou a Svitavami. Oba celky
jsme s velkou rezervou porazily a kvalifikovaly
se do kola krajského. Kvůli ztrátě kapitánky,
která se pár dnů před krajským kolem zranila,
jsme nepředpokládaly šanci na vítězství.

Po prvním zápase, který jsme hrály proti Ústí
nad Orlicí a který skončil naší výhrou, jsme ale
začaly věřit, že můžeme porazit i dalšího sou-
peře – Pardubice. Když jsme pak během jejich
zápasu s Ústím viděly, jak dobré Pardubice jsou,
začala nás ovšem čerstvě nabytá naděje
opouštět. Přes všechny pochyby jsme však Par-
dubice o pár bodů nakonec udolaly a staly se
vítězkami Pardubického kraje. 

Pavla Lorencová, VIII. A

Andrea Stejskalová poběží Vltava
run pro nemocného Tomáška
Znáte Andreu Stejskalovou? Pokud ano, víte, že
ji můžete téměř denně potkat v běžeckém ob-
lečení v blízkém i vzdáleném okolí Litomyšle.
Pokud jste rodiči školních dětí, možná ji potká-
váte na červené škole jako paní učitelku. Pokud
sami běháte, setkáváte se s ní jako s RůžOFF-
kou - se závodnicí či organizátorkou závodů.
A pokud Andreu neznáte, pravděpodobně se to
v květnu změní. Mluvit o ní bude celý (český)
běžecký svět!
Andrea letos jako první sólo běžkyně poběží Vl-
tava run – závod, který si obvykle mezi sebe
dělí 12 lidí ve štafetě. Ona poběží sama 360 km
od pramene Vltavy do Prahy.  Trasu plánuje
uběhnout za 6 dní 10. – 15. května 2022.
A proč vám to píšeme? Andrey běh má kromě
sportovní roviny ještě dvě roviny další.
Dobročinnou: Andrea se bude 6 dní prát s kilo-
metry, bolestí, únavou… neméně se pere Tomá-
šek Lněnička s vážnou nemocí, díky které mu
ochabuje svalstvo, a potřebuje stále rozsáhlejší

péči. Tomášek je veselý usměvavý kluk, kte-
rému v boji pomáhají rehabilitace a pohybové
aktivity. Andrea by ráda svým během na tuto
nemoc upozornila a konkrétně Tomáškovi po-
mohla. Nadační fond manželů Pokorných proto
zřídil transparentní účet, kam lze poslat jakou-
koli částku a Tomáškovu léčbu tak podpořit.

Číslo účtu je 6108980319/0800.  Veškeré pe-
níze půjdou Tomáškově rodině a budou využity
pro zkvalitnění Tomáškova života a co největší
udržení jeho soběstačnosti. Prosíme vás o la-
skavé zvážení, zda je ve vašich možnostech
přispět, a pokud usoudíte, že ano, pak peníze
Tomáškovi poslat. 
Sportovní: Pro Litomyšlské a okolní školy,
školky, volnočasové a sportovní kluby bude
po dobu Andreina běhu připraven Vltava run
v Litomyšli. Okruh dlouhý necelý kilometr
s šesti stanovišti - městy, kterými bude Andrea
probíhat. V každém městě (stanovišti) budou
děti plnit úkoly spojené s Andreinou cestou,
během či historií místa. Začátek okruhu je
u červené školy (U Školek 1117, Litomyšl). Trasa
s úkoly je volně přístupná v kteroukoli denní
dobu. Začnete u pramene Vltavy, provede vás
okolím Lipna, zahrajete si na rytíře na hradě
Rožmberk, zastavíte se v zámku Hluboká, bu-
dete moct obdivovat Kamýk a nakonec slav-
nostně doběhnout do Prahy. Přijďte si ji
vyzkoušet! A když se při běhu či plnění úkolů
vyfotíte, pošlete svou fotku na fb RůžOFFky
v běhu a podpořte tak Andreu v jejím úsilí.
Věřte, že to bude potřeba. 
Andreu budete mít možnost denně sledovat při
běhu na facebooku RůžOFFky v běhu.

Olga Radimecká

Atletické okénko


