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Pohodové Pátky jsou tu zpátky!

Neuvěřitelný 21. ročník prázdninového festivalu pohádek, dobré muziky a pohody startuje
v pátek 5. července na Toulovcově náměstí. V pořadí již 176. Toulovcův prázdninový pátek
zahájí Ulhaná princezna v podání divadlo ŠUS. O hudební start letošních pátků se postará
vlídný písničkář Pavel Helan.
Některé texty tohoto písničkáře jsou
inspirovány čtením Bible, a proto je
tento koncert dalším příspěvkem
města Litomyšl k tzv. Otiskům
duchovního dědictví – tedy doprovodného programu k výstavě
regionálního muzea In monte
Oliveti, představující knižní kulturu jednoty bratrské v 16. století.
Pavel Helan v roce 2013 postoupil
do finále „Československo má talent“,
v roce 2008 získal na festivalu Zahrada prestižního Krtka a ještě před tím zvítězil v pořadu
Do-re-mi.
Druhý prázdninový pátek si budeme vypravovat
pohádku O Smolíčkovi a poté vystoupí hudební

skupina Kantoři. Uslyšíme tedy upravené lidové i folkové písně řady
národů z celého světa. Nebudou
chybět ani irské, skotské či bretaňské tradicionály.
Třetí prázdninový pátek zahájíme
pohádkou O kůzlátkách v podání
divadla Kejkle. A poté nás již čeká
výběrová sestava muzikantů napříč žánry – rock, folk, jazz, blues,
country – vše elegantně propojené
v aktuální sestavě kapely s názvem Pozdní
sběr. Frontmana kapely Jiřího Pařeza doplňují
Michal Vašíček (ex Druhá tráva a Kamelot), Emil
Formánek (ex Druhá tráva), Štěpán Baloun (ex
KDJ, AG Flek) a další výborní muzikanti.
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Zvýšení daně
z nemovitosti

Čechomor
na Dnech
evropského
dědictví

hostů. Třetím městským defibrilátorem disponují litomyšlští hasiči z JPO II, kteří jej v praxi již
úspěšně vyzkoušeli a zachránili jím život jednomu z občanů.
V současné době se připravuje nákup čtvrtého
defibrilátoru do služebny městské policie, která
je díky svému umístění uprostřed Smetanova
náměstí další vhodnou lokalitou. Nákup tohoto
zařízení má zvýšit bezpečnost ve městě, i tak ale,
prosíme, v případě obtíží volejte ihned linku 112.
Zdravotníci, policisté a hasiči jsou v případě postrana 3 >
třeby na místě za několik minut.

Od 6. do 8. září se bude v Litomyšli konat
Národní zahájení Dnů evropského dědictví.
Letošním téma, které určila Rada Evropy,
je jako na míru ušité pro Litomyšl: Památky
a zábava. „Litomyšl se o svůj památkový
fond stará příkladně, vhodně jej doplňuje
vrstvou soudobé architektury, ale i kulturními či společenskými akcemi,“ tolik citace
z přihlášky do soutěže o konání této akce.
V letošním roce se navíc připomínáme
20. výročí od zápisu na Seznam UNESCO
a oslavit toto významné výročí celonárodní akcí s evropským přesahem je velmi
zavazující.
Podrobný program přineseme v srpnové
Lilii. Dnes upozorníme jen na některé připravované body.
strana 20 >
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Více defibrilátorů v ulicích
V horkých letních dnech je lidské tělo vystaveno
velké zátěži, to se obzvlášť týká nemocných,
těhotných, dětí a seniorů. V případě kolapsu
mohou rozhodovat minuty, proto město v uplynulých letech pořídilo tři defibrilátory, které jsou
umístěny na strategických místech v Litomyšli.
Jeden najdete na zimním stadionu. Druhý je připravený k použití v krytém bazénu a na plovárně, kde se přenáší podle potřeby a počasí.
I v tomto případě je proškolenému personálu
k dispozici v místě s velkou návštěvností. Jenom
plovárnu minulý rok navštívilo přes 40 tisíc

Poslední červencový pátek nám divadlo Elf odvypráví pohádku Plaváček. Představovat zpívajícího právníka Ivo Jahelku je téměř zbytečné.
Jeho zhudebněné soudní případy a příběhy
ze života jsou již legendární. „Vycházím z toho,
že humor a smích jsou kořením života, že každý
se rád zasměje neštěstí druhých,“ říká Ivo
Jahelka a dodává: „Jak pravil jeden recidivista –
život je nepřetržitá řada prů.erů nepravidelně
po sobě jdoucích.“
Srpnový program si představíme zase příště.
Dodejme, že vstupné bude opět dobrovolné, ale
drobné doma nenechávejte. Stejně jako v minulých letech mohou pomoci znevýhodněným či
postiženým dětem v rámci sbírky Pomozte
dětem. Odměňovat budeme opět také naše nejvěrnější malé diváky. Během celých prázdnin
budeme na hrací karty udílet razítka za účast
a v rámci posledního prázdninového Pátku
losovat mezi těmi nejvěrnějšími celkem 21 hodnotných cen.
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázdninách, od 18.00 hod. pohádka, od 19.30 hod.
koncert – vše na Toulovcově náměstí. V případě
nepříznivého počasí se sejdeme v Music Clubu
Kotelna. Právě zde se bude každý pátek
o prázdninách od 22.00 do 03.00 hodin konat
Toulovcova afterparty. A vězte, že Toulovcovy
prázdninové pátky najdete také na facebooku.
Text a foto Michaela Severová

Otázky a odpovědi
k odpadovému hospodářství

Festival
stavebnic

OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru
parkoviště v ulici T. G. Masaryka v období od 20.
7. 2019 18.00 h do 20. 7. 2019 21.30 h za účelem
srazu tuningových vozidel.
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ulic Zámecká,
Rekt. Stříteského, Šantovo nám., Šmilovského,
Braunerovo nám., Nerudova, Růžová a Toulovcovo nám. v období od 8. 7. do 8. 8. 2019 za účelem provádění výkopových prací při pokládce
optických kabelů.
RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru
Smetanova nám. – horní část v období od 2. 8.

do 6. 8. 2019 za účelem konání kulturní akce
Kinematograf bratří Čadíků.
RaM bere na vědomí předložený protokol
o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Úprava kotelny Dukelská".
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
ENESA a.s.
RaM schvaluje záměr „Likvidace hydrogeologických vrtů VS a HV-1" umístěných v KÚ
Čistá. RaM jmenuje komisi pro otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku ve složení:
Radomil Kašpar, místostarosta, Bohuslav Pulgret, tajemník MěÚ, Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic.
Více na www.litomysl.cz

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé se naposledy před letními prázdninami sešli na jednání 20. června ve Smetanově
domě. Na začátku se seznámili s novou ředitelkou Městské galerie Litomyšl Martinou Zuzaňákovou, která nastupuje od 1. července 2019.
Následně vystoupila končící ředitelka Městské
knihovny Litomyšl Jana Kroulíková, jež se po 35
letech práce pro zdejší čtenáře chystá do důchodu, ve vedoucí funkci ji od 1. července nahradí zaměstnankyně knihovny Iva Pekníková.
„Moc děkuji dámám Schlaichertové a Kroulíkové za jejich práci pro město a občany, jejich
nástupkyním přejeme hodně úspěchů v nových
funkcích,“ dodal po proslovech starosta Daniel
Brýdl (Generace 89).
Následovaly majetkoprávní záležitosti, v této
oblasti zastupitelé schválili nový ceník na prodej městských pozemků. Na základě odborného posudku došlo po čtyřech letech k jeho
úpravě a město bude nově pozemky prodávat
za cenu v místě obvyklou. Předseda finančního
výboru Vítězslav Hanzl (KSČM) následně přítomné informoval o jednání tohoto kontrolního
orgánu. Členové výboru jednomyslně schválili
zvýšení daně z nemovitosti, což následně odsouhlasili i zastupitelé. Vybrané peníze se použijí na dlouhodobě podfinancované opravy
městského majetku. Více o tomto tématu najdete na straně 3.
V oblasti financí ještě místostarosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL a nezávislí) informoval přítomné
o vyhraném soudním sporu týkajícím se výběrového řízení při revitalizaci zámeckého návrší. „Finanční úřad nám před lety zpochybnil správnost
jednoho výběrového řízení, které pro nás prováděla externí firma. Ačkoliv jsme měli podporující
stanovisko od Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže, dostali jsme pokutu ve výši čtyř milionů
korun. Byli jsme přesvědčeni, že odpovědnost ležela na straně externí firmy, a proto jsme se jako
řádní hospodáři obrátili na soud, který nám dal
po téměř čtyřech letech za pravdu. Peníze dostane město zpátky od pojišťovny projektové
agentury a celá záležitost se konečně uzavře,“
objasnil historii této kauzy přítomným.
Po bodech z oblasti kultury a cestovního ruchu
zastupitelé jednali o návrzích změn územního
plánu. Dva body ohledně rozvoje průmyslové
zóny na Pohodlí byly na návrh starosty odročeny až na zářijové jednání, protože je rada
města dostala na stůl jen pár dnů předtím a nemohla je zodpovědně projednat s osadním výborem a odborníky. Posledním bodem první
části jednání zastupitelstva bylo schválení zá-
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pisů kontrolního výboru, pro které hlasovali
všichni přítomní.
Město není účastníkem řízení
V druhé části se jednalo o záměru na postavení
depolymerizace pneumatik na Pohodlí (podrobně v červnové Lilii na straně tři a v tomto
čísle na str. 6). Předsedkyně osadního výboru
Pohodlí Lenka Vacková informovala o obavách
občanů. „Pod papírovou verzí petice máme
2000 podpisů, lidé tady zkrátka to zařízení nechtějí,“ uvedla k zastupitelům s prosbou, aby se
záležitosti věnovali. Starosta Daniel Brýdl uvedl,
že je se všemi zástupci dotčených obcí v čilém
kontaktu a město již zaplatilo první expertní posudek na předložený projekt. Se starostou Čisté
Petrem Dřínovským se zástupci Litomyšle shodli
na tom, že je nutné, aby se na celou záležitost
podívali odborníci a vypracovalo se podrobné
posouzení vlivů stavby na životní prostředí, tedy
„velká EIA“. Následně vystoupili občané Pohodlí,
kteří se obávají znečištění přírody, zdrojů vody
a zdravotních rizik pro lidský organismus.
Na červnovém jednání došlo k nedorozumění
o tom, zda je, či není město Litomyšl účastníkem územního řízení. Celou záležitost prověřili
v minulých týdnech úředníci několikrát a oficiální stanovisko zní: „V projektové dokumentaci
jsou v grafické a textové části uvedeny neúplné
informace, které si navzájem odporují. Stavební
úřad celou záležitost řeší a platí, že stavba na
termickou depolymerizaci leží pouze na území
obce Čistá a že město Litomyšl až do okamžiku,
kdy se přihlásilo za účastníka územního řízení,
tímto účastníkem nebylo. Úředníci nicméně
o tom, zda město Litomyšl je, či není účastníkem řízení, teprve rozhodnou.“ O vývoji v tomto
tématu budeme veřejnost informovat a omlouváme se za nedorozumění.
-mv-, foto: Pavel Sodomka

Starosta
odpovídá
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi na
témata, která vás zajímají? Své podněty můžete
sdělit redakci Lilie na adresy uvedené v tiráži na
poslední straně tohoto vydání.
Pokud chcete na své otázky znát přímo odpovědi
starosty Daniela Brýdla, můžete se na něj obrátit
prostřednictvím Starostovy odpovědny. V minulých týdnech se jej občané ptali například na:
Hluk z Primátorské hráze
Je mi opravdu líto, pokud Vás hluk obtěžuje, ale
ptal jsem se několika známých, kteří bydlí na
Prokopu a dle jejich informací je to hluk málo
častý a nikoli natolik obtěžující, aby se s tím nedalo žít. Samozřejmě jsem kontaktoval i provozovatele areálu pana Pavla Wettera a ten mi
mimo jiné napsal toto: „... z okolí Primátorky
k nám chodí spoustu lidí posedět nebo s dětmi
na dětské hřiště s houpačkami, a když se jich
ptám, jestli něco slyší, tak odpoví, že někdy ano,
ale určitě je to neruší, nehraje jim to totiž pod
oknem. Často si také lidé myslí, že hluk, který
vychází z Výsluní, sportovní haly nebo bike
parku, patří k nám..."
Protože kolem areálu je v podstatě les a zahrádkářská kolonie, Váš dotaz mě překvapil.
Víme, že areál nemá schválené výjimky z protihlukové vyhlášky, takže by opravdu po dvaadvacáté hodině neměli provozovat hlučné
koncerty a akce. Poprosil jsem provozovatele,
aby na dodržování nočního klidu dohlíželi, a Vás
prosím o toleranci, které je v Čechách obecně
tak málo – věřte mi, že se jako starosta setkávám s netolerancí a nenávistí v podstatě denně
Daniel Brýdl, starosta
a velmi mě to trápí.
Uvedený příspěvek ze Starostovy odpovědny
byl redakčně upraven a zkrácen. Všechny příspěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formulář
-mvna vkládání nových dotazů.

Oslava 17. listopadu
Letos si připomeneme dvě kulatá výročí významných listopadových událostí.
V červnu se v budově městského úřadu sešli
zástupci zdejších škol a církví na první informativní schůzce, aby probrali společný postup
a jednotlivé akce si časově nekonkurovaly. Letošní oslava 17. listopadu – Mezinárodního dne
studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii – bude očividně velká, pokud připravujete
nějakou akci, dejte o ní veřejnosti dopředu
vědět na některou z adres uvedených v tiráži.
-mv-

Město obeslalo
nájemníky
Město Litomyšl má ve vlastnictví přes 300 bytů,
které pronajímá zdejším občanům. V současné
době radnice zjišťuje, do jaké míry je nájemníci
využívají a zda při tom neporušují smluvní podmínky. Pokud se ukáže, že v nich nájemníci nebydlí nebo je dále pronajímají, podnikne radnice
právní kroky. Zájem o městské bydlení je totiž
velký a dostupné bydlení má sloužit pouze těm,
kteří splňují podmínky, nikoliv pro další podnikání či spekulace.
-mv-

Od ledna zdraží daň z nemovitosti, město
šetří na nutné opravy a domov pro seniory
Po osmi letech dojde ke zdražení daně z nemovitých věcí, v červnu o tom s účinností od 1. ledna 2020 rozhodlo schválením nové vyhlášky
zastupitelstvo. Zvýšení ročního poplatku za pozemky, domy, byty a další nemovitosti má městu přinést ročně 10 milionů korun. S těmito
prostředky se bude v rozpočtu počítat výhradně na opravy městského majetku, peníze tak poputují na opravy chodníků, komunikací či budov.
„Nemám z toho vůbec žádnou radost, projednávali jsme to dlouho při diskuzích s finančními odborníky i v rámci celého zastupitelstva.
Litomyšl má majetek v hodnotě přes 2,5 miliardy korun, o který se musíme starat. Již v minulém volebním období se začalo s opravami,
ale z dlouhodobého hlediska je tato oblast výrazně podfinancována. Ročně na dani z nemovitých věcí město získává 20 milionů, nově to
bude o deset víc. Peníze použijeme pouze do
fondu oprav,“ vysvětluje starosta Daniel Brýdl.
Daň se liší podle toho, kde majitelé žijí. V Litomyšli je kvůli kvalitě služeb vyšší než v okolních obcích. V litomyšlských městských
částech a integrovaných obcích dojde ke zvýšení daně v případě domů či bytů o zhruba polovinu.
To však neplatí pro obyvatele Nedošína, kteří
oproti minulosti zaplatí výrazně více. Nedošín

má podle odborníků rozvinutější infrastrukturu, například kanalizaci a lepší spojení městskou hromadnou dopravou, která v jiných
integrovaných obcích na takovéto úrovni není.
Proto lidé z Nedošína budou nově platit daň
na základě stejného koeficientu jako občané
městských částí a nikoliv jako obyvatelé
ostatních integrovaných obcí, kde je nižší. „Finanční výbor odsouhlasil a zastupitelstvu doporučil úpravu koeficientu pro výpočet daně
pro Nedošín z původního 1,4 na 2,5. Tím je koeficient totožný s ostatními městskými centrálními částmi. Důvodem pro tuto úpravu
jsou srovnatelné podmínky – městská doprava, napojení na vodovod a kanalizaci, dostupnost služeb, kultury, sportovních zařízení
a podobně s ostatními městskými částmi.
Výbor je toho názoru, že není mnoho měst
naší velikosti v ČR, která se mohou srovnávat

A co děti? Mají si kde hrát
Děti patří mezi nejohroženější účastníky dopravního provozu. Na silnicích na ně čeká řada
nebezpečí, a proto se v posledních letech po
celé republice budují dopravní hřiště, kde se
hravou formou mohou i malé děti naučit základním pravidlům bezpečnosti v dopravě.
Jednu takovou plochu máme nově i v Litomyšli.
Starostové z celého Litomyšlska v úterý 18.
června odpoledne slavnostně otevřeli dopravní
hřiště na „Wembley“. V příštích týdnech se ještě
chystá doplnění laviček, návštěvního řádu
a dalších drobností, připravuje se také oprava
plotu a sousedního hřiště.
Upozorňujeme rodiče i pedagogy, že vstup je na
vlastní nebezpečí. V areálu se prosím chovejte
tak, abyste neohrozili další návštěvníky. Malým
„účastníkům provozu“ přejeme mnoho šťastných kilometrů, snad se hravou formou naučí,
jak se mají chovat nejenom na silnici.
Hřiště je volně přístupné všem školám a školkám z celého Litomyšlska. Na dopravní výchově
se budou podílet i strážníci Městské policie Litomyšl a okolní obce. V současné době se řeší
možnost výpůjčky kol a koloběžek pro potřeby
škol a školek.

s naším v oblasti školství, kultury, sportovních
zařízení, ale i společenského dění,“ přibližuje
názor finančního výboru jeho předseda Vítězslav Hanzl.
V praxi to znamená, že majitel rodinného
domu o zastavěné ploše 120 metrů čtverečních dosud v Nedošíně ročně platil pětistovku,
nově to budou téměř dva tisíce korun.
Uvedené příklady jsou zjednodušené a neplatí
v takové míře pro majitele orné půdy, luk, pastvin, zahrad a podobných pozemků. Kolik budete přesně platit, se dozvíte z nové složenky,
která přijde na jaře příštího roku. V případě
nejasností vám v průběhu příštích měsíců rádi
pomohou i zaměstnanci finančního úřadu. „Za
zdražení se občanům upřímně omlouvám, ale
slíbili jsme veřejnosti maximální otevřenost
a ta musí platit i v případě nepříjemných věcí.
Z ministerstva financí nám vzkázali, že to je
jediná cesta, jak mohou města získat více
peněz na opravy majetku. Pro příští rok připravujeme velké škrty v rámci poskytovaných
dotací a neplánujeme žádné velké utrácení.
Dokončíme rozjeté projekty, budeme opravovat městský majetek a šetřit na domov pro
seniory,“ dodává na závěr starosta.
-mv-

Více defibrilátorů
v ulicích

Mikroregion Litomyšlsko na projekt získal z Pardubického kraje částku 282 tisíc korun, dalších
120 tisíc zaplatí spolek místních obcí ze svého
rozpočtu. Na ploše zhruba 30 x 32 metrů jsou
vyznačeny hlavní a vedlejší silnice, přechody,
křižovatky, kruhový objezd, nechybí ani celá
řada dopravních značek.
-red-

Strana 1
Vedení města zároveň děkuje občanům za aktivitu a upozornění na to, že Litomyšl neměla
veřejné defibrilátory uvedeny v mobilní aplikaci
Záchranka a na webu záchrankaapp.cz. Na základě zpětné vazby došlo k aktualizaci dat, připravují se i cedule, které ve výše zmíněných
lokalitách upozorní na umístění defibrilátorů.
Doufejme, že nebudou v praxi nikdy potřeba
a využívat se budou jen při nácviku první pomoci.
Své další tipy na zlepšení situace ve městě nám
můžete napsat na některou adresu uvedenou
v tiráži nebo ji poslat do Starostovy odpovědny
na webu www.litomysl.cz.
-mv-

Starostové řešili rozvoj místních obcí
V jednotě je síla. Mikroregion Litomyšlsko funguje již od roku 2001 a sdružuje 41 místních
obcí. Ve společném orgánu se řeší společný rozvoj území, které bylo do roku 1960 známé jako
okres Litomyšl. Občanům a jejich voleným zástupcům mikroregion pomáhá při řešení problémů, na které by jednotliví členové neměli
finance či dostatek pracovníků. Například při
přípravě společných investičních projektů, administrativě či školení. V polovině června se zástupci zdejších obcí sešli na valné hromadě.
Jedním z hlavních bodů programu bylo informování o úspěšné žádosti o dotaci. Díky státní
podpoře z Programu obnovy venkova ve výši
450 tisíc korun se v příštích měsících začne
s úpravou veřejných prostranství v Perálci, Poříčí, Proseči, Příluce, Řídkém, Sebranicích, Se-

dlištích, Sloupnici, Strakovu a Suché Lhotě. Na
tyto obce letos vyšla řada, protože mikroregion
o finanční podporu pro členy žádá pravidelně,
v minulosti se podobné projekty realizovaly
v dalších členských obcích.
Dobrou zprávou pro občany je i společný postup v oblasti výsadby a ošetření dřevin. V roce
2020 začnou odborníci s kontrolou stromů a jejich prořezáváním. V některých případech dojde
i k pokácení stromů ohrožujících okolí a výsadbě nových. Do projektu se zapojilo 28 obcí
a na péči o zeleň dostanou z 60% dotaci.
Na valné hromadě byli přítomní seznámeni
s návrhem na vybudování depolymerizace
pneumatik na Pohodlí a společném postupu
Litomyšle, Čisté a dalších obcí (více na str. 6).
-az-

Úřední hodiny
o prázdninách
Upozorňujeme občany, že na Městském úřadu Litomyšl budou během léta v červenci a srpnu zkráceny úřední hodiny v pondělí a ve středu do 16.00
hod. V ostatních dnech zůstávají hodiny stejné do
-red14.00 hod. Děkujeme za pochopení.
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ČSSD
Všem našim spoluobčanům přejeme krásné a příjemně slunečné léto. Dana Kmošková a Lubomír Sršeň

ŘSD: S protihlukovou stěnou u Kornic Litomyšl má další
místa přátelská
počítáme, s dálnicí se hýbat nebude
rodině
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se vyjádřilo k požadavkům města k výstavbě dálnice D35
v okolí Kornic. Dobrou zprávou pro obyvatele integrované obce je, že investor plánuje výstavbu
protihlukových stěn. Naopak požadavek na posunutí tělesa dálnice dál od Kornic neprošel.
Vedení města v květnu odeslalo generálnímu
řediteli ŘSD Pardubice Bohumilu Vébrovi seznam požadavků k výstavbě dálnice, aby se pokusilo zabránit soudním sporům se zdejšími
majiteli pozemků a občanskými iniciativami.
V červnu na ně přišla odpověď. ŘSD plánuje výstavbu protihlukových stěn v místech, kde
budou překročeny protihlukové limity, stejně
tak dojde k výsadbě naváděcí zeleně u průchodů pro zvěř a pasportizaci studní. Také platí,
že ŘSD v rámci projektu nepřipravuje nic k mimoúrovňové křižovatce Litomyšl-sever a odpočívce pro kamiony u Kornic, které vedení města
dlouhodobě odmítá. Podle Bohumila Vébra jeho
lidé také nic nepodnikají ve věci výstavby jakékoliv další komunikace, sloužící jako přivaděče
k dálnici D35.

Zbytek požadavků ŘSD odmítlo či navrhlo jiný
postup. O posunutí dálnice mezi kilometry 53,8
a 55,2 nebude investor dále uvažovat, protože
inženýři již komunikaci vrátili do původní trasy
dle studie, která byla podkladem pro stanovisko
EIA o vlivu stavby na životní prostředí. Podobnou odpověď město dostalo i na žádost
o úpravy nivelity dálnice, aby více kopírovala
tamní terén. „Navržené výškové vedení trasy
kopíruje dokumentaci pro EIA. V kilometrech 55
až 57 vyšel projektant vstříc požadavkům obyvatel osady Kornice a těleso dálnice je v hlubším zářezu. O další úpravě již nebude ze strany
ŘSD ČR uvažováno,“ stojí v odpovědi.
Vedení města nyní bude celou situaci dále řešit.
„Jsme v pravidelném kontaktu s Kornickými
i lidmi z ŘSD. Osobně jsem rád za to, že máme
černé na bílém potvrzenou výstavbu protihlukové stěny. Z Kornic jsem dostal zpětnou vazbu
a budu se ještě snažit, aby byl opravdu svolán
výrobní výbor dle našeho původního návrhu
a k pasportizaci studní došlo co nejdříve. Po nástupu do funkce jsem avizoval, že chci o tomto
tématu intenzivně jednat a komunikovat. Dost
nám při jednání pomohl senátor Michal Kortyš.
Soudním sporů místních s ŘSD se asi nevyhneme, ale je naší povinností pro Kornice udělat
co nejvíce a zároveň nezpozdit výstavbu této
důležité dálnice ani o minutu,“ říká k dosavadním výsledkům jednání starosta Daniel Brýdl.
-mv-

Tržnice v podloubí zůstane,
zvažuje se rozšíření
Zakázat prodej před budovou městské policie,
nebo jej ponechat? To bylo v minulých týdnech
často diskutované téma. Radnice zvažovala,
zda prodej přímo před strážnicí nepřesune
jinam kvůli tomu, že město od ostatních majitelů nemovitostí na náměstí vyžaduje, aby se
prodej v podloubí vztahoval k prodávanému
sortimentu v budově.

4

Nakonec se ukázalo, že prodejci budou toto své
oblíbené místo v podloubí dál využívat. Na základě zpětné vazby od občanů, kteří tamní prodej chtějí zachovat, radnice prověřovala
možnosti, aby byli prodejci i občané spokojení,
a přitom nedocházelo k porušování pravidel.
Město nakoupí tři pevné stoly, které budou moci
prodejci využívat od jara do podzimu jako oficiální tržní místo v souladu s platným řádem. Ten
totiž předepisuje jiná pravidla pro „předsunuté
prodejní místo“, tedy sortiment dané prodejny
vystavený na podsíni, a jiná pro „tržní místo“,
což je případ prodeje před služebnou městské
policie, kde bude prodej zachován.
Pokud máte jiný názor a sezónní tržnici byste
raději viděli v jiném místě, dejte nám vědět svůj
názor či nápad, kde trvalou městskou tržnici
zřídit.
V současné době se také připravuje nový tržní
řád, který bude řešit zejména prodej zboží
v podloubí a pravidla pro vystavování v podsíních.
-red-

Letošní ročník kampaně Litomyšl přátelská rodině je u konce. Ocenění pro veřejná místa nabízející potřebné vybavení a komfort pro rodiny
s malými dětmi získalo celkem jedenáct uchazečů. Jmenovitě Restaurace U Kolji, Rodinné
centrum Litomyšl, Školamyšl, Sportovní areál,
sauna a adventure golf za sokolovnou, Naděje,
Sbor Církve bratrské Litomyšl, Středisko volného času Litomyšl, Komuniké, restaurace Rettigovka, Veselka, Městská galerie Litomyšl a Ella
Litomyšl.
„Mám velkou radost, že se v letošním roce rozrostl počet míst přátelských rodinám s dětmi
o novou organizaci Ella Litomyšl. Zároveň mě
potěšilo, že organizace, kterým certifikát již vypršel, si obhájily opětovné přidělení na další
roky. Velkou zkušeností pro žáky I. ZŠ jsou i přípravy a vyhlášení kampaně. Žáci vytipovali organizace, které nabízejí své služby pro rodiny
s dětmi, a napsali článek do Lilie. V praxi si vyzkoušeli informování veřejnosti a objasnění
kampaně Litomyšl přátelská rodině veřejnosti,“
sdělila k letošnímu ročníku radní Petra Benešová.
A co mají držitelé ocenění společného? Nabízí
například bezbariérový přístup, prostor pro kočárek, přebalovací pult, dětskou jídelní stoličku
i aktivity pro děti.
-red-

Svodidla už jsou
na místě
Svodidla u Penny Marketu jsou opět na původním místě a chrání kolemjdoucí před auty. V minulosti došlo při dopravní nehodě k jejich
poškození a město řešilo s Ředitelstvím silnic
a dálnic jejich návrat. ŘSD nakonec zaplatilo instalaci kovových svodidel, která mají být pro kolemjdoucí podle odborníků bezpečnější než
betonové zábrany, které by nákladní auta
mohla nárazem uvolnit přímo do chodníku.
„Jsem rád, že jsou svodidla zpátky, protože ten
nechráněný úsek nebyl bezpečný. Doufám, že
nám svodidla dlouho vydrží a že je nějaký unavený šofér hned neotestuje v praxi,“ okomentoval návrat bezpečnostního prvku místostarosta
Radomil Kašpar.
-mv-

Litomyšl úspěšná v Perníkové popelnici 2019
Už po dvanácté soutěžily obce v Pardubickém kraji „O perníkovou popelnici“. Výsledky soutěže
třídění odpadů za rok 2018 byly slavnostně vyhlášeny 28. května, a to hned ve třech kategoriích dle počtu obyvatel měst a obcí. Litomyšl zvítězila v kategorii obcí nad 2000 obyvatel
a navázala na loňské celostátní prvenství v soutěži O křišťálovou popelnici.
Místostarosta Radomil Kašpar ještě v den vyhlášení vítězů předal sladkou cenu žákům 7.
A ze ZŠ U Školek, kteří dohromady nasbírali
přes 6,5 tuny papíru. Třída je díky tomuto výsledku nejlepší v Litomyšli. Děti, a samozřejmě
i jejich rodiče, jsou dlouhodobě aktivní při sběru
papíru. Tato akce nemá pouze ekologický rozměr, ale také finanční. Město školám jako poděkování za aktivitu účastníků a motivaci pro další
roky každoročně přispívá k získané částce. Ve
školním roce 2018/2019 dohromady žáci I., II.
a III. ZŠ nasbírali 112,5 tuny papíru, za což od
města dostanou 60 tisíc korun. Tyto peníze půj-

dou na nové vybavení školní družiny, herní
prvky, učebnice a pracovní sešity. Děti tak na
vlastní oči uvidí, že dát ruku k dílu má smysl.
Výsledky soutěže O perníkovou popelnici
2019:
Absolutní vítěz / obce do 2000 obyvatel
Absolutním vítězem napříč všemi kategoriemi je
město Seč. Zvítězilo i ve své kategorii obcí a měst
do 2000 obyvatel. O rok dříve byla Seč na
stříbrné příčce, letos v množství vytříděného odpadu porazila druhou Čeperku a třetí Jaroměřice.

Obce do 300 obyvatel
V kategorii nejmenších obcí do 300 obyvatel se
objevují na předních příčkách stálice soutěže.
Za rok 2018 „zlatou“ Perníkovou popelnici vyhrála obec Neratov, která v minulosti už získala
i několik titulů Absolutního vítěze, následovaná
obhájcem loňského druhého místa obcí Plch
a třetími Přepychy. V ročníku 2017 byli Neratovičtí „až“ třetí.
Obce nad 2000 obyvatel
Nejlepší třídiči odpadů v městech Pardubického
kraje jsou v Litomyšli. Mezi obcemi nad 2000
obyvatel město proslulé Mezinárodním operním
festivalem Smetanova Litomyšl a zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO
předstihlo Moravskou Třebovou a Opatovice
nad Labem.
-red-

Otázky a odpovědi k odpadovému hospodářství
Úspěchy v ekologických soutěžích o křišťálovou a perníkovou popelnici samozřejmě
neznamenají, že se situace ve městě nedá vylepšit. V Litomyšli je celkem 54 stanovišť, 250
kontejnerů na různé odpady a každý Litomyšlan ročně vyprodukuje 170 kg směsného
komunálního odpadu. Vedení města se snaží občanům zajistit dobré podmínky pro třídění,
aby se podíl směsného odpadu vůči separovanému nadále snižoval. Z tohoto důvodu došlo
například k pořízení nových kontejnerů u vlakového nádraží. Přesto kolem nakládání s odpady
panuje řada nejasností, na některé z nich bychom rádi odpověděli v tomto článku.
Proč nejsou ve městě nádoby na oleje?
Nejsou, ale brzy budou! Na základě zpětné
vazby od občanů, konzultacích s odborníky
a v komisi pro životní prostředí dojde v příštích
týdnech k pořízení pěti černých nádob na přefiltrované použité oleje bez zbytků potravin. Po
dobu zkušebního provozu budou umístěny
v blízkém okolí obchodních domů, stejně jako
nádoby na plechovky. Tedy na parkovišti u supermarketů Penny, Albert a Billa, na Komenského náměstí a ulici 17. listopadu. Nádoby na
oleje jsou dlouhodobě umístěny i v litomyšlských základních školách. Po vyhodnocení
zpětné vazby od svozové společnosti a občanů
budeme informovat o tom, zda se jejich počet
případně změní, či dojde k jejich přestěhování.
Proč nejsou ve městě nádoby na biodpad?
Každý může mít svoji! Představitelé města se
v minulých měsících byli podívat ve Vysokém
Mýtě na to, jak se tam v praxi osvědčily nádoby
na bioodpad – tedy zbytky ze zahrádky, zeleniny a podobně. Bohužel se ukázalo, že výsledky nejsou jednoznačně dobré. Občané do
těchto nádob vhazovali i odpad, který do nich
v žádném případě nepatří, kvůli čemu se jejich
obsah nemohl následně kompostovat. Na organické zbytky ze zahrádky proto bude Litomyšl
i nadále lidem nabízet dotaci na pořízení domácího (pro rodinné domy) či komunitního (pro bytové domy) kompostéru. Lidé tak mají možnost
se tohoto odpadu ekologicky zbavovat přímo
v místě, kde bydlí. Město tuto dotaci poskytuje
již mnoho let, dosáhnou na ni desítky lidí ročně

a v praxi se tento způsob velice osvědčil. Více
informací o dotačních programech na kompostéry najdete na webu města či vám je rádi poskytnou úředníci z odboru místního a silničního
hospodářství.
Další možností jak se zbavit bioodpadu jsou
jarní a podzimní svozy organizované Městskými
službami Litomyšl, na termín vždy upozorňujeme v Lilii. Pokud máte rádi na zahrádce uklizeno, můžete odvézt bioodpad k městské
kompostárně, kde je 24 hodin denně přístupný
kontejner na trávu, větve a podobné materiály.
Proč není víc kontejnerů na plechovky?
Ve městě dva roky můžete vhazovat plechový
odpad do celkem pěti kontejnerů u obchodních
domů. Jedná se o kompromis mezi provozními
náklady a komfortem pro občany. K pořízení
kontejnerů v tomto počtu a jejich umístění
došlo na základě jednoduché a v praxi fungující
myšlenky. Plechovky a další podobný odpad generuje každá rodina, ale v takovém množství,
aby se jej dalo zbavit při pravidelných nákupech
v obchodních domech. Je to jednoduché, na
nákup lidé jezdí s taškou sešlápnutých plecho-

vek, kterých se mohou ekologicky zbavit, a zároveň „doplnit zásoby“ v obchodě.
Proč nemáme podzemní kontejnery?
Tento elegantní a moderní způsob při nakládání
s odpady v Litomyšli v současné době není ze tří
důvodů. V některých lokalitách, jako například na
Smetanově náměstí, nelze podzemní kontejnery vybudovat. V tomto případě kvůli
podzemní vodě. Dále je jejich pořízení poměrně nákladné, nejenom kvůli jejich vybudování, ale i nutnému nákupu
speciálního svozového vozu a vybavení
pro popeláře. Za třetí zástupce města od
této metody v současné době odrazují
„dětské nemoci“, které provází zavádění
každé nové technologie. Například problémy s ucpáváním úzkých hrdel ve vrchní části
a vyvážením kontejnerů. Vedení města však podrobně sleduje moderní trendy v odpadovém
hospodářství a v některých místech by v budoucnu podzemní kontejnery mohly být, pokud
budou finanční náklady na pořízení reálné.
Jak se mám zbavit odpadu, který nepatří
do kontejnerů?
Jednoduše. U Městských služeb Litomyšl si můžete za poplatek objednat mobilní kontejner,
který vám pracovníci přistaví až k domu. Do něj
můžete dát stavební odpad, starý nábytek, bioodpad a další věci, kterých se jinak nemáte kde
zbavit. Nebo nepotřebné věci zavezte do sběrného dvora na Mařákově ulici (směr Osík).

V rámci pravidelné obnovy město
vyzkouší šedé kontejnery

Proč není ve městě více kontejnerů?
V Litomyšli a integrovaných obcí je 250 kontejnerů, tento počet se v praxi ukazuje jako dostatečný. Na základě podnětů od občanů došlo
k rozšíření sítě kontejnerů u vlakového nádraží.
Pokud máte pocit, že nemáte ve své lokalitě
dost místa pro třídění, dejte vědět úředníkům,
Starostovy odpovědny nebo na adresy uvedené
v tiráži. Vždy bude ale nutné najít kompromis
mezi nedostatkem volného místa (ne každý
chce kontejnery u svého domu) a finanční
stránkou (více kontejnerů se rovná vyššímu poplatku pro město, tedy i občany).

Kontejnery v historickém jádru budou mít
novou barvu. Žlutou a modru nahradí šedivá,
která se více hodí do prostředí, kde se nachází
nejhezčí a historicky nejhodnotnější budovy ve
městě. Nové kontejnery budou označené piktogramy a barevnou obrubou odkazující na původní nádoby, takže občané budou dobře vědět,

„Děkujeme všem Litomyšlanům za to, že tak
dobře třídí. Díky jejich aktivitě je naše město na
špičce v rámci celé České republiky v nakládání
s odpady. A díky vašim postřehům a tipům se
můžeme ještě zlepšit,“ vzkazuje občanům
místostarosta Radomil Kašpar.
-mv-

co mají kam vyhodit. Do budoucna by mělo dojít
k výměně všech kontejnerů ve městě, a to
v rámci pravidelné obnovy nádob, na kterou je
v rozpočtu každý rok vyhrazeno 100 tisíc korun.
Nové nádoby budou stát stejně jako původní
barevné a proces jejich postupné výměny bude
s ohledem na rozpočet trvat několik let. -az-
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Vyjádření petičního výboru k záměru výstavby
depolymerizační jednotky
Firma Lamione SE se vyjádřila, že naše petice
byla víkendovou záležitostí a naše stanoviska
jsou neodborná. S tím nemůžeme souhlasit.
Naše odborná argumentace dle stanovisek
a vyjádření celé řady odborníků, byla v mnoha
případech pravdivá a nehysterická. V projektu
není nijak řešen vznik vysoce toxických látek
a nakládání s nimi ani jejich vliv na životní prostředí, podzemní vody a omezení zápachu.
A pokud firma chystá takto velký projekt řádově
roky, jak je možné, že se občané toto dozvěděli
ve chvíli, kdy investor požádal o povolení
stavby?
Postřeh Ing. Machotové: „Jen mě zaujala procenta pyrolýzního plynu, trochu mi to připomíná
plnění socialistických cílů. Pokud je v této kvalitě
zpracována i ostatní část technické dokumen-

tace, taky bych měla obavu, jak to celé dopadne.“
Doc. Kuta mi sdělil, že sice problematice depolymerizace fandí, ale jako metoda likvidace
ojetých pneumatik je zatím ekonomicky neudržitelná. Všude ve světě končí, když skončí dotace.
Důležité připomínky vznesl doc. Weidlich, který
vyučuje ekologické aspekty chemických technologií včetně nakládání s použitými materiály,
pyrolýzu a zplyňování.
Tyto materiály byly předány starostům Čisté
a Litomyšle a byly podkladem pro jednání na
krajském odboru životního prostředí, které proběhlo 12. 6. i s naší účastí a přineslo velmi dobrý
výsledek pro nás všechny, kteří fandí moderním
technologiím, ale také se nechtějí stát experimentální laboratoří.

Krajský úřad se již nyní může vyjádřit k tomu,
zda zjišťovací řízení bude, či nebude probíhat.
A to na základě podnětu od žadatele (investor
– společnost Lamione SE), k čemuž jej vyzve
místně příslušný stavební úřad. Návrh předkládá žadatel, nicméně Ministerstvo životního
prostředí, resp. krajský úřad, si v rámci svého
posuzování vše ověřuje a koriguje. Zatím žádné
oficiální zjišťovací řízení neproběhlo. Aktuálně
je celý proces v počátcích. Hlavní koordinaci postupu bude mít na starosti Odbor výstavby
a územního plánování Městského úřadu Litomyšl. V každé fázi bude obec Čistá automaticky
oslovena k případným vyjádřením a stanovisku.
Petici mohou občané Litomyšle podepisovat
v IC, Oáze či městské knihovně.
Za petiční výbor Martina Kunderová

Jednání města v záležitosti výstavby na Pohodlí
V uplynulých týdnech se intenzivně řešil záměr
na výstavbu depolymerizace pneumatik na Pohodlí. Město na základě předchozích dohod se
zástupci okolních obcí a členy petičního výboru
zaplatilo expertní posudek, závěry z něj hodlá
použít při dalších jednáních s investory. Zástupci občanů se také v červnu byli podívat ve
společnosti Flídr Energo, kde na vlastní oči viděli turbíny, které mají v případě schválení projektu na Pohodlí spalovat pyrolýzní plyn.
K problematice se také vyjádřily Vodní zdroje
Chrudim a Svazek obcí Vodovody Poličsko,
které s ohledem na to, že se dotčená oblast nachází poblíž bohatých zdrojů kvalitní vody, považují záměr za značně rizikový a nevhodný.

Představitelé Litomyšle a okolních obcí chtějí,
aby odborníci posoudili dopady stavby na životní prostředí, žádají tedy, aby byla vypracována „velká EIA“.
Město v současné době není účastníkem
Na červnovém jednání zastupitelstva byla veřejnost informována nejprve o tom, že město
Litomyšl není účastníkem územního řízení, posléze však byla tato zpráva zpochybněna s tím,
že na základě dodaných dokumentů bude
město ze zákona účastníkem.
Tento rozpor vznikl na základě nepřesné projektové dokumentace, kterou investoři předložili
na Odbor výstavby a územního plánování

a Odbor životního prostředí Městského úřadu
Litomyšl. Stanovisko úřadu je následující –
v projektové dokumentaci jsou v grafické a textové části uvedeny neúplné informace, které si
navzájem odporují. Stavební úřad celou záležitost řeší a platí, že stavba na termickou depolymerizaci leží pouze na území obce Čistá a že
město Litomyšl až do okamžiku, kdy se přihlásilo za účastníka územního řízení, tímto účastníkem nebylo. Úředníci nicméně o tom, zda
město Litomyšl je, či není účastníkem řízení, teprve rozhodnou.
O vývoji v tomto tématu budeme veřejnost informovat a omlouváme se za nedorozumění.
-mv-

Představitelům společnosti Lamione SE redakce nabídla možnost reagovat na vyjádření petičního výboru, do stanoveného data však nepřišla odpověď.

Soutěž na podporu údržby
městské zeleně – 2. kolo
Staráte se ve svém okolí o plochy zeleně, přestože se jedná o městský pozemek? Právě pro
vás je určena naše soutěž, kterou bychom vám
chtěli především poděkovat a ocenit vaši práci.
Soutěž je určena zejména pro obyvatele bytových domů, ale i rodinných domů, kteří pečují
o zeleň ve svém blízkém okolí a zájmovém
území města Litomyšl. Také pro dobrovolníky,
kteří adoptovali hrob na městském hřbitově, ale
i pro občany, kteří pečují o dřeviny nebo nádoby
mobilní zeleně, sekají trávníky, okopávají záhony a zalévají, hrabou listí apod. Mnozí se ze

Výsadba růží
u Nového kostela
Během června došlo k obnově výsadby v pásu
podél Nového kostela. Odbornou firmou bylo
vysazeno celkem 250 ks růží. Byl vybrán velmi
odolný druh růže, a to růže svraskalá. Tato růže
by se měla dobře vyrovnat s nástrahami extrémního stanoviště, které v tomto místě panuje. Doufáme, že se růžím bude dařit a již
v příští sezóně se budeme těšit z prvních květů.
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skromnosti nepřihlásí sami, přihlaste své
známé nebo sousedy vy!
V loňském roce proběhlo první kolo této soutěže. Přihlášeno bylo celkem 7 příspěvků. První
místo si odnesl pan Svoboda za péči o živý plot
ze zimostrázu v blízkosti kruhového objezdu
u Hotelu Dalibor.
Nyní vyhlašujeme 2. kolo soutěže. Přihlaste se
do soutěže formou zaslání krátkého popisu, fotografie a kontaktních údajů. Přihlásit se je
možné buď e-mailem či osobně. Příspěvky posílejte správkyni městské zeleně Barboře Čadové, na e-mail barbora.cadova@litomysl.cz,
tel.: 461 653 361 do konce září 2019. Vyhodnocení příspěvků proběhne 7. 10. 2019 členy odborné komise pro životní prostředí.
-red-

Ošetření stromů
u koupaliště
Na konci května byly ošetřeny vybrané stromy
v areálu koupaliště. U stromů byly především odstraněny suché větve, aby byla zajištěna provozní
bezpečnost a nedocházelo k pádu.
-red-

Upozornění na
splatnost poplatku
za komunální
odpad za rok 2019
Vážení občané, připomínáme, že na základě
obecně závazné vyhlášky města Litomyšl
č. 03/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
je povinnost uhradit tento poplatek do 30. 6.
2019. Všem poplatníkům byla během měsíce
dubna zaslána složenka, na základě které je
možné provést platbu z bankovního účtu, na
přepážce České pošty, případně v hotovosti
nebo platební kartou na pokladnách města na
ul. Bří Šťastných 1000 nebo J. E. Purkyně 918
v pondělí a ve středu do 17 hodin, v ostatních
dnech do 14 hodin.
Pokud jste již poplatek uhradili, považujte, prosím, toto upozornění za bezpředmětné.
V případě změny, např. bydliště, počtu členů
domácnosti, je třeba tuto skutečnost nahlásit
do 15 dnů na městském úřadě, Bří Šťastných
1000, v kanceláři č. 10 u paní Ivy Kubešové.
Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru

Prázdninové opravy na silnicích
Upozorňujeme řidiče, že od 12. do 14. července
2019 bude Ředitelství silnic a dálnic opravovat
povrch velkého kruhového objezdu u Penny
Marketu. Provoz na silnici I/35 bude řídit světelné signalizační zařízení, objízdná trasa pro řidiče jedoucí od Zaháje nebo na Zaháj povede
po Lánech a dále přes Smetanovo náměstí. Při
nepřízni počasí nebo odstávce je možné, že se
práce budou dělat v náhradních termínech, a to
15. až 16. července nebo 19. až 21. července.
Plánované rekonstrukce
Přes prázdniny dojde i k dalším, dopředu avizovaným opravám silnic. „Po skončení Smetanovy
Litomyšle budou zahájeny práce na rekonstrukci

silnice II/358 Litomyšl-Česká Třebová. Letos se
v Litomyšli začne od světelné křižovatky ve
směru k I. základní škole, zámku a dále na Němčice a na výjezd z České Třebové. Jedná se o další
akci Pardubického kraje v rámci modernizací silnic II. třídy. Pro město tyto akce znamenají například vybudování nebo rozšíření chodníků,
nové veřejné osvětlení, zlepšení bezpečnosti
a bezbariérovosti na přechodech pro chodce,
úpravu parametrů křižovatek, výměnu nebo položení nových obrub a nového asfaltového krytu.
Práce budou prováděny za provozu a uzavírky
budou probíhat v rámci pokládky nových živičných vrstev. Další naše investice bude rekonstrukce čtyřkilometrového úseku silnice II/359

Budeme mít „chytrou“ křižovatku?
Kvůli opravám komunikací vedení města nechalo
upravit za 20 tisíc korun zařízení na světelné křižovatce. Díky novince může technik dálkově
upravit interval a flexibilněji tak reagovat na dopravní situaci v dobách velkých uzavírek. V minulosti musel odborník jezdit z Brna osobně do
Litomyšle a vše upravovat až na místě.
Na příští rok se připravuje rekonstrukce povrchu

křižovatky a vedení města nyní hledá možnost,
jak vylepšit stávající zařízení. Modernizace,
která by umožnila snazší úpravu intervalů, případně jejich dynamické řízení podle zatížení
jednotlivých větví, by však znamenala investici
v řádu milionů korun. Proto se v současné době
hledá vhodný dotační titul, ze kterého by šly
práce uhradit.
-az-

Správné zipování vám ušetří čas i peníze
Pravidlo ZIP, lidově zvané zipování, platí již dvacet let. Jeho smyslem je zajištění plynulosti provozu na silnicích, řada řidičů jej však
nevědomky či záměrně ignoruje. A to i v Litomyšli, kde se kvůli opravám komunikací v minulých měsících tvořily kolony. Podle odhadů
odborníků by se správně prováděným zipováním zvýšila propustnost světelné křižovatky
o zhruba 20 procent. Reálně by tak šoféři zvládli
při průjezdu městem ušetřit několik minut. Kvůli
tomu, že značný počet řidičů nerespektuje
zákon, v němž je pravidlo ZIP ukotveno, se
místo toho kolony ve městě zvětšovaly.
V paragrafu 12 silničního zákona stojí: „Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích
v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto

pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být
průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí
v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního
proudu průběžného pruhu.“
V praxi to znamená, že řidiči v průběžném
pruhu by měli s ostatními auty srovnat rychlost
a umožnit řidičům ze stojícího pruhu vjet před
ně. Tímto způsobem mají postupovat později
v případě, že se jejich pruh zablokuje, a oni pak
přejedou do volnějšího. Správně provedené zipování sice zpomalí v kritickém místě dopravu,
ale nevzniknou díky němu kolony, v nichž uvíznou všichni přítomní. Za nedodržení pravidla
ZIP mohou dopravní policisté řidiči uložit pokutu ve výši několika tisíc korun.
-red-

přes celou obec Osík, která je v žalostném
stavu,“ uvedl v minulosti Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu.
Tyto práce mají trvat od 1. července do 30. září
letošního roku. Střídavý jednosměrný provoz
povede volným jízdním pruhem.
V příštím roce by mělo dojít k další fázi rekonstrukce průtahu města. Dělníci budou pracovat
na úseku od světelné křižovatky – včetně – po
výjezd na Svitavy. Rekonstrukce má podle odhadů trvat až čtyři měsíce.
-red-

ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
Pá 5. 7. MUDr.
So 6. 7. MUDr. Sláma
Ne 7. 7. MUDr. Skalická
So 13. 7. MUDr. Přichystalová
Ne 14. 7. MUDr.
So 20. 7. MUDr. Tišlerová
Ne 21. 7. MUDr. Tišlerová
So 27. 7. MUDr. Paseková
Ne 28. 7. MUDr. Jindrová
So 3. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 4. 8. MUDr. Tišlerová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
Pá 5. 7. MUDr. Hájková
So 6. 7. MUDr. Kopecká
Ne 7. 7. MUDr. Mareš
So 13. 7. MUDr. Papoušková
Ne 14. 7. MUDr. Pilařová
So 20. 7. MUDr. Sadílková
Ne 21. 7. MUDr. Šíchová
So 27. 7. MUDr. Švábová
Ne 28. 7. MUDr. Beňová
So 3. 8. MUDr. Filová
Ne 4. 8. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP

Ke zdražení vstupného na plovárnu
Vedení města v uplynulých týdnech dostalo
řadu reakcí na zdražení vstupného na městskou
plovárnu. „Chápu, že se lidem zdražení nelíbí,
ale došlo k němu po osmi letech, protože se
zvedá cena provozu, energií a dalších nákladů.
Pevně věřím, že Litomyšlané na plovárnu nezanevřou,“ uvedl starosta Daniel Brýdl. Změna
fungování permanentek se setkala
také s nevolí části návštěvníků. Nově
si lze koupit 10 až 50bodovou, případně neomezenou, jejíž cena musí
být logicky vyšší než 50bodová. Této
nabídky i letos využila řada častých
návštěvníků, které pak vstup při 60
návštěvách za sezonu stojí 50 korun.
Novinkou je i dětská neomezená permanentka. Se zdražením cen samo-

zřejmě došlo i k investicím do plovárny. Za dva
miliony korun byla za tribunou vybudována ocelová konstrukce, na které jsou instalovány nové
solární panely pro ohřev vody. Díky nim budou
mít návštěvníci teplejší vodu v bazénech, protože
si na ni v minulých letech část z nich stěžovala.
V současné době se také řeší zavedení slevy pro
děti po 16. hodině.
Fanoušci večerního koupání se i letos
mohou těšit na svou oblíbenou kratochvíli. Návštěvníci o něm dostanou
informaci v daný den přímo na koupališti do 16 hodin, večerní otevření veřejnosti je podmíněno vhodným
počasím. Aktuální informace o provozu koupaliště budou uvedeny na
internetové stránce plovárny. -mv-

www.facebook.com/
litomysl.lilie

(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Pá 5. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 6. 7. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 7. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 13. 7. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 14. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 20. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 21. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 27. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 28. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 3. 8. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 4. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. 7.
MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
6. – 7. 7. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
13. – 14. 7. MUDr., MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
20. – 21. 7. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
27. – 28. 7. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
3. – 4. 8. MDDr. Kotlárová Michaela Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
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Jak si stromy volily krále
„Sešlo se některého času dříví, aby pomazalo
nad sebou krále. I řeklo olivě: Kraluj nad námi.
Jimžto odpověděla oliva: Zdali já, opustě svou
tučnost, kterouž ctěn bývá Bůh i lidé, půjdu,
abych postavena byla nad stromy? I řeklo dříví
fíku: Poď ty a kraluj nad námi. Jimž odpověděl
fík: Zdali já, opustě sladkost svou a ovoce své
výborné, půjdu, abych postaven byl nad
stromy? Řeklo opět dříví vinnému kořenu: Poď

ty a kraluj nad námi. Jimž odpověděl vinný
kořen: Zdali já, opustě své víno, kteréž obveseluje Boha i lidi, půjdu, abych postaven byl nad
stromy? Naposledy řeklo všecko dříví bodláku:
Poď ale ty a kraluj nad námi. I odpověděl bodlák
dříví: Jestliže v pravdě béřete vy mne sobě za
krále, poďte, odpočívejte pod stínem mým; pakli
nic, vyjdi oheň z bodláku a spal cedry libánské“.
Sd 9. 8-15

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Dne 8. července by se dožil 90 roků major
let. v. v. Karel Šplíchal, spolehlivý kamarád
a výborný technik. Skautský činovník, zapálený litomyšlský patriot a čestný chlap, minulým režimem těžce postižený.
Svoji vojenskou přísahu z 28. října 1946 nikdy
nezradil! vzpomínají jeho spolužáci z VOŠLM
Dne 5. 7. 2019 uplyne 20
let od úmrtí pana Stanislava Sršně. Kdo jste ho
znali a měli rádi jeho milou
a veselou povahu, vzpomeňte prosím s námi. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Elzbieta, děti

Jitka, Stanislav a David s rodinami, sestry
Alena a Olina s rodinami a ostatní příbuzní.
Za vzpomínku děkujeme.
Chceme poděkovat technickým službám
službám P. Kopeckému a P. Víchovi za ostříhání nevzhledných keřů na ul. T. G. Masaryka
u domu 805.
Pajerová
Chtěla bych touto cestou mnohokrát poděkovat a také pochválit dva městské policisty
při organizaci Starodávného jarmarku. Sama
jsem jim již děkovala, ale myslím si, že zaslouží
uznání za příjemný, přitom jasně a přehledně
vedený jarmark.
Petra Sommer, Valašské frgále

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Svoboda není
bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.
B. Spinoza
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Ludvík Rejman
85 let – Milan Hřebec
Helena Kovářová
Josef Boštík (Pohodlí)
Božena Kvapilová (Kornice)
Ema Kubíková
Zdenka Šplíchalová
90 let – Ladislav Voříšek (Nedošín)
91 let – Marie Janečková
93 let – Ludmila Jiříčková
97 let – Anna Zemanová

Všem blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví.
Manželství uzavřeli:
Cyril Šedý, Janov – Michaela Pokorná, Svitavy
• Otakar Skalický, Litomyšl – Jitka Daníčková,
Litomyšl • Jakub Šilar, Česká Třebová – Lucie
Janebová, Česká Třebová • Michal Buráň,
Pašovice – Klára Kadár, Hýskov • Ondřej Chadima, Sebranice – Martina Kuchtová, Sebranice • Matěj Eyer, Sebranice – Eva Malinská,
Sebranice • David Lukavec, Libchavy – Lucie
Marholdová, Ústí nad Orlicí • Jakub Jílek, Heřmanův Městec – Adéla Počtýnská, Sudslava •
Petr Vomáčka, Osík – Martina Holohlavská,
Osík • Josef Abraham, Makov – Zuzana Sedlinská, Makov • David Zvěřina, Janov – Darina
Prokopová, Nová Sídla • Jiří Eliáš, Tisová –
Ivana Kovářová, Dlouhá Třebová • Adam
Krucký, Pardubice – Simona Píšová, Holice •
Petr Kuchta, Lubná – Jana Koukalová, Polička
• Roman Váňa, Jihlava – Věra Krejčová, Litomyšl • Tomáš Horák, Praha – Petra Mrkosová,
Česká Třebová • Jan Májovský, Praha – Jitka
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Jirečková, Janov • Tomáš Pokorný Cerekvice
nad Loučnou – Kateřina Vlčková, Litomyšl •
Robert Paška, Zlín – Kateřina Kubíková, Zlín •
Jan Kadidlo, Květná – Michaela Flídrová,
Květná • Daniel Doubrava, Tržek – Pavla Mikulová, Jablonné nad Orlicí • Marek Břeň, Dolní
Újezd – Monika Zlámalová, Ždírec nad Doubravou • Martin Alt, Skuteč – Šárka Vojtová,
Skuteč • Jan Cenner, Litomyšl – Dagmar Čechovičová, Litomyšl • Michal Renčín, Voděrady
– Tereza Mňuková, Voděrady

Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.
Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Miladou Hrdličkovou (85 let)
Jarmilou Paťavovou (92 let)
Vlastou Minářovou (97 let)
Martou Mertovou (74 let)
Libuší Štkovou (92 let)
Marií Novákovou (83 let)
Vzpomínáme.
Věra Kučerová, KPOZ
Ve společenské kronice jsou uvedeni pouze
spoluobčané, kteří ke zveřejnění svého
jména dali písemný souhlas, nebo ti, k jejichž
zveřejnění dali písemný souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.
V červnu jsme přivítali následující
miminka:
Sofie Švecová, Marek Exler, Václav Šmejda,
Adéla Šafářová, Emily Klímová, Zoey Grulichová, Antonie Kejvalová
Připojujeme omluvu paní Marii Vackové (98
let). V červnovém čísle bylo v dodaných podkladech pro Společenskou kroniku chybně
uvedeno její jméno.

Prastará Jotamova bajka je o vládnutí, o moci
nad druhými. Jen těžko si představit lidskou společnost bez vládnutí. Lidská společnost nějakou
vládu potřebuje. Ale určitě není jedno kdo a jak
vládne. V Bibli najdeme tuto bajku v Knize soudců. V Izraeli tehdy neměli krále a v čele lidu stáli
soudci. Jejich úkolem bylo nejen soudit, ale také
vysvobozovat izraelské kmeny od útlaku okolních národů a vést národ i nábožensky. Soudce
si povolával sám Hospodin a dával jim svého
ducha. Doba soudců byla mnohem svobodnější
než doba královská. Možná by se dalo říci, že to
byla jakási starověká demokracie. Ve Starém zákoně najdeme také velmi silný názor, že v Izraeli
žádný král vůbec být nemá (1Sa 8). Neboť ve starověku byl král také tak trochu bůh. Bohem a králem měl být v Izraeli ale jen Hospodin.
Izraelci chtěli už po soudci Gedeonovi, aby nad
nimi vládl jako král. Ten to ale odmítl s tím, že nad
Izraelem má panovat Hospodin (Sd 8.23). Avšak
jeho syn Abímelech se vlády zmocnil velmi krutým způsobem – povraždil 70 svých bratrů. Zachránil se jen nejmladší Jotam. A po tomto
krveprolití si lid města Šekemu za krále vybral
právě tohoto Abímelecha. A Jotam to z hory Garizím hlasitě komentoval bajkou o tom, jak si
stromy volili krále.
Stromy se sešly, aby si vybraly krále, který by nad
nimi vládnul. Nabídku dostala nejprve oliva, pak
fík a nakonec vinný kmen. Jsou to stromy, které
člověku přinášejí velký užitek. Oliva dává olej, fík
má zase sladké a osvěžující plody a z plodů vinné
révy se dá vyrobit víno, které přináší radost a veselí. Tyto tři výborné stromy vnímaly svoji existenci jako užitečnou službu. Jsou tu proto, aby
něco dobrého dávaly. A to nechtějí vyměnit za
panování nad druhými. Dávání je pro ně důležitější než vládnutí. Nejužitečnější stromy nabídku
kralovat odmítají. A pak nabídku dostane jakýsi
bezvýznamný bodlák. A ten ji bez váhání přijme.
A hned začne vyhrožovat i mohutným libanonským cedrům. Ten, který se k ničemu nehodí,
bude druhým vládnout jako král.
Jotamova bajka varuje před těmi, kteří dychtí po
vládnutí, ač jinak nejsou k ničemu užiteční.
Mohou být velice bezohlední a krutí. Nejde jim
o to, aby společnosti něco dali, aby druhým sloužili. Jde jim jen o vlastní prospěch, o rozmnožení
svého majetku a posílení své moci. Společnost,
která si takové „bodláky“ vybere, aby ji vládli, riskuje tragédii. Když se někdo takový dostane
k moci, už se ji nebude jen tak chtít vzdát.
Ti, kteří druhým něco dávají, netouží po panování. Křesťané věří v Pána Ježíšě Krista. A vyznávají, že je to král. Ale je to zvláštní král. Jeho
království není z tohoto světa. Je to král, který
nepřišel ovládat, ale který přišel sloužit. Je to
zřejmé z celého jeho života, Vždyť nežil pro sebe,
ale pro druhé. Odpouštěl hříchy, uzdravoval, zastával se, dával naději. A pro spásu lidí i celého
světa obětoval svůj život na kříži.
Václav Hurt, evangelický farář

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision.
Podívejte se na: • Strážníci začali elektronicky
kontrolovat průjezdy na červenou a přišlo překvapení • ZUŠ Open 2019 • Místní liga v malé
kopané jde do finále x Muzejní noc v Den dětí?
Krteček vs. Krvavý román! • In Monte Oliveti •
Zahajovací koncert 61. ročníku Národního festivalu • Zahájení sezóny jachetního oddílu •
Městská plovárna zdražila, ale zavedla i rodinné
vstupné • Pocta vojákům zemřelým v napoleonských válkách • Reportáže z vybraných pořadů Smetanovy Litomyšle 2019

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

červenec 2019
245 let – 21. 7. 1774 se narodil Jan Sudiprav
Rettig, právník, obrozenecký spisovatel,
překladatel, dramatik, vlastenec, manžel
Magdaleny Dobromily Rettigové. Byl schopným výtvarníkem, ilustroval některá vydání
písemných prací své ženy. Je autorem povídek, které publikoval v Čechoslovanu, Dobroslavu nebo Milozoru, napsal několik
divadelních her, které vyšly i knižně.
185 let – 9. 7. 1834 se narodil Jan Neruda,
významný český básník, prozaik, novinář,
dramatik, literární a divadelní kritik a vůdčí
osobnost generace májovců. V Litomyšli byl
roku 1860 redaktorem společenského časopisu Obrazy ze života, který vydávala Augustova tiskárna.
145 let – 27. 7. 1874 se narodil Břetislav
Šťastný, hudební skladatel, učitel. Po studiu
litomyšlského gymnázia absolvoval pražskou konzervatoř (obor varhany) a působil
jako profesor hudby na učitelském ústavu
a gymnáziu v Litomyšli. Byl dlouholetým
sbormistrem pěveckého spolku Vlastimil,
kde založil ženský sbor. V roce 1922 odešel
z Litomyšle do Přerova, působil též ve
Znojmě.
115 let – 19. 7. 1904 se v Litomyšli narodil
František Motyčka, akademický malíř
a středoškolský profesor působící převážně
ve Zlíně, krajinář a malíř zátiší a květin. Vystudoval výtvarný obor na Palackého uni-

HISTORICKÉ POHLEDY
verzitě v Olomouci, jeho profesorem byl i Jan
Zrzavý. Vzdělával se v ateliérech známých
malířů, např. v ateliéru Aloise Fišárka, Aloise
Kalvody či Jaroslava Šetelíka. Jeho otec
František Motyčka (1877–1952) byl malíř samouk, který ve svých obrazech zachytil
mnohé již zmizelé části Litomyšle.
30 let – 20. 7. 1989 zemřel Ladislav Faltejsek, sochař, absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Byl zakládajícím členem
Svazu výtvarných umělců (1949), autor
busty Boženy Němcové na domě č. 27 na
Smetanově náměstí v Litomyšli (1971), Petra
Jilemnického na Lidovém domě v Poříčí u Litomyšle (1979). V letech 1963–1969 a krátce
v roce 1972 učil v Litomyšli na pedagogické
škole. V roce 1937 získal 1. cenu za sochu
„Pilot“. V letech 1937–1938 spolupracoval
s prof. Laudou na výstavě v Paříži a na pomníku Komenského v Naardenu.
20 let – 19. 7. 1999 zemřel při leteckém neštěstí Miroslav Kubík, podnikatel v oboru
plynárenství a obchodu, který založil roku
1990 v Litomyšli velkou dynamickou firmu.
V roce 1999 mu byla udělena Cena města Litomyšle in memoriam v kategorii podnikatel
roku.
90 let – 9. 7. 1929 navštívil Litomyšl při příležitosti konání krajinské výstavy prezident T. G. Masaryk. Do města přijel
z Vysokého Mýta a po několikahodinové
návštěvě odjel do Svitav v rámci státní návštěvy.
Lenka Backová

Návštěva T. G. Masaryka v Litomyšli
Dlouho očekávaná návštěva prezidenta T. G.
Masaryka v Litomyšli se uskutečnila 9. července
1929 u příležitosti krajinské výstavy východních
Čech. Dlouhé zástupy lidí se toho dne shromáždily od slavnostní brány v Havlíčkově ulici až
k výstavišti a očekávaly pana prezidenta, který
dojel se svou družinou o půl 3 odpoledne z Vysokého Mýta. Byl přivítán purkmistrem města
MUDr. Františkem Laškem, po krátkém projevu
se prezident pozdravil se zástupci okresu, obcí

E-knihy v městské knihovně
Někdo má již dovolenou za sebou, někdo teprve
vybírá, kam v létě vyrazí. Možná jste již zaregistrovali, že naše knihovna od prosince nabízí
novou službu pro čtenáře. Je to zapůjčení elektronických knih, a to zcela zdarma pro registrované čtenáře. Tak proč to třeba nezkusit právě
na dovolené? Kdo rád cestuje a hodně čte, jistě
ocení snadnou dostupnost a široký výběr. Momentálně na našem webu v on-line katalogu naleznete více než 6900 e-knih a tento počet
každým dnem stoupá. Rovněž nabízíme možnost zapůjčení čtečky e-knih (platí se vratná
kauce 1000,- Kč). Obecně e-knihy můžeme rozdělit do dvou skupin. Jsou tu díla chráněná autorským zákonem a dále pak díla volná, tedy díla,
která již chráněna autorským nejsou. Tuto druhou skupinu e-knih spravuje Městská knihovna
v Praze a volná díla lze bez registrace v knihovnách stahovat nejen do mobilu, tabletu, čtečky,
ale i do stolního počítače a notebooku.
Přesný návod, jak si stáhnout e-knihu, nale-

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Další vyřešené krádeže. V květnu a červnu
vyřešili strážníci šest přestupků krádeží v obchodních domech BILLA a ALBERT. Všechny
přestupky byly vyřešeny uložením pokut na
místě.
Hlídka poskytla první pomoc. V květnu
strážníci dvakrát pomohli spoluobčanům se
zdravotními problémy. V prvním případě zkolabovala na Smetanově náměstí seniorka, byla jí
poskytnuta nezbytná pomoc a zavolána záchranná služba, která ženu odvezla do nemocnice. Ve druhém případě zkolaboval na
Smetanově náměstí senior, strážníci poskytli

znete na našich webových stránkách, odkaz
máme i přímo v on-line katalogu ve složce
„Elektronická kniha“ nebo se prostě přijďte do
knihovny zeptat, rádi pomůžeme.
Obecně platí, že služba je dostupná pro registrované čtenáře, výpůjční doba e-knih je 31 dní
a platí zde limit 3 kusů na toto období. E-knihy
lze stahovat do čteček, telefonů a tabletů se systémy Android 4.1 a iOS 8.4 a vyššími.
Službu poskytujeme ve spolupráci se společností Palmknihy, která je na trhu již devátým
rokem a nabídku e-knih stále rozšiřuje. Od prosince, kdy jsme službu zprovoznili, mezi nejžádanější tituly patří Bábovky, Slepá mapa,
Hotýlek (H. Třeštíková), Časodějové (N. V.
Ščerba), Doktor Proktor (J. Nesbø) a Dvůr trnů
a růží (S. J. Maas) či Běsa (D. Táborská).
A ještě jeden tip na závěr: Pokud uvažujete
o zakoupení čtečky, tak rozhodně vybírejte mezi
těmi, které již nabízejí připojení k internetu.
Alena Jiříčková, Městská knihovna Litomyšl

a korporací. Přes Smetanův dům se vydal na výstaviště, kde zazněly fanfáry z „Libuše“ a vítaly
jej hlasité pozdravy Sokolů, legionářů, hasičů
a dalších spolků. Děti z celého okresu pozdravily pana prezidenta kyticemi a proslovy. Následovala prohlídka dílen zemské odborné školy
a pěvecký spolek Vlastimil přivítal prezidenta
u sádrového odlitku jeho sochy, zhotovené sochařem Jaroslavem Brychtou. Dále si prohlédl
expozice ve škole i průmyslovém paláci, dívčí
školu, gymnázium na Masarykově čtvrti, zámek
i rodnou světničku B. Smetany. Následovala
prohlídka muzea, piaristické koleje a bylo nabídnuto malé pohoštění v zasedací síni spořitelny,
které zajistil Spolek paní a dívek. Po 17. hodině
odjel T. G. Masaryk do Svitav, dalšího města,
které navštívila delegace v rámci cesty hlavy
státu do východních Čech.
Lenka Backová

muži nezbytnou pomoc, ošetřili krvácející ránu
na hlavě a zavolali sanitku, která jej převezla do
nemocnice.
Pes běhal bez páníčka, tomu se proběhnutí prodražilo. V květnu vyřešili strážníci
jeden přestupek proti obecně závazné vyhlášce,
o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství. Přestupek strážníci vyřešili uložením pokuty ve výši 500 Kč na místě.
Opilec obtěžoval okolí, skončil na služebně. V květnu vyjeli strážnici na základě telefonických oznámení k potyčce dvou mužů. Na
místě zjistili, že podnapilý muž fyzicky i verbálně napadl další osobu. Agresor nereagoval
na výzvy, proto byl strážníky za pomocí hmatů
chvatů zpacifikován a následně ve spolupráci

s policisty z obvodního oddělení převezen na
policejní služebnu.
Naháč na procházce. V červnu vyřešili
strážníci přestupek proti veřejnému pořádku.
Konkrétně se jednalo o veřejné pohoršení, kdy
se nahý muž procházel po čerpací stanici. Přestupek byl vyřešen uložením pokuty ve výši
400 Kč na místě.
Opilec si zdříml na chodníku. V červnu řešili
strážníci oznámení o ležícím a spícím muži na
chodníku Smetanova náměstí. Strážníci na
místě zajistili silně podnapilého muže, kterého
následně převezli do nemocnice k ošetření
a vyšetření. Po ošetření a vyšetření byl hospitalizován na interně.
Tomáš Rádek, velitel MP Litomyšl
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Nový model Litomyšle představuje
její podobu v roce 1540

V regionálním muzeu si můžete nově prohlédnout velký interaktivní model města k roku
1540. Ten je spolu s řadou vzácných knih a replikou dobového tiskařského lisu součástí výstavy In monte Oliveti – Litomyšl a knižní
kultura jednoty bratrské v 16. století.
Model představuje Litomyšl na přelomu gotiky
a renesance. Tehdy zde převažovala dřevěná
zástavba, kamenné byly jen některé měšťan-

ské domy, dále kostely, opevnění či hrad.
Existovala zde dvě formálně samostatná
města, dolní a horní. Dolní město vám přijde povědomé – dominovalo mu velké náměstí (dnes
Smetanovo), které lemovaly dnes převážně zaniklé domy, na jejichž parcelách byly později vystavěny nové. Stál zde mj. špitál, masné krámy,
panský mlýn, lázně či sladovna; celek obklopovaly hradby s branami. Naopak horní město –

Průzkumníci vítají návštěvníky zámku
Seznamte se s Průzkumníky. Dílo sochaře Michala Gabriela bude po dobu konání 61. ročníku

Smetanovy Litomyšle zpestřovat vstup do
zámku. V Klášterních zahradách se objevila
i podobná socha jezdce v bílém provedení.
Za instalací moderního uměleckého díla stojí
Bohemian Heritage Fund.
Dobrou zprávou je, že ukotvení soch není nijak
invazivní ani technicky náročné. Svařují se totiž
na tzv. kari sítě, které se pouze položí na zem.
Instalace jsou součástí výstavy projektu MenART.
Průzkumníci navazují na tradici minulých let,
v roce 2009 byly ve městě umístěny sochy
Aleše Veselého, v roce 2016 ohlas vzbudila instalace „autobusu“ Lukáše Rittsteina v Klášterních zahradách.
-mv-

dnešní zámecké návrší – se změnilo k nepoznání. Na místě zámku (postaveného až po roce
1567) stál hrad, v němž sídlili Kostkové z Postupic, majitelé Litomyšle. Na hrad navazovalo
horní město s kamennými domy, vlastní radnicí
(na místě piaristického kostela), opevněním
a branami.
Interaktivní část modelu pomocí textů, zvukových komentářů a obrázků ve spojení s konkrétní stavbou přibližuje dobový život ve městě,
jako lázeňství, řemesla, opevnění a řadu dalších
témat. Dozvíte se například o pivovarnictví,
které vedle svého řemesla provozovali téměř
všichni měšťané. Pivovary měli přímo ve svých
domech a většinu produkce, kterou neprodali
krčmářům do okolních vesnic, také na místě vyčepovali. Z dnešního pohledu se to zdá neuvěřitelné, ale na pivo jste tak v Litomyšli mohli
zajít třeba do každého druhého domu.
Model bude prezentován na zmíněné výstavě
do 8. září. Nejvhodnějším časem pro její návštěvu je druhá hodina odpolední, kdy je každodenně prezentována funkčnost tiskařského lisu
a práce prvních zdejších tiskařů v 16. století.
René Klimeš

Výpůjční doba
městské knihovny
o prázdninách
Dospělé oddělení
pondělí 8–17
úterý 8–15
středa 8–12
čtvrtek 8–17
pátek 8–16
sobota zavřeno

Dětské oddělení
pondělí 9-11; 12-16
úterý 12-15
středa zavřeno
čtvrtek 9–11 a 12–16
pátek zavřeno
sobota zavřeno

Čítárna otevřena po, út, čt, pá (9–11.30)
Od 5. do 31. 8. bude knihovna uzavřena. Knihy
bude možné vracet do boxu před budovou.
Na všechny čtenáře se budeme těšit zase
v pondělí 2. září.
Iva Pekníková

Filip
Sokol
tel. 605 192 737
e-mail:
sokol.filip@post.cz
IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl

Malá novinka pro nevidomé
a zrakově postižené na zámku
Od června 2019 nabízí zámek v Litomyšli jednotlivým nevidomým a zrakově postiženým
návštěvníkům, nikoli skupinám a zájezdům,
možnost zapůjčit si v pokladně zajímavé haptické pomůcky:
- haptický plán areálu památky UNESCO s rozmístěním jednotlivých budov
- haptický plán 1. patra s rozmístěním pokojů na
zámeckých prohlídkových trasách
- haptické zobrazení čelní fasády litomyšlského
zámku
- haptické zobrazení rozmístění a podoby sgrafit
Na podmínky zapůjčení (a rezervaci) je třeba se
ptát předem na pokladně zámku +420 461 615
067. Děkujeme za pochopení a doufáme, že po-
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můcky zprostředkují další zajímavé informace
návštěvníkům zámeckého areálu v Litomyšli.
-red-

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

v Litomyšli v červenci 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl
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21.30
20.30
21.00
16.00
18.00 a 19.30
16.00-18.00
21.00
22.00
22.00
9.00
10.00 - 12.00
10.00
14.30
20.00
22.00
22.00
20.00
19.30
19.30
19.30
19.30
20.00
19.30
18.00 a 19.30
18.00
19.30
20.00
22.00
22.00
10.00-12.00
15.00
19.30
22.00
22.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
18.00 a 19.30
22.00
22.00
8.00-11.00
10.00 - 12.00
15.00
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22.00
19.00
19.30
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SL: B. Martinů: Hry o Marii - čtyři hry, čtyři podobenství o hříchu a odpuštění, vstupné 590-990 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
SL: Club Des Belugas - koncert přední světové nu jazzové kapely, vstupné 290-390 Kč • Klášterní zahrady
tel. 461 612 575
SL: B. Smetana: Dalibor - nová inscenace opery o třech dějstvích, vstupné 590-990 Kč • II. zámecké nádvoří
tel. 461 612 575
SL: A. Březina/A. Nashman/P. Howard: Charlotte - komorní operní muzikál, vstupné 390-590 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575
TPP: Ulhaná princezna, Pavel Helan - pohádku uvádí Divadlo ŠUS, od 19.30 koncert P. Helana • Toulovcovo náměstí
tel. 461 653 333
Interaktivní beseda s Jiřím Ledvinkou - setkání s konzultantem, průvodcem a léčitelem • Centrum Spontanea
tel. 725 916 618
SL: B. Smetana: Dalibor - nová inscenace opery o třech dějstvích, vstupné 590-990 Kč • II. zámecké nádvoří
tel. 461 612 575
Toulovcova afterpárty - dj Saurus, zdarma • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
První prázdninová párty - all music, dj Jan Packan, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Exkurze v muzeu tisku - max. 10 osob, nutná rezervace předem • Muzeum tisku firmy H. R. G. • další v 10.30, 13, 14.30 a 16 tel. 461 615 287
Art/Man - Josef Portman očima dětí - tvůrčí a herní zastavení pro rodiče s dětmi od 4 let • dům U Rytířů
tel. 461 614 765
Mistr Jan Hus - připomenutí reformátora bohoslužbou s Večeří Páně pod lipami • Toulovcovo náměstí
tel. 724 704 977
SL: Händel & Plachetka - koncert, vstupné 290-690 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
tel. 461 612 575
SL: Sólo pro 100 smyčců II. - koncert, vstupné 690-1190 Kč • II. zámecké nádvoří
tel. 461 612 575
Oldies párty 60.-90. let - dj wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Funky Ride - house music, dj Mylo Glenn & guests, vstupné 90 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
SL: Velké finále: Musica Festiva - vstupné 790-1290 Kč • II. zámecké nádvoří, přímý přenos také v Klášterních zahradách tel. 461 612 575
Komorní orchestr J. Kociana - I. a M. Štrausovi (housle), B. Mimra (dirgient), koncert • kostel Povýšení sv. Kříže
tel. 251 512 396
M. B. Tůmová (flétna), J. Pěruška (viola) - J. Schůrková (violoncello), J. Vychodilová (klavír), koncert • kostel Povýšení sv. Kříže
Středa, hudby Vám třeba: F. Černý a přátelé - frontman skupiny Čechomor a M.Vašíček a L. Moravec, zdarma • Smetanův dům - park
Leoš Čepický (housle), Michal Kaňka (violoncello), Jakub Čepický (viola) - koncert • kostel Povýšení sv. Kříže
Z Portmanovy filmotéky: Valérie a týden divů - filmová surrealistická báseň dle předlohy V. Nezvala • dům U Rytířů tel. 461 614 765
Daniel Matejča (housle), Jana Vychodilová (klavír) - M. Pěruška, K. Vocetková a J. Vojtek, koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396
TPP: O Smolíčkovi, Kantoři - pohádku pro děti uvádí Divadlo KK, od 19.30 koncert Kantoři • Toulovcovo náměstí
tel. 461 653 333
Královničky - vernisáž výstavy Magdaleny Kvasničkové a Alžběty Prouzové • Galerie Pakosta (street gallery)
tel. 732 825 540
Petr Ries (kontrabas), Čeněk Pavlík (housle), Miroslav Sekera (klavír) - koncert • Smetanův dům
tel. 251 512 396
Matchbox CF - koncert a after párty (dj Guy-G a dj Enzo), vstupné dobrovolné • FotbalPark Litomyšl
tel. 777 822 183
Back 2 The Future - all music, dj Stayer, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Toulovcova afterpárty - zdarma • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Art/Man - Josef Portman očima dětí - tvůrčí a herní zastavení pro rodiče s dětmi od 4 let • dům U Rytířů
tel. 461 614 765
Svět kostiček - slavnostní otevření unikátní výstavy stavebnic • zámecká jízdárna a pivovar
tel. 777 100 897
Ivan Štraus (housle), Michaela Štrausová (housle), Miroslav Sekara (klavír) - koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396
Houseland Birthday Edition - house music, dj Mylo Glenn & guests, vstupné 130 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Dance párty - dj Magdida, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Marek Jerie (violoncello), Miroslav Sekera (klavír) - koncert • Smetanův dům
tel. 251 512 396
J. a M. Pěruškovi (housle), Jan st. (viola) - D. a K. Vocetková (violoncello), B. M. Tůmová (flétna) • Smetanův dům
tel. 251 512 396
Závěrečný koncert účastníků Setkání přátel komorní hudby • Smetanův dům
tel. 251 512 396
Středa, hudby Vám třeba: Syfon + Patti Smith Tribute - koncert, zdarma • Smetanův dům - park
tel. 461 613 239
Hu-Hu večer (Humor v hudbě) - pořad v rámci Setkání přátel komorní hudby • Smetanův dům
tel. 251 512 396
TPP: O kůzlátkách, Pozdní sběr - pohádku pro děti uvádí Divadlo Kejkle, od 19.30 koncert Pozdní sběr • Toulovcovo náměstí
Oldies Night - oldies a milénium hits, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Toulovcova afterpárty - dj Wolf, zdarma • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí
tel. 737 111 507
Art/Man - Josef Portman očima dětí - tvůrčí a herní zastavení pro rodiče s dětmi od 4 let • dům U Rytířů
tel. 461 614 765
Pohodelský minifest - multižánrový festival, vstupné 60 Kč • parket za Kulturním domem Pohodlí
Beach Party - all music, djs Pegas & Selene, vstupné 60 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
tel. 777 822 183
Na stojáka live - účinkují: Arny, Daniel Čech, Lukáš Pavlásek, 220 Kč předprodej/250 Kč na místě • FotbalPark Litomyšl
Středa, hudby Vám třeba: Do větru + Lucky Joke - kapely ze Svitav a Litomyšle, zdarma • Smetanův dům - park
tel. 461 613 239
Večer s galerií: Tvorba autorských knih - tiskařská dílna, grafické listy, vstupné 20/40 Kč • dům U Rytířů
tel. 461 614 765
TPP: Plaváček, Ivo Jahelka - pohádku pro děti uvádí Divadlo Elf, od 19.30 koncert Ivo Jahelka • Toulovcovo náměstí
tel. 461 653 333
Toulovcova afterpárty - vstup zdarma • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Najdi (na) sebe - jedeme dál! - bazárek, co má atmosféru, rezervace místa na emailu veronikadvorak83@gmail.com • El lamíno café
Art/Man - Josef Portman očima dětí - tvůrčí a herní zastavení pro rodiče s dětmi od 4 let • dům U Rytířů
tel. 461 614 765
Za příběhem zámku - prohlídka s návštěvou běžně nepřístupných prostor, rezervace předem • Státní zámek Litomyšl
tel. 461 615 067
Zahajovací koncert Mezinárodních houslových kurzů - vstupné dobrovolné • Smetanův dům
tel. 461 612 628
Ladies Night - dance & club music, dj Freezer, vstupné 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Dance párty - dj Brofil, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Za příběhem zámku - prohlídka s návštěvou běžně nepřístupných prostor, rezervace předem • Státní zámek Litomyšl
tel. 461 615 067
Československá párty - CZ/SK music, dj Karel Beneš, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Prázdninová lehátková vyhlídka u saletu - hraje Unotrio • Státní zámek Litomyšl - ve francouzské zahradě
tel. 461 653 333
tel. 461 613 239
Středa, hudby Vám třeba: X̌ilt + The Cousins - koncert litomyšlských kapel, zdarma • Smetanův dům - park
TPP: Tři prasátka, Žamboši - pohádku uvádí Divadelní spolek Pruhované panenky, od 19.30 koncert Žamboši • Toulovcovo náměstí
Kinematograf Bratří Čadíků: Po čem muži touží - film ČR, vstupné dobrovolné • letní kino na Smetanově náměstí tel. 461 613 239
Toulovcova afterpárty - dj Magdida, zdarma • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Litomyšlský pivní festiválek - 10. ročník - pivní a hudební rozmanitost, soutěže, vstup zdarma • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719

3. 8.

4. 8.
5. 8.

So 18.00
21.00
22.00
Ne 21.00
Po 21.00

Koncert Mezinárodních houslových kurzů - koncert houslových kurzů, vstupné dobrovolné • Smetanův dům
tel. 461 612 628
Kinematograf Bratří Čadíků: Čertí brko - film ČR, vstupné dobrovolné • letní kino na Smetanově náměstí
tel. 461 613 239
Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Kinematograf Bratří Čadíků: Trabantem tam a zase zpátky - film ČR, vstupné dobrovolné • letní kino na Smetanově náměstí
Kinematograf Bratří Čadíků: Čertí brko - film ČR, vstupné dobrovolné • letní kino na Smetanově náměstí
tel. 461 613 239

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM
Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St 2., 3. 7.
Podfukářky - film USA, komedie, 95 min, titulky, 120 Kč
Čt 4. 7.
Máma - film USA, horor/thriller, 100 min, titulky, 110 Kč
Srážka s láskou - film USA, komedie/romantický, 125 min, titulky, 130 Kč
Pá, So 5., 6. 7.
St 10. 7.
Slunce je také hvězda - film USA, drama/romantický, 95 min, titulky, 120 Kč
Spider-man: Daleko od domova - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min, Čt titulky / Pá dabing, 120 Kč
Čt, Pá 11., 12. 7.
Spider-man: Daleko od domova ve 3D - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min, 140 Kč
So 13. 7.
St 17. 7.
Uzly a pomeranče - film ČR/SR/Německo, drama/romantický, 95 min, 120 Kč
Mrtví neumírají - film USA, komedie/horor, 105 min, titulky, 120 Kč
Čt 18. 7.
Pá, So 19., 20. 7.
Spolujízda - film USA, akční/komedie, 100 min, titulky, 120 Kč
Late Night - film USA, drama/komedie, 105 min, titulky, 120 Kč
St, Čt 24., 25. 7.
Bez věcí nad věcí! - film Německo, komedie, 115 min, 120 Kč
Pá, So 26., 27. 7.
St 31. 7.
Kořist - film USA, horor, 90 min, titulky, 120 Kč
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - film USA, akční, 130 min, titulky, 130 Kč
Čt 1. 8. 17.00 a 19.30
KINO SOKOL DĚTEM
So, Ne 6. , 7. 7.
Hledá se Yetti - film USA, animovaný, 95 min, 100 Kč
So 13. 7.
Willy a kouzelná planeta ve 3D - film Francie, animovaný, 90 min, 150 Kč
Willy a kouzelná planeta - film Francie, animovaný, 90 min, 120 Kč
Ne 14. 7.
So 20. 7.
Lví král ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/drama, 110 min, 140 Kč
Ne 21. 7.
Lví král - film USA, animovaný/dobrodružný/drama, 110 min, 120 Kč
Psí poslání 2 - film USA, rodinný/komedie/drama/fantasy, 110 min, 110 Kč
So, Ne 27., 28. 7.

Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU
Ne 7. 7. od 21.15
Bohemian Rhapsody - film VB/USA, životopisný/drama/hudební, 135 min, 50 Kč
Ne 14. 7. od 21.15
Ženy v běhu - film ČR, komedie, 95 min, 50 Kč
Ne 21. 7. od 21.00
Mamma Mia! Here We Go Again - film USA, muzikál, 114 min, 50 Kč
Ne 28. 7. od 21.00
Alita: Bojový Anděl - film USA, akční/sci-fi, 120 min, 50 Kč

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 7. 7.
do 7. 7.
do 10. 7.
do 18. 7.
do 26. 7.
do 26. 7.
do 31. 8.
do 1. 9.
do 6. 9.
do 8. 9.
do 8. 9.
do 8. 9.
do 29. 9.
do 29. 9.
do 29. 9.
do 30. 9
do 30. 9
do 28. 10.
do 9. 11.
od 13. 7. do 14. 7.
od 13. 7. do 31. 8.
od 14. 7. do 17. 9.

Festivalové zahrady - doprovodná scéna národního festivalu, program na www.festivalovezahrady.cz • Klášterní zahrady
Olbram Zoubek: Eva bezová duše - výstava • Galerie de Lara • denně 9-12 a 13-17
Soňa Valentová: Krajiny v inkoustu - výstava • Klášterní zahrady - Klášterní sklípek • Út-Čt 10-18, Pá-Ne 10-19
Sergej Iščuk: Litomyšlské krásy a krásky - výstava • El lamíno café • Po-Pá 11-18, So-Ne 10-18
Za naše úspěchy vděčíme Vám - výstava příběhů z Indie v rámci projektu Adopce na dálku • kostel Povýšení sv. Kříže • Út-So 10-18, Ne 13-17
Daniela Martiníková: Ručně tkané textilie a modrotisk - výstava • zámecké informační centrum • Po 9-16, Út-Ne 9-17.30
Krajiny Josefa Černého - výstava obrazů • Smetanův dům • v době konání pořadů ve Smetanově domě nebo po domluvě na tel. 461 613 239
Vivat Grácie - výstava, která je součástí prohlídky zámku (trasa A) • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10-17
Marie Kolářová: Můj manžel chrápe jak sto hrochů - výstava • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia • denně
Zdeněk Miler dětem - hravá výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
In monte Oliveti / Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
Litomyšlští skladatelé - výstava, hudba 18. a 19. století na kůru kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
Balet s rodokmenem - výstava v zámeckých arkádách v přízemí k výročí premiéry baletu La Fille mal gardée, zdarma • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10-17
Městská obrazárna - výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
Krtkova letní dětská herna - hrací koutky a tvoření pro kluky i holky, domeček nejen pro Krtka • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
Andělé na návrší - expozice sakrálního umění pod klenbou barokní památky • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
Litomyšlení - rodinný program, který vás provede zámeckým návrším, pracovní listy k vyzvednutí v chrámu, v zámeckém IC a v muzeu • denně 10-18
Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit • Rodný byt Bedřicha Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
Sobotní farmářské trhy - info na tel. 775 653 315 • Toulovcovo náměstí • soboty 8.00-11.30
Borůvkový víkend - borůvkové speciality na sladko i na slano • Restaurace Veselka • 11.00
Královničky - výstava Magdaleny Kvasničkové a Alžběty Prouzové • Galerie Pakosta (street gallery) • denně
Svět kostiček - unikátní výstava stavebnic, včetně dětských heren • zámecká jízdárna a pivovar • denně 10-18

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL
do 7. 7.
do 7. 7.
do 8. 9.
od 13. 6. do 29. 9.
od 14. 6. do 7. 7.
od 14. 6. do 7. 7.
od 16. 6. do 27. 10.
od 16. 6. do 7. 7.
od 16. 6. do 31. 12.
od 16. 6. do 31. 8.
od 16. 6. do 8. 9.

Cestopisák Josefa Váchala – výstava o pěším výletě J. Váchala, J. Portmana a A. Mackové na Vysočinu • Portmoneum • Út – Ne 9–12 a 13–17
Expresionismus – výstava • Galerie Kroupa • denně 10–18
Grafika mezi námi – výstava • Červená věž – areál fakulty restaurování • Po–Pá 8–15, So–Ne 10–17
Slavnost hrdinů / Edice 27 linií – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 11–19 (od 12. 7. pouze Pá–Ne 11–18)
Kruhy a čáry – výstava ze sbírky Karly a Davida Železných • Evropské školicí centrum • denně 10–18
Milan Cais, Petr Nikl, Maxim Velčovský – v objetku bývalé August. tiskárny • Šantovo náměstí • denně 10–18
Prolínání – výstava • White Gallery • denně 13–17 (srpen Pá-Ne 13-17, září a říjen So-Ne 13-17)
Petr Nikl: Organické stopy – výstava obrazů • Galerie Pakosta (street gallery)
Daniel Pešta: ExCitace – výstava v kryptě • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10–18
Zorka Ságlová: Obrazy, tapisérie, fotografie – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • denně 10–17 (od 8.7. pouze Čt–Ne 10–17)
Mánie Josefa Portmana / Vy jste unikum milý Portmane – výstava • dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17

SPORT, CVIČENÍ
Městský bazén a plovárna, tel.: 461 315 011
Denně 9.00-20.00 dle počasí otevřeno buď koupaliště nebo
krytý bazén.
www.bazen-litomysl.cz
Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 588 586
Adventure golf, nohejbal, volejbal, plážový volejbal...
www.areal-sokolovna.cz
Cvičební sál Veselka
• Po 8.30, Út 18.00 Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
(další info: Petra Bálská, tel. 608 834 129)

Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po-Pá 8.00 – 21.00 • So 10.00 – 22.00 , Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum-litomysl.cz
Areál vodních sportů v Nedošíně
• 26. - 28. 7., 2. - 4. 8. a 9. - 11. 8.
Windsurfing a paddleboard kempy - třídenní kurzy pro
začátečníky a mírně pokročilé
(přihláška na tel. 776 056 801, www.pireo.info)

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE

LITOMYŠL
viz kalendář akcí
SVITAVY
13. 7. 13.00
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 20. 7.
27. 7. 18-21
POLIČKA
15. – 21. 7.
13. 7.
26. - 27. 7.
červenec–srpen
VYSOKÉ MÝTO
červenec–srpen

viz kalendář akcí
4. – 6. 7.
19. 7.
5.- 6. 7.
červenec–srpen
26. - 27. 7.
26. 7. - 11. 8.
19. - 20. 7.

BYSTRÉ
DOLNÍ ÚJEZD
LUBNÁ
OLDŘIŠ

POLIČKA
SEBRANICE

viz kalendář akcí
4. 7. 21.30
6. 7. 8.45
12. - 14. 7.
20. – 21. 7.
12. 7. 21.30
13. 7. 20.00
10. 8. 20.00
5. 7. 13.00
27. 7. 20.00
12. 7. 20.00
13. 7. 20.00
14. 7. 15.00
28. 7.
26. – 27. 7.
15. – 21. 7.
13. 7.
28. 7.

více na www.regionsm.cz

Letní kino - Ženy v běhu, vstupné 50 Kč, do 15 let 30 Kč, občerstvení zajištěno
Borovský kiláček – 4. ročník dětského cyklistického závodu, začátek závodu od 10.00 • za Roubenkou
Borovská pouť
Výstava v areálu sokolovny – So od 10.00 do 17.00, Ne od 8.00 do 16.00
Ženy v běhu – letní kino, občerstvení zajištěno, vstupné 50 Kč • v areálu HZ
Italská noc I – hraje kapela Rock Faktor, občerstvení zajištěno • areál SDH
Italská II – hraje kapela Těžká doba, občerstvení zajištěno • areál SDH
Lubenská křídlovka – účinkují: Leškovanka, Dolnovanka, Lácaranka • letní areál
Pouťová zábava • letní areál
Pouťové slavnosti v Oldřiši – taneční zábava, hraje Rytmik, více informací na www.oldris.cz • za Orlovnou
Pouťové slavnosti v Oldřiši – taneční zábava, hraje Kyvadlo, více informací na www.oldris.cz • za Orlovnou
Pouťové slavnosti v Oldřiši – odpoledne posezení s hudbou, hrají Countrymeni, více informací na www.oldris.cz • za Orlovnou
Léto v pohybu – sportovní aktivity pro děti i dospělé v novém Víceúčelovém sportovním areálu za školkou v Oldřiši • vstupné dobrovolné
Colour Meeting – multikulturní festival v krásném prostředí poličského parku u hradeb, www.colourmeeting.cz
Řezbářské dny na Svojanově – www.svojanov.cz
Festival akustické hudby na Svojanově – www.svojanov.cz
Anenská pouť na Vysokém Lese – začátek v 15 hodin mší svatou, poté sousedské posezení s harmonikami • občerstvení zajištěno

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.

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

více na www.ceskainspirace.cz

Rock for people – 25. ročník • Festivalpark Hradec Králové
Hrnčířský swing 2019 – 26. ročník letních koncertů v hrnčírně v Novém Drahově, J.J.Jazzmen Praha + Barbora Vágnerová
Jindřichohradecká činohra – Cyrano de Bergerec • St. hrad a zámek Jindřichův Hradec, III. nádvoří
Kutnohorské léto – celoprázdninový kulturně zábavní festival plný zážitků.
Colour Meeting Polička – mezinárodní multikulturní festival v jedinečném prostředí poličského parku u hradeb
Prázdniny v Telči a Parní léto – koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy, jízdy parním vlakem, závody dračích lodí
Historické slavnosti Jakuba Krčína – návrat stavitele rybníků s bohatým kulturním programem v centru města

KRAJ SMETANY A MARTINŮ

LITOMYŠL
BOROVÁ

více na www.ceskomoravskepomezi.cz

Pivní slavnosti a výstava historických vozidel - hudební program • náměstí Míru
Moravskotřebovský bramborák • nádvoří zámku Moravská Třebová
Partie červeného dragouna – speciální noční oživlé prohlídky • zámek Moravská Třebová
Řezbářské dny na Svojanově – www.svojanov.cz
Festival akustické hudby na Svojanově – www.svojanov.cz
Colour Meeting Polička – multižánrový festival v jedinečném prostředí poličských hradeb
Promenádní koncerty – koncerty dechových hudeb, jednou za dva týdny, www.vysoke-myto.cz • náměstí Přemysla Otakara II.
Vysokomýtské kulturní léto – kino, divadla, koncerty, www.mklub.cz • Amfiteátr M-klubu

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

LITOMYŠL
HRADEC KRÁLOVÉ
CHEB
JINDŘICHŮV HRADEC
KUTNÁ HORA
POLIČKA
TELČ
TŘEBOŇ

Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá ve Fitcentru FILA 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 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548

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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-18.00 So-Ne 9.00-14.00
Informační centrum na zámku otevřeno:
Po 9.00-16.00
Út-Ne 9.00-17.30
Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal a Colosseum.
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek RegioJet. Internet, kopírování, skenování.
Aktuálně v nabídce: Bonusová knížka Užijte si Litomyšl, přehled vstupenek v předprodeji na www.ticlitomysl.cz/vstupenky
aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Díky „Lásce k šutrům“ vyhrál Ondřej
Cenek prestižní studentskou soutěž
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli je dlouholetou líhní talentů v mnoha vědních oborech.
Na své předchůdce v červnu navázal zapálený mineralog Ondřej Cenek, který v 17 letech vyhrál
celostátní kolo prestižní soutěže Středoškolské odborné činnosti. Téma jeho práce? Uranové
minerály a jejich určení pomocí světelného spektra. Kromě speciálního optického vybavení tak
pro bádání potřeboval i dozimetr, kterým sledoval úroveň radiace své sbírky nerostů.
Středoškolské odborné činnosti v kategorii Geologie a geografie. Cesta k tomuto úspěchu však
nebyla snadná. Uranových minerálu je celá
škála a odlišit je od sebe není snadné ani pro
profesionály. „Z ocenění mám velkou radost,
ale nebylo to jednoduché. Na zahraničním webu
jsem si před rokem přečetl o dosud nepříliš prozkoumané metodě jejich určení skrz analýzu
fluorescence. Ve zkratce se dá říct, že jsem na
minerály ve tmě pouštěl světlo z UV lampy,
u kterého jsem analyzoval spektrum a pak přiřazoval hodnoty k jednotlivým minerálům,“ vysvětluje Ondřej, o čem je vlastně řeč.
„Bylo to ale naprosto bezpečné,“ ujišťuje mě sextán, který si spočítal, že kdyby stál od své
sbírky ve vzdálenosti deseti centimetrů po dobu
padesáti let, neměla by na něj mít velice slabá
radiace vliv. Pro jeho vlastní dobro doufám, že
se v propočtech nespletl v desetinné čárce.
Na soutěžním projektu dělal Ondřej Cenek více
než rok. Tak dlouho mu trvalo shánění minerálů,
technického vybavení a zjišťování informací
k této doposud nepříliš prověřené metodě určování druhů uranových minerálů. Nakonec se
to vyplatilo, odbornou porotu jeho práce
nadchla a vyhlásila jej vítězem celostátního kola

Den s gymnáziem. Společná akce
gymnázia a speciálních škol
Již 11. rokem nám zdejší gymnázium připravilo
na svém hřišti akci určenou pro žáky speciálních
škol. Naše speciální škola poskytuje zázemí
všem účastníkům pozvaných škol. Letošní akce
proběhla 29. května a účastnilo se jí celkem 45
žáků speciálních škol v Litomyšli, Vysokém Mýtě
a Poličce. Pro žáky s výraznějšími kombinacemi
postižení studenti nachystali hravé sportovní
dopoledne. Studenti doprovázeli žáky z deseti
družstev po jednotlivých stanovištích, kde plnili
různorodé psychomotorické hry, předváděli

praktické zkušenosti a sportovní dovednosti.
Studenti opět prokázali, že se umí přiblížit
našim žákům a užít si s nimi krásnou atmosféru.
Každý žák si odnesl odměny, diplom a perníkové medaile. Medailemi byli – k překvapení
všech – odměněni i pedagogičtí pracovníci.
Poděkováním gymnáziu byl společný pokřik
žáků a pedagogických doprovodů všech speciálních škol: „My gympl rádi máme, my mu zatleskáme!“ Za speciální školy Anna Vrchotová,
Speciální základní škola Litomyšl

Den se speciální školou
Dne 29. května 2019 se na našem gymnáziu
konal Den se speciální školou. My, žáci třetího
ročníku a septimy, jsme se stali jeho pořadateli.
Nebyl to pro nás lehký úkol, protože s podobnými akcemi většinou nemáme žádné zkušenosti. Nejprve jsme přichystali stanoviště
a rozdělili jsme se ke skupinkám dětí. Na stano-
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vištích byly nejrůznější hry, poznávání, ochutnávání, třídění a další aktivity. V každé z deseti
skupinek bylo asi pět dětí a tři paní učitelky,
které nám pomáhaly s dětmi spolupracovat.
Celkem se u nás tedy sešlo bezmála padesát
dětí ze speciálních škol z Litomyšle, Vysokého
Mýta a Poličky. My jsme dětem vysvětlovali
úkoly na stanovištích, pomáhali jsme jim a dávali jim razítka za splněné úkoly. I když nebylo
počasí přímo slunečné, byli jsme rádi, že neprší,
a dobrou náladu nám to rozhodně nezkazilo.
Myslím, že nikdo z nás od dětí nečekal takovou
soutěživost, hravost, důvěru a nasazení, s kterými na tento den přišly. Za to jsme jim na konci
akce předali diplomy, dárky a sladké medaile,
které dostaly také paní učitelky. Oni si pro nás
také přichystali překvapení, a to děkovný pokřik.
Doufáme, že to pro ně byl aspoň tak hezký den
jako pro nás, a těšíme se na jejich další návštěvu.
Karolína Kovářová

Jelikož se v této oblasti stal jedním z průzkumníků, čekala na něj řada problémů. Například
ten, že si musel koupit již vědecky určené minerály, aby svým měřením získal správná data
a měl je pak jak ověřit. Jenže to není zrovna
levná záležitost. „Vybavení mi naštěstí zdarma
zapůjčili z brněnské firmy Narran, ale minerály
jsem si musel koupit. Jelikož je geologie mým
koníčkem, tak mi to nevadilo, ale nebyla to
zrovna levná záležitost. Dal jsem do ní skoro
všechny své peníze a bez pomoci táty by ani to
nestačilo,“ říká mladý sběratel, který má doma
v krabicích zhruba 500 vzorků dalších minerálů.
Čas od času si od nich odpočine hudbou, hraje
na klarinet, saxofon, klavír, kytaru a je členem
BigBandu ZUŠ, Litomyšlského symfonického
orchestru a studentské kapely.
Úspěch v soutěži může být pro Ondřeje Cenka
prvním krokem ve vysněné kariéře geologa.
O tom dalším má už nyní jasno. Až za dva roky
odmaturuje, chce se tomuto oboru věnovat na
Masarykově univerzitě v Brně. A toto jeho směřování pro lidi, kteří jej znají, vlastně není překvapení. „Už v osmi nebo devíti letech jsem
domů nosil kamení. Pak jsem dostal knihu pro
začínající sběratele Láska k šutrům a od té doby
v tom jedu,“ vzpomíná na své začátky. I v tomto
případě se ukazuje, že geologie je zajímavým
oborem, kterému buďto zcela propadnete, nebo
vás absolutně nezajímá. U Ondřeje to naštěstí
dopadlo prvním způsobem. A co říkají na jeho
koníček kamarádi? „Někteří si občas ťukají na
čelo a nechápou, proč někdo vrazí tolik úsilí,
času, energie a peněz do něčeho jako mineralogie. Jiní mě zas obdivují a tvrdí, že to, co
dělám, je hrozně zajímavé a líbí se jim to. Nejbližší kamarádi si už na to zvykli a nepřijde jim
to zvláštní. Museli si zvyknout...,“ dodává na
závěr.
-mv-

Investice
do gymnázia
Pardubický kraj má připraven projekt na
úsporu energií pro hlavní budovu a tělocvičnu Gymnázia v Litomyšli. Jelikož se jedná
o památkový objekt, nejde o zateplení fasády,
ale o repase a repliky původních okenních
a dveřních výplní, zateplení podlah a stěn
v půdních prostorách a řešení oprav vlhkostí
napadených omítek. Dále jsou zahrnuté drobné
opravy střechy nebo omítek říms. Opraveny
budou také terénní zídky z lomového kamene
a betonu. Celková částka se vyšplhá na 31,8 milionů korun.
-red-

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

Hry MŠ přilákaly
VOŠP a SPgŠ LITOMYŠL
a mezinárodní spolupráce škol stovky dětí
Vyšší odborná škola a Střední pedagogická
škola v Litomyšli se v právě končícím školním
roce zapojila do mezinárodní spolupráce hned
s několika subjekty.
Mezinárodní kontakty VOŠP a SPgŠ – Eberswalde (Německo)
Ve dnech 3. – 5. 10. 2018 se v Litomyšli setkali
kolegové partnerských škol OSZ 2 Eberswalde
a VOŠP a SPgŠ Litomyšl. Z Německa přijela
čtyřčlenná skupina pedagogů. Jejich návštěva
navázala na předcházející delegaci VOŠP
a SPgŠ v Německu. Společně se svými litomyšlskými kolegy projednávali možnosti
a směry další spolupráce obou škol, která
úspěšně probíhá již od roku 2003. Němečtí
hosté hospitovali v několika vyučovacích hodinách, navštívili MŠ Lidická a absolvovali prohlídku města. Výsledkem studijního pobytu
německých kolegů je plán na další výměnu
žáků a studentů obou škol za podpory Fondu
česko-německé budoucnosti.
O pevných vazbách mezi partnerskými školami
svědčí i skutečnost, že čtyři kolegové z Eberswalde přijali naše pozvání a přijeli v červnu
2019 na koncert v rámci Smetanovy Litomyšle.
Mezinárodní spolupráce na projektu: VOŠP
a SPgŠ – Univerzita Opole (Polsko) – Eberswalde (Německo) – asociace Les de Passeurs
Fresques (Francie)

Zahájili jsme spolupráci v rámci programu Erasmus+ Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. První informační
schůzka se uskutečnila v lednu 2019 v polské
Opoli. Účastníci se dohodli na další spolupráci
a jejím prvním konkrétním výsledkem je zpracování grantové žádosti, která je momentálně
ve fázi schvalování. Projekt povede k rozšíření
nabídky výtvarných aktivit škol a k vytvoření tří
fresek v partnerských městech. Na jejich tvorbě
se budou podílet studenti všech tří škol.
Odborná praxe v zahraničí v rámci programu
ERASMUS+
Další oblast mezinárodní spolupráce zahrnuje
přípravu a realizaci odborných praxí v zahraničí
ve spolupráci s partnerskými školami ADC College ve Velké Británii, OSZ 2 Eberswalde v Německu a Bilinguale Volksschule Komensky
v Rakousku. Díky schválenému grantu odjede
v příštím školním roce 12 studentů na odbornou
praxi do předškolních zařízení v Anglii, Německu a Rakousku. Odborná praxe v Londýně
pro 7 studentů bude třítýdenní, v Eberswalde
pobudou 3 studenti také tři týdny, odborná
praxe ve Vídni je v rámci dlouhodobé mobility
plánována pro dva studenty na tři měsíce. Studenti budou mít možnost seznámit se s místními předškolními zařízeními a jejich
dokumentací, novými metodami a postupy
práce, ale také si zdokonalit jazykové znalosti
a poznat lépe kulturu a prostředí dané země.
Jana Macková, Eva Krátká

Odborná umělecká praxe SZTŠ oboru
výstavnictví a scénická tvorba
I letos v květnových termínech 20. – 24. 5.
2019 studentky uměleckého oboru školy SZTŠ
Výstavnictví a scénická tvorba absolvovaly na
pracovištích Galerie hlavního města Prahy nezapomenutelnou odbornou praxi. Zúčastnily
jsme se vernisáže významné česko-portugalské výstavy Karafiáty a samet věnované období od 50. let komunistického režimu až po
revoluci v roce 1989 a vzpomínce na Václava
Havla i dílo Olbrama Zoubka.
Neméně zajímavá byla i výstava Jiřího Hanke
v Domě fotografie nebo díla významného
českého sochaře Františka Bílka v jeho vile.

Poznaly jsme i méně známá zákoutí a sklepení
domu U Kamenného zvonu nebo kouzelné
prostory Dominikánského kláštera zrekonstruované architektem Pleskotem. Úplně nás
uchvátila krásná panoramata Prahy z věží
kostela i veřejnosti nepřístupné staré barokní
klenby půdních prostor kostela sv. Jiljí.
Vyslechly jsme si mnohé odborné semináře
v rámci Týdne uměleckého vzdělávání. Ve výtvarných dílnách Colloredo-Mansfeldského
paláce jsme řešily návrhy haptických ornamentů – významných galerijních pomůcek pro
nevidomé. V praktických dílnách si studentky
3. ročníku procvičily znalosti historie výtvarného umění, estetické zákonitosti a vyzkoušely nové technologie a postupy při tvorbě
artefaktů. V oranžerii Trojského zámku jsme
mohly experimentovat na témata florálních
objektů a díla významných moderních umělců
Aleše Hnízdila a Jana Kačera.
Zasáhla nás i moderní a v Evropě ojedinělá
adaptace architekta Davida Černého – kyberkavárna Cyberdog. Jedná se o technické centrum roboticky obsluhovaného gastrobistra
a moderní kráčející plastika Trifota ve stylu
kamer Big Brother.
Odborný učitel Renata Plašilová

Na atletickém stadionu se 13. června konaly
Sportovní hry MŠ. Původní termín byl plánovaný
na 28. května, ale kvůli předpovědi počasí se
sportovalo až v červnu. Ani na druhý termín nebylo nebe bez mráčku, ale nakonec se vše podařilo. Přijelo 16 týmů ze 13 školek z celého
Litomyšlska. Každý tým se skládal z deseti dětí.
Vyhrál „tým A“ z III. MŠ Litomyšl, potlesku
a dárků se však dočkali všichni malí sportovci.
Na stadion zavítaly desítky nesoutěžících. Organizátoři ze školského odboru městského
úřadu děkují pomocníkům z I. základní školy
a všem, kteří na stadion zavítali.
-mv-, foto: Tereza Jiroušková

Den s IZS
Pro děti byl 12. června v areálu Střední školy zahradnické a technické přichystán Den s IZS. Bohatý program zahrnoval například ukázky práce
policie, hasičů, záchranářů i preventivní programy z BESIPu. Děti tak mohly vidět výcvik policejních psů o zákrok proti nebezpečnému
pachateli, profesionální i dobrovolné hasiče
a ukázku požárního sportu, mohly si prohlédnout nejmodernější techniku hasičů, policistů
a záchranářů. Do areálu přiletěl i vrtulník. Akce
se do Litomyšle vrátila po dvou letech. -az-

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma

15

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Není králík jako králík a co teprve pes!
Někdo rád králíka na smetaně,
někdo na víně. Jinému nejde
o maso, ale o krásnou srst
a límec z ní na kabátku. Někdo
měl chov 150 „kousků“ a někomu králíci vůbec nic neříkají.
O tom všem a mnohém dalším bylo povídání s našimi klienty. A proč téma králíci? Náš
Domov totiž navštívila chovatelka zakrslých králíčků a dva
z nich nám přivezla „na pohlazení, pomazlení a potěšení“.
Pohladit si chlupáčka většina
klientů chtěla, přestože se smáli: „Králík přece
není na hlazení, ale na jídlo. A tihle? Ti by byli
jen takové jednohubky!“. Inu, není králík jako
králík. Klientům paní chovatelka trpělivě králíčky podávala a my jsme mohli sledovat, jakou
radost senioři mají z dotyku něčeho živého,
jemného.
V našem Domově měli klienti před časem možnost setkávat se s pejskem – terapeutem. Tedy

s pejskem, který měl canisterapeutický výcvik. Klienti si ho
hladili, česali, pes podával pac,
oni ho za to krmili psími piškoty.
Pejsek ale onemocněl a klientům je po něm smutno. Občas
si vzpomenou, když vidí fotky
s ním, a ptají se, kdy zase přijde.
A my bychom jim to moc rádi
dopřáli. Jenže ať pátráme, jak
pátráme, žádného psa s výcvikem jsme široko daleko neobjevili. Proto zkoušíme i tuhle
cestu. Máte psího terapeuta
snad doma? Nebo víte o někom, kdo má a měl
by čas a zájem k nám chodit? Pokud ano, budeme rádi, když nám dáte vědět! Prosím, zavolejte nebo nám napište: telefon 602 520 707 či
mail reditel@csplitomysl.cz.
No, a na Boba a Bobka, králíčky z Litomyšle, se
zase brzy těšíme.
Ola Radimecká a Alena Fiedlerová,
CSP Litomyšl

Kupte si „ekotašky“
na odpad
Třídíte odpad? Máte ho doma tolik, že se vám
s ním špatně chodí ke kontejneru? Pak vám
třeba pomohou barevné ekotašky, které si v informačním centru můžete od června koupit
v balení za celkem 50 korun. Sada praktických
tašek na tříděný odpad by měla stačit pro potřeby běžné rodiny. V balení najdete tři tašky
(každou o objemu 40 litrů) do kterých můžete
třídit papír, plast a sklo. Nosnost každé z nich je
osm kilogramů. Jsou vyrobeny z odolného materiálu, lze je snadno čistit teplou vodou a jsou
vybaveny suchým zipem, díky kterému je pohodlně sepnete do jednoho velkého balíku.
-mv-

Návštěva z Levoče I senioři sportují
O víkendu v červnu nás po čtyřech letech opět
navštívil Komorní sbor CHORUS MINOR z partnerské Levoče. Sobotní program jsme připravili
trochu netradičně. Sbor jsme po obědě odvezli
do rodiště Bohuslava Martinů, kde měl prohlídku města s průvodcem. Pak následoval benefiční koncert pro Oblastní charitu Polička, jejíž
služby využívají i klienti z Litomyšle. Nedělním
společným zpíváním na ranní mši skončilo naše
setkání. A my se můžeme těšit, že za dva roky
se do Levoče zase vydáme my. Hana Černá

Ve čtvrtek 6. června se ve Sportovním areálu
za sokolovnou konaly již III. sportovní hry seniorů v Litomyšli. Po zahájení, pozdravu místostarosty p. Kašpara a menší rozcvičce se 58
soutěžících vydalo na jednotlivá stanoviště k plnění úkolů – zdolání překážkové dráhy v co nejkratším čase, zkouška rovnováhy přechodem
lavičky, hod „dvojkoulí“ na žebřík, hod pytlíku
do otvoru, 3 jamky na golfovém hřišti a znalost
ve sportovním kvízu.
Soutěžní nasazení všech bylo obdivuhodné,
nejlepších výsledků dosáhli a první tři místa obsadili v kategorii do 70 let Mirek Coufal, Jiřina
Sodomková a Marie Bartoňová. V kategorii nad
70 let Milan Slušný, Josef Lebruška a Ida Vitvarová.
Děkujeme vedení města za finanční podporu
a věcné odměny, za odměny děkujeme i vedení
kraje. Velké díky za pomoc na stanovištích
patří studentům místního gymnázia, všem pracovníkům areálu za sokolovnou, Martinovi Pelikánovi za bezproblémové ozvučení akce
a největší dík patří všem přítomným seniorům
– soutěžícím i přihlížejícím. Dana Kmošková,
předseda MO Seniorů Litomyšl

70 dobrodinců Běhalo srdcem
Přes 70 běžců se postavilo 21. června na startovní čáru benefičního běhu Běháme srdcem.
Ten organizátoři uspořádali na dvou tratích. Pro
zkušenější běžce vedla trasa Oseckým údolím,
děti si udělaly kilometrové kolečko plné úkolů
a hádanek v okolí druhé základní školy. Běh byl
určen pro malého Tomáše, který se statečně
pere s fyzickým handicapem. „Chce žít jako
ostatní děti a k tomu patří řádění venku s kamarády. Na benefici jsme vybrali 13 500 korun,
ty jsme hned po běhu předaly rodině na pořízení speciálního kola. Tomášek část akce absolvoval po svých, část v kočárku a už brzy bude
moci do přírody vyrazit výrazně rychleji a pohodlněji. Děkujeme všem za pomoc a ochotu,
bez vás by to nešlo,“ shrnuly své dojmy organizátorky z RůžOFFek v běhu.
-red-, foto: archiv pořadatelů
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Pocta Bedřichu
Smetanovi

V neděli 16. června se v rámci festivalu Smetanova Litomyšl uskutečnil koncert u pomníku
Bedřicha Smetany. Zazněly zde v koncertní
části jeho sborová díla a dále skladby Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Přestože předpověď hlásila prudký déšť, nakonec se počasí
umoudřilo a uctění památky Bedřicha Smetany
proběhlo bez jediné dešťové kapky.
-az-, foto: Smetanova Litomyšl
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Slavnost na Růžovém paloučku Obdivuhodné
Spolek přátel Růžového paloučku srdečně zve
veřejnost na tradiční Slavnost. Tato významná
kulturní a společenská událost se uskuteční
7. července, začátek je naplánován na 14.00
hodin.
I letos se můžete těšit na zajímavé hosty, a to
na senátora Petra Šilara a předsedu Ekumenické rady církví ČR Daniela Ženatého. O hu-

dební doprovod se postarají členové Moravia
Quintetu a dechového tělesa Jižani.
Růžový palouček je kulturní památkou, symbolem českého exulantství a památníkem českých
bratří. V parku je návštěvníkům k dispozici nová
naučná stezka. Pořadatelé se těší na vaši návštěvu.
-red-

Letní cyklus komorních koncertů
Letní cyklus komorních koncertů je opět součástí 46. ročníku Setkání přátel komorní hudby
a mezinárodních interpretačních kurzů v termínu 8. – 17. července, v Litomyšli už počtrnácté. Všechny koncerty začínají v 19.30 hodin.
Zahajovací koncert 8. 7. v kostele Povýšení sv.
Kříže bude probíhat zase „v režii“ Komorního
orchestru Jaroslava Kociana s dirigentem Bohuslavem Mimrou a sólisty Ivanem a Michaelou
Štrausovými, kteří zahrají Koncert d moll pro
dvoje housle a smyčce s continuem J. S. Bacha.
Na začátku pak uslyšíme Concerto grosso G dur
od G. F. Händela a na závěr pak půvabnou Suitu
pro smyčce Leoše Janáčka. Druhý chrámový
koncert 9. 7. bude patřit flétnistce Magdaleně
Tůmové, tentokrát bez souboru Magistri, ale
s milými kolegy – violistou Janem Pěruškou, violoncellistkou Jitkou Schůrkovou a cembalistkou Janou Vychodilovou. Zazní skladby, které
flétnistka objevila ve svém archivu – kompozice
pro flétnu a violu, které někdy podpoří violoncello a cembalo. Na středečním a letos posledním chrámovém koncertě uslyšíme mimořádný
program – Goldbergovské variace J. S. Bacha
(úprava D. Sitkovetsky) v podání tří sólistů –
houslisty Leoše Čepického, violisty Jakuba Čepického a violoncellisty Michala Kaňky. Na
čtvrtý koncert ve čtvrtek 11. 7. už přijďte do krásného Smetanova domu a uslyšíte opět něco mimořádného – čerstvě čtrnáctiletý houslista
Daniel Matejča získal letos 1. cenu a titul Laureáta Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí a před třemi týdny v konkurenci 140
účastníků 1. cenu s nejvyšším možným počtem
bodů v celosvětové soutěži německých gymnázií „Jugend Muziziert“. V první půlce večera zahraje ve spolupráci s klavíristkou Janou
Vychodilovou skladby J. S. Bacha, M. de Fally
a E. Ysaÿe. Po přestávce uslyšíme pro nás
všechny nový soubor Trio Bohémo (Matouš Pě-

ruška, Kristina Vocetková, Jan Vojtek), které zahraje hluboké trio S. Rachmaninova. Páteční
koncert (12. 7.) je rozdělený také na dvě poloviny
se dvěma výraznými a v Litomyšli tradičními interprety – kontrabasistou Petrem Riesem (M.
Bruch, A. Míšek) a houslistou Čeňkem Pavlíkem
(Fr. Benda, J. S. Bach, H. Wieniawski). S oběma
bude spolupracovat geniálně skromný klavírista
Miroslav Sekera. V sobotu 13. 7. vystoupí opět
s houslisty Ivanem a Michaelou Štrausovými,
kteří tentokrát zvolili skladby B. Martinů, W.
A. Mozarta, D. Šostakoviče J.Williamse, E. Blocha, J. Ježka – a Miroslav Sekera si během tohoto večera zahraje také sólově (C. Czerny:
Variace As dur na oblíbený valčík F. Schuberta.)
Nedělní koncert 14. 7. bude recitálem violoncellisty Marka Jerie, do třetice s klavíristou Miroslavem Sekerou. Můžete se těšit na Sonátu H.
Ecclese, Fantasijní kusy R. Schumanna, Pohádku L. Janáčka a Variace na slovenskou lidovou píseň B. Martinů. Na posledním koncertě
našich mezinárodně uznávaných lektorů a jejich
přátel se nám představí v pondělí 15. 7. velká
hudební rodina Pěrušků – otec rodu violista Jan,
houslisté Matouš a Jan, violoncellisté David
a (Matoušova přítelkyně) Kristina Vocetková zahrají krásný Schubertův Kvintet C dur pro 2
housle, violu a 2 violoncella. Jako překvapení
ovšem na začátku zazní (v profesionálním podání jako světová premiéra) skladba z mládí našeho přítele architekta, klavíristy a kreslíře
Vojtěcha Vojtěcha – Divertimento pro flétnu,
housle a violu. Flétnový part zahraje Magda Tůmová, houslový Matouš Pěruška a violový Jan
Pěruška. A už nám zbývají dva tradiční koncerty
– v úterý 16. 7. Závěrečný koncert účastníků
a o den později a na rozloučenou oblíbený večer
Humor v Hudbě ve velkém sále Smetanova
domu. Naše koncerty jsou přístupné všem – těšíme se na vás!
Eva Štrausová

Příběh zámku v Litomyšli
– stavebně historické prohlídky
V roce 2019 oslaví zámek v Litomyšli 20. výročí
od svého zapsání na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO díky své unikátní renesanční architektuře. Pro všechny zajímající se
o stavební vývoj litomyšlského zámku jsou připraveny stavebně historické prohlídky Za příběhem zámku – 27. a 28. 7. 2019. Rezervace
vstupenek nutná.
27. a 28. července 2019 jsou pro všechny milovníky památek, jejich historie a neobvyklých zážitků připraveny prohlídky Za příběhem zámku.
V doprovodu historika navštívíte zbytky starého
paláce Kostků z Postupic, nahlédnete do stavebního vývoje nejen samotného zámku, ale
celého areálu UNESCO. Projdete vedlejší i hlavní
schodiště, která vás zavedou do půdních pro-

stor a pod historické zámecké krovy. Součástí
návštěvy běžně nepřístupných prostor je i zahradní sallet z konce 18. století, který je stár jako
zámecké historické divadlo. Baterky, svítilny
a pevnou obuv s sebou. Prohlídky jsou fyzicky
náročnější a nejsou úplně vhodné pro děti.
Prohlídky Za příběhem zámku se konají 27. 7.
2019 a 28. 7. 2019, vždy od 11.00 a od 14.00 hod.
Jednotné vstupné (beze slev) je 150 Kč na
osobu, předběžná rezervace je nutná. Prohlídky
jsou fyzicky náročnější! Prohlídky vede Mgr.
Ondřej Vobejda.
Rezervace na +420 461 615 067 nebo e-mailem
na litomysl@npu.cz. Těšíme se na Vás.
Zdeňka Kalová

cestování v čase
V druhé polovině prázdnin připravuje Naděje
pro děti zajímavý program. Aktivity budou zaměřeny na cestování časem. Podíváme se do
pravěké vesnice, pustíme se do lovu mamuta,
zkusíme luštit pravěké vzkazy. V dalším týdnu
se přeneseme do středověku. Čeká nás pletení
ošatek, lukostřelba, dobývání hradů a další rytířské dovednosti. Týden zaměřený na moderní
dobu bude věnován poznávání vesmíru. A protože je Litomyšl plná historických momentů,
poslední týden se pustíme do tvoření originálního sgrafita, detektivního pátrání či pořádání
pikniku a her v litomyšlských zákoutích. Otevřeno v srpnu bude pro děvčata a chlapce od 6
do 18 let od úterý do pátku od 8 do 13 hodin.
V této době k nám může zavítat každý, kdo se
nerad doma nudí a kdo chce jít zážitkům vstříc.
Všechny aktivity kromě výletů jsou ze zákona
zdarma. Více informací naleznete na facebooku:
Naděje, pobočka Litomyšl nebo na www.nadeje.cz/litomysl .
Jitka Nádvorníková

Prázdninová
lehátková vyhlídka
u saletu
Oslavy 20. výročí zápisu zámeckého areálu na
Seznam UNESCO probíhají celoročně. Jedním
z nejcennějších architektonických prvků zámku
v Litomyšli jsou sgrafita. Poslední úterý v červenci a poslední úterý v srpnu pro vás připravíme
takové podmínky, abyste si užili výhled na jednotlivá „psaníčka“ z pohodlí lehátek. Nabídneme
k zapůjčení i dalekohledy, abyste se mohli na
vlastní oči přesvědčit, že se ani jedno sgrafitové
psaníčko z celkových osmi tisíc neopakuje.
Věříme, že zapadající sluníčko nám zámek parádně „nasvítí“ a posezení na francouzské zahradě nebude mít chybu. Pro dobrou pohodu
bude zajištěn i hudební doprovod a prodlouženou otevírací dobu bude mít i zámecké sklepení
se stálou expozicí soch Olbrama Zoubka a Srdcem pro Václava Havla. Ve sklepení kromě
těchto atraktivit zraje na lahvích i výborné víno,
které je k pozorování sgrafit ideálním doplňkem.
Akci pořádá město Litomyšl ve spolupráci se
Státním zámkem Litomyšl, příspěvkovou organizací Zámecké návrší a Smetanovou Litomyšlí.
Tak tedy nezapomeňte, v úterý 30. července
hraje Unotrio a v úterý 27. srpna seskupení Jen
tak. Těšíme se vždy v 19.00 hodin na viděnou ve
Francouzské zahradě.
Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl
foto: Martin Edlman
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Městská galerie představuje skvosty z tvorby
a z umělecké sbírky tiskaře Josefa Portmana
„Vernisážová smršť“, která v sobotu 15. června
zasáhla Osík a především Litomyšl, se samozřejmě nevyhnula ani domu U Rytířů, sídlu Městské galerie. Od 17 hodin zde proběhlo slavnostní
zahájení výstavy Mánie Josefa Portmana. „Vy jste
unikum milý Portmane“, jedné z akcí letošního,
už XV. ročníku festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl. Městská galerie ji připravila ve spolupráci
s Památníkem národního písemnictví v Praze,
záštitu nad ní převzali Roman Línek, 1. náměstek
hejtmana Pardubického kraje, a starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Částkou 376 000 Kč podpořilo její konání Ministerstvo kultury ČR, finanční
příspěvek ve výši 20 000 Kč poskytl Pardubický
kraj, poděkování organizátorů patří také tradičním místním sponzorům – firmě Langhamer a Vi-
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nárně „U Mydláře“. Podoba expozice je dílem
pražského architektonického studia ASGK Design
a litomyšlského grafického studia wwworks.
Vernisáž se uskutečnila před domem U Rytířů za
přítomnosti zhruba 130 návštěvníků. Ti v parném
počasí vyslechli krátké děkovné a pochvalné projevy Dany Schlaichertové, která v této době končí
ve funkci ředitelky Městské galerie, již zmíněného
Romana Línka, zástupců Památníku národního
písemnictví – Zdeňka Freislebena (ředitele),
Vilmy Hubáčkové a Bronislavy Kuzica Rokytové
(autorek výstavy, s nimiž za Městskou galerii
spolupracovala Zuzana Tomanová), dále pak
kunsthistorika z Fakulty restaurování Univerzity
Pardubice Jiřího Kašeho (znalce života a díla Josefa Portmana) a místostarosty Litomyšle Rado-

mila Kašpara. Došlo i na oficiální představení nedávno vydané obsáhlé knihy z pera jmenovaných
pražských historiček nazvané Josef Portman
(1893–1968). Na pomezí bibliománie. Jelikož ve
větší vzdálenosti od mikrofonu nebyli řečníci
dobře slyšet, není si pisatel těchto řádků jist, zda
si někdo z nich povšiml, že se zahajovaný galerijní kulturní podnik vlastně vhodně doplňuje
s probíhající výstavou v Regionálním muzeu
s názvem In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století. Ostatně už
před 11 lety byla v tomto muzeu k vidění expozice
Josef Portman, knihtiskař litomyšlský (vyšla
i stejnojmenná publikace), jejíž název avizuje,
jakou část Litomyšlanových aktivit přibližovala.
Výstava v Městské galerii je jiná. Poprvé totiž
představuje osobnost Josefa Portmana (*1893
Litomyšl, †1968 tamtéž) – vzděláním učitele,
avšak povoláním úředníka hospodářské správy
města a v podstatě nedobrovolného městského
knihovníka, jinak též okultistu žijícího v domku
dnes tak proslaveném pod názvem Portmoneum. Museum Josefa Váchala – komplexně,
tedy jednak jako amatérského tiskaře stojícího
za vznikem řady pozoruhodných knižních titulů
s mnohdy doslova úžasným výtvarným doprovodem, vydaných převážně v jednom či několika
málo výtiscích, jednak jako milovníka a vášnivého sběratele výtvarného umění. V této souvislosti stojí za zmínku málo známá skutečnost, že
nepřímo možná přispěl k rozhodnutí Václava
Boštíka vydat se na uměleckou dráhu – světově
uznávaný malíř na konci 20. století vzpomínal, že
ho v roce 1926 jakožto studenta primy litomyšlského gymnázia „hrozně okouzlila“ výstava grafika Jana Konůpka v malém sále Smetanova
domu. Prezentovaná díla, kupř. lepty z cyklů
Hamlet, Macbeth, Don Juan nebo Kytice, zapůjčil
ze své sbírky právě Portman, jenž s umělcem
dlouhodobě spolupracoval sám o tom napsal:
„Pokládám za svoji povinnost zde zaznamenati,
že ode mě nevzal ani haléře za výzdobu – dostal
vždy jen jeden výtisk tisku, který zdobil! (…) Nejen
výzdobu samu nutno obdivovati, ale jeho parátnost k výzdobě a dodání včas, sám často i expres
poslal potřebné!“ (Mých 100 tisků, vyzdobil Jan
Konůpek, Litomyšl 1937, nestr., výtisk ručně
označený červeným písmenem N, v majetku
autora tohoto článku.) V roce 1936 věnoval Portman svoji kolekci Konůpkových leptů Městské
galerii, přičemž to zdaleka nebyl jeho jediný dar
této významné litomyšlské kulturní instituci.
Na konci 50. let se Portman rozhodl předat
své tiskařské dílo, uměleckou sbírku, osobní
knihovnu a korespondenci tehdejší Karáskově
galerii spravované Památníkem národního písemnictví. Autorky výstavy, jeho pracovnice, tak
na jedné straně nemusely obcházet veřejné či
soukromé vlastníky, na straně druhé však stály
před obtížným úkolem vybrat z velkého množství
materiálu z jejich pohledu nejzajímavější kusy.
Jak se jim to podařilo, nechť posoudí diváci, které
by chtěl pisatel tohoto textu upozornit alespoň
na ilustrace Milady Marešové z knihy Velepíseň,
kterou napsal Šelomo, a na obrazy Gustave
Moreaua, Alberta Schamoniho a Georgese
Rouaulta. Je přesvědčen, že v rámci festivalu
Smetanova výtvarná Litomyšl jde o po všech
stránkách nejvydařenější výstavu. Přístupná
bude až do 8. září, a to denně kromě pondělí.
Stanislav Vosyka
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Festival stavebnic – světový
unikát pro malé i velké
14. 7. – 17. 9. 2019
Na zámecké návrší se po 3 letech vrací velmi
úspěšná interaktivní výstava Svět kostiček.
Tentokrát jsme pro vás připravili expozici mnohem větší. Můžete se těšit na stavebnice
LEGO®, SEVA®, BLOK, Mosaic Color, Gecco. Vše
v prostorách zámecké jízdárny a zámeckého
pivovaru na ploše více než 1 100 m2.
Ohromí vás nejen modely zvířat v životní velikosti, společenské hry, pohyblivé obří ruské
kolo, modely vozidel, ale i detailně propracovaný model ulice města. Jednou z mnoha novinek je edice SEVA Food a SEVA Kitchen. Ze
„znovuobjevené” stavebnice tak „ochutnáte”
modely jídel – například krůtí stehno s rýží, míchaná vajíčka. Servírovat můžete pomocí Seva
kuchyňského náčiní. K vidění je i největší soukromá sbírka edice Lego Technic v ČR.
Vedle expozice sestavené z více jak 750 000
dílků stavebnic budou k dispozici i dvě velké
herny. Zde si můžete stavět dle své fantazie,
jak dlouho chcete, protože kostičky vám nikdy
„nedojdou“. Součástí bude i světově unikátní
Retro koutek stavebnice SEVA s výrobními artikly napříč lety 1960 – 1997.
Prázdniny se blíží a my víme, že zážitky s dětmi
jsou ty nejcennější. Připravili jsme pro vás
skvělou nabídku ve formě sdružené vstupenky.
Sdružená vstupenka vám umožní objevovat
výstavu Svět kostiček, nasát atmosféru
chrámu Nalezení sv. Kříže a kochat se krásami

Litomyšle z vyhlídky kostela. Děti budu určitě
nadšené i z dětské prohlídky zámku Litomyšl,
která je také v ceně. K odpočinku si pak můžete dopřát kávu 1 + 1 zdarma v Kavárně el lamíno. Toto vše za 170,- Kč na osobu.
Jednotlivé části vstupenky lze rozdělit do více
dnů. Zakoupit vstupenku můžete v IC Litomyšle na pokladně piaristického kostela nebo
na místě výstavy.
Spolu s autorem výstavy Petrem Šimrem
a spolumajitelem stavebnice SEVA panem
Janem Látem slavnostně otevřeme tuto jedinečnou výstavu již v sobotu 13. července
v 15.00 hod.
Těšíme se na vás denně od 10.00 do 18.00 hod.
Více informací k výstavě najdete na www.legolitomysl.cz.
Hana Kopecká, Zámecké návrší

Srpnové večery s českým filmem
a Kinematografem bratří Čadíků
Po pět letních večerů bude letos patřit horní
část Smetanova náměstí českému filmu. Od 2.
do 6. srpna zde na své pouti po českých zemích zastaví oblíbený Kinematograf bratří
Čadíků, který do Litomyšle jezdí již neuvěřitelných dvacet sezón! Vstupné je jako obvykle
dobrovolné a jeho výtěžek bude zaslán na
Konto Bariéry.
V pátek 2. srpna uvidí návštěvníci film „Po
čem muži touží“ s Annou Polívkovou a Jiřím
Langmajerem. Na sobotu 3. srpna je připraveno promítání pohádky „Čertí brko“, ve které
hrají Ondřej Vetchý, Jan Cina, Jan Budař a další
známé tváře. V neděli 4. srpna uvidíte pokračování dobrodružného putování cestovatele

Dana Přibáně s názvem „Trabantem tam
a zase zpátky“. Pondělní promítání přinese
5. srpna úspěšnou českou komedii „Chata na
prodej“. Účinkují Ivana Chýlková, David Vávra,
Tereza Voříšková a další.
Sérii promítání zakončí v úterý 6. srpna film
„Hastrman“ s vynikajícím Karlem Dobrým
v hlavní roli, který za svůj výkon obdržel
Českého lva. Kromě toho získal snímek v roce
2018 ještě další tři České lvy, a to za nejlepší
hudbu, kostýmy a kameru.
Začátky projekcí ve 21.00 hodin u mariánského sloupu na Smetanově náměstí. Vstupné
dobrovolné, výtěžek věnován na Konto
Bariéry.
Prokop Souček

Město Litomyšl

Pronájem na Zámeckém návrší
v Litomyšli
Město Litomyšl nabízí k pronájmu nebytové prostory
v průchodu zámeckého pivovaru.
Všechny podmínky a podrobnosti týkající se pronájmu jsou uvedeny
ve zveřejnění záměru pronájmu, které jsou zveřejněny na www.litomysl.cz
v sekci Podnikatel – Prostory k pronajmutí a na úřední desce.

Realitní a znalecká kancelář
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz
Odmítá spoluuživatel opustit váš byt? Jednejte
podle práva… celý článek a další odborné články
najdete na www.consultvk.cz
Výběr z naší nabídky:
LITOMYŠL – pronájem historicky známého hostince
U Černého orla, který obsahuje 2 lokály s cca 50
místy, divadelní sál s jevištěm a šatnou o kapacitě
cca 120 osob, výčep, přípravnu, sklady, sociální
zázemí. V létě je možné posezení na dvorku. Zastavěná plocha 369 m2. ENB G
Č. 1463.
Cena k jednání: 17 000 Kč/měs. + E
LANŠKROUN – prodej užívacích práv k družst. bytu
2
3+1 (113 m ) ve III. NP se 2 balkóny a garáží, byt. domu
z r. 2003. Výhodná poloha v blízkosti centra, občanské vybavenosti a přírody. Možný převod do osobního vlastnictví v r. 2024. ENB C/86
Č. 1471
Nejvýhodnější nabídce: 3 500 000 Kč
OPATOV (okr. SY) – elektronická dražba RD 2+kk
v rekonstrukci se zahradou 40 m2, pozemky celkem:
569 m2. Spolupráce s RK GAVLAS, s.r.o. ENB G
Č. 1470
Nejnižší podání: 415 000 Kč
TRSTĚNICE (okr. SY) – prodej pozemku 1 230 m2
ke stavbě RD. Veškeré sítě v těsné blízkosti hranice
pozemku, vlastní studna. Vyvýšené místo, využitelný
staveb. materiál z původní stavby.
Č. 1416
Cena: 330 000 Kč
POLIČKA – prodej zděného bytu 2+1 (53,48 m2) ve
II.NP., v os. vlast., ve vyhledávané lokalitě. Výstavba
v r. 1965, od r. 2005 postupná revitalizace byt. domu
(plast.okna, zateplení, oprava střechy, nové stoupací
ved., anténní rozvody, výtah). Náklady na bydlení do
4 000 Kč/měs. ENB D/118.
Č. 1466
Cena: 1 690 000 Kč
LITOMYŠL – prodej RD 3+1 na ul. Mařákova s přístřeškem, zahradou a klenbovým sklepem. Napojení
na sítě, nové sociální zařízení, ÚT plyn i tuhá paliva.
V ceně zpracovaná a povolená dokumentace na přestavbu s využitím půdního prostoru. Pozemky celkem 618 m2. ENB G
Č. 1461
Cena: Nejvýhodnější nabídce
LITOMYŠL – pronájem nadstandardního mezonet.
bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru města.
Mimo bytový prostor se nachází apartmán (pokoj se
soc. zázemím). ÚT plyn, lokální krbová kamna
v obýv. pokoji. Prostorná terasa, chráněné garážové
stání pro 2 osobní auta. ENB G
Č. 1443
Cena: 20 000 Kč/měs. + energie
LITOMYŠL – prodej měšťanského domu v centru
města s přístupem z náměstí i z ulice Vodní Valy.
V přízemí a II.NP prodejní plochy s fungujícím nájemním vztahem, II.NP dále 2 byty, v podkroví byt cca
100 m2. Bližší informace osobně v kanceláři RK.
ENB G. Č. 1439
Cena: informace v RK
Prodávejte bezpečně a bez starostí s kolektivem
RK Consult VK Litomyšl s.r.o.
Jsme tu pro Vás od roku 1992, přijďte k nám,
znáte nás. Naše zkušenosti = Vaše jistota

Řádková inzerce
Koupím garáž v Litomyšli. Až 150 000 Kč ihned.
Tel.: 702193280 • Prodám velké květiny Fikus
velky, Fikus benjamín, Bungvelie, Hořcový stromek, Čínská růže a jiné. Osobní odběr, cena dohodou. Kontakt: 776 194 725. • Prosím máte
doma věci, které již sami nepotřebujete, vaše
děti jsou odrostlé nehrají si, my stále sbíráme
oblečení různé velikosti-knížky-kola-koloběžkykočárky, malé i velké panenky. Pomozte nám
dělat radost v Klokánku dětem. Předem děkujeme. Tel. 775 343 408 • Prodám sanovar za 250
Kč, retro kočárek pro panenky 400 Kč, vycpané
káně za 350 Kč, 2 obrazy v krásných rámech po
350 Kč, matraci novou za 375 Kč. T-739 307 646
• Koupím staré kapesní hodinky, staré pudřenky
do sbírky. T-739 307 646
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Čechomor vystoupí na zámeckém
nádvoří v předvečer Národního
zahájení Dnů evropského dědictví
strana 1 >
Ve výstavním sále zámeckého pivovaru bude
k vidění práce Nositelů tradic lidových řemesel.
V podzámčí proběhne další ročník Litomyšlských
dvorků a těšit se můžete i na pozorování Slunce
či hvězdné oblohy v Klášterních zahradách.
Samotné Národní zahájení Dnů evropského dědictví nás čeká v sobotu od 10.00 hodin na prvním zámeckém nádvoří za hudebního doprovodu
Sester Havelkových. Kromě různých komentovaných prohlídek a projížděk bude sobotní odpoledne patřit Italské slavnosti.
Pozornost prosím věnujte i koncertu pro celou
rodinu, který se bude konat na prvním zámeckém nádvoří v pátek 6. září. Hlavní hvězdou ve-

čera bude skoro domácí kapela Čechomor. Výběr
kapely není náhodný – mnozí z nás si jistě pamatují na koncert Čechomoru s Jarkem Nohavicou,
který před devatenácti lety také „předskakoval“ Národnímu zahájení Dnů evropského dědictví. Letošní koncert uvede litomyšlská kapela
Amélia. Věříme, že zazní i písnička, kterou pro
Amélii složil frontman Čechomoru František
Černý. Předprodej vstupenek bude zahájen nejpozději začátkem července. Lístky v předprodeji
lze zakoupit za 300 Kč v informačním centru, případně on-line přes www.smetanuvdum.cz nebo
na místě za 400 Kč.
Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

Pozvánka na posezení
Svaz tělesně postižených v ČR, p.s., místní organizace v Litomyšli zve srdečně své členy a jejich rodinné příslušníky na přátelské posezení
v přírodě, které se koná dne 17. července 2019
v 15.00 v restauraci na Výsluní (u atletického
stadionu). Občerstvení zajištěno.
Chci také našim členům připomenout víkendové
setkání ve Vranicích, které se v letošním roce
bude konat v termínu od 30. srpna – 1. září 2019.

Přihlášky bude přijímat jako každý rok pan Miroslav Bárta každou středu od 10 – 12 hod. Uzávěrka přihlášek na Vranice je 15. srpna 2019.
Dále chci členy upozornit na 17. září v 15.00 hod.
jsme naplánovali prohlídku města Litomyšl
s průvodcem.
Na setkání na společných akcích se těší jménem výboru MO STP Litomyšl předsedkyně
Jana Flídrová

Vážení čtenáři, jste srdečně zváni na víkend
16. – 17. srpna 2019 do Dolního Újezda u Litomyšle, kde se koná již 27. ročník festivalu
Újezdské babí léto.
Jako každý rok jsme se snažili připravit pro vás
co nejlepší program.
V pátek se vám představí skupina Z HECU,
která je vítězem konkurzu festivalu Újezdské
babí léto. Dále vystoupí MALINA BROTHERS,
JIŘÍ SCHMITZER a před tancem si budete moci
poslechnout i VĚRU MARTINOVOU. Při country
bálu si zatancujete na rytmy skupiny PIKNIK,
která hraje i mnoho skladeb MICHALA TUČNÉHO.
V sobotním programu vám zahraje a zazpívá
skupina AG FLEK, VOKOBERE, kde hraje Jiří
Vondráček, Petr Kocman a HeléN a pak bude
následovat ŽALMAN a spol. Vystoupí skupina

FORBES, která je „talent County rádia“ a také
se představí PETR BENDE TRIO i STRÁNÍCI.
V letošním ročníku budete mít možnost si poslechnout i RANGERS a vše bude zakončeno
skupinou EPYDEMYE, která si pozvala svého
hosta, se kterým natočila nové CD, které na
festivalu pokřtí.
Festival se koná jako každý rok v přírodním
areálu SDH za koupalištěm.
Pro návštěvníky, kteří chtějí nocovat v přírodě,
je připraven kemp přímo na koupališti.
Parkování aut bude v blízkosti areálu za fotbalovými hřišti.
Všechny návštěvníky prosíme, aby své čtyřnohé kamarády nechali doma u svých blízkých,
protože jim nebude umožněn vstup na festival.
Jan Jack Švec

Beseda s Jiřím
Ledvinkou
Jiří Ledvinka je konzultant, průvodce a léčitel,
obdařený od 15 let darem vnitřního slyšení.
Touto schopností dovede zprostředkovat jedinečné, pravdivé a čisté odpovědi na jakékoliv
otázky, vidět věci, příčiny a souvislosti skryté
a má také dar přímé práce s energiemi, tedy
možnost harmonizace duchovních, duševních
i fyzických energií.
Posledních 5 let se profesionálně věnuje léčení
duše i těla člověka, energetickému čištění prostoru, odvádění duší zemřelých a zprostředkování přímého kontaktu s vlastním nitrem.
Podruhé v Litomyšli budete mít možnost klást
vlastní otázky a ptát se na zkušenosti z neuvěřitelné a přitom pravdivé a skutečné cesty
s těmito v Čechách ojedinělými schopnostmi
a dary.
Setkání proběhne v pátek 5. července 2019, od
16 do 18 h, v Centru Spontanea Litomyšl (Smetanovo nám. 77).
Prosíme o registraci předem na 725 916 618
nebo tomas@fengshuistudio.cz (počet míst je
omezen kapacitou sálu). Více info na www.nadejecloveka.cz nebo Facebook „Jiří Ledvinka“.
Tomáš Ondrák

Talentovaní
muzikanti z celého
světa opět zamíří
Věra Martinová, Jiří Schmitzer i Rangers do Litomyšle
Blíží se 24. ročník Litomysl International String
na 27. ročníku Újezdského babího léta
Master Class. Do Litomyšle míří 12 mladých ta-

lentovaných hudebníků ze Singapuru, Kanady,
USA, Japonska, Dánska, Norska a Čech, aby si
pod vedením renomovaných profesorů Milana
Vítka a Michaela Malmgreena procvičili své
umění.
Součástí programu jsou tradiční koncerty, na
kterých si můžete účastníky poslechnout. Volně
přístupná vystoupení se odehrají ve Smetanově
domě 27. 7., 3. 8. a 10. 8.
Za dobu svého trvání hostily kurzy studenty
z celého světa – Anglie, Austrálie, Kanady, Číny,
České republiky, Dánska, Finska, Německa, Islandu, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Mexika, Španělska, Švédska a Spojených států.
-az-

Portmoneum
bude otevřeno
do 25. srpna 2019
Pardubický kraj připravuje v Portmoneu –
Museu Josefa Váchala významnou rekonstrukci
za necelých osm milionů korun. Začátek prací
se ale oproti zamýšlenému termínu posouvá,
a tak zůstane tato turisty vyhledávaná památka
otevřená téměř po celé prázdniny.
„Vzhledem k situaci na stavebním trhu se nám
do výběrového řízení opakovaně nepřihlásil
žádný účastník. Proto jsme se rozhodli upravit
termín se začátkem prací na podzim a ukončením na jaře příštího roku. Věřím, že napotřetí už
uspějeme,“ uvedl první náměstek hejtmana pro
majetek, investice a kulturu Roman Línek. V případě, že se ale nepodaří zakázku vysoutěžit ani
napotřetí, může dojít ještě k dalším změnám
v otevírací době.
Hana Klimešová
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Smím
prosit?
Zveme vás na taneční kurzy pro začátečníky
pod vedením tanečního mistra Jana Bílka v kulturním domě v Čisté. Vhodné pro manželské a
přátelské páry. Osm lekcí od 4. září 2019, vždy
ve středu od 19.30 do 21.30 hodin. Cena 1000
Kč za osobu.
Přihlásit se můžete do 15. srpna 2019 v prodejně
Šicí centrum Český patchwork, Špitálská ul.
1165, Litomyšl nebo na emailu renata.edlmanova@lit.cz.
Renata Edlmanová

Město Litomyšl
Pomůžete nám
s hledáním?

Shání se
rodilí
angličtináři!
Výuka jazyků nemá být jen o biflování.
Na zdejších školách se sice děti konverzaci v cizím jazyce věnují, ale vždy jim
můžeme podmínky zlepšit. Město Litomyšl by prostřednictvím MAP II rádo od
příštího školního roku zlepšilo výuku cizích jazyků na druhých stupních ZŠ
v celém Litomyšlsku. V první fázi hledání
se obracíme na veřejnost, aby sama
navrhla možné kandidáty.
Znáte rodilého mluvčího, který by od
příštího roku měl čas a chuť pomáhat
zdejším dětem v rámci pravidelných
konverzací? Pokud ano, prosíme, napište nám do zpráv či komentářů. Za tipy
budeme vděční.
Hledáme:
rodilé mluvčí angličtiny pro tandemovou
výuku s učitelem
pedagogické vzdělání není podmínkou
náplní práce je pouze konverzace v anglickém jazyce s žáky zdejších škol
Nabízíme:
max. úvazek 80 hodin měsíčně
(lze rozdělit mezi více lektorů)
200 Kč/hod.
– dohoda o provedení činnosti/faktura
spolupráci po dobu až tří let
nástup 1. 9. 2019
práci, která má smysl
nezapomenutelné zážitky
Své tipy nám můžete posílat
na lilie@litomysl.cz, případně na Odbor
školství a sociální péče MěÚ Litomyšl

CO SE DO LILIE NEVEŠLO
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Nové knihy v MěK

Litomyšl • Suchá 22.6. • Den pro pěstounství,
DoD v ZD Sloupnice • Dobrý anděl.

Den s hasiči v Trstěnici
V sobotu 20. července 2019 se v Trstěnici uskuteční Den s hasiči. Srdečně vás zveme na dopolední hasičskou soutěž, na zábavné odpoledne
určené nejen dětem a večerní „festiválek“ pro
dospělé.
Dopoledne se můžete těšit na hasičskou soutěž
O pohár Josefa Doležala. Josef Doležal byl dlouholetým velitelem Sboru dobrovolných hasičů
v Trstěnici. O Vánocích v roce 2017 však nečekaně zemřel, a protože byl především dobrým
člověkem, kterého jsme měli rádi, soutěž pořádáme na jeho počest. Soutěžit se bude ve šta-

fetě, v níž čeká na soutěžící malé překvapení,
a požárním útoku.
Odpoledne budou připraveny zábavné soutěže
pro děti i skákací hrad. Na jevišti v areálu za
školou se představí kapely z okolí. Nejprve zahrají Countrymeni. Po nich vystoupí legendární
svitavská kapela Syfon a večer se můžete těšit
na kapelu Habal. Pro návštěvníky bude připraveno výtečné občerstvení a dobroty z udírny.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.
Za SDH Trstěnice Tomáš Kmošek

hledáme hrdinu do svého týmu

obchodní
zástupce
•
•
•
•

aktivní vyhledávání nových zákazníků
tvorba kalkulací a nabídek
plnění stanovených obchodních plánů
spolupráce na obchodní strategii, marketingu
a on-linu tiskárny

více na www.hrg.cz
přitiskněte se k nám!

přijme muže či ženu pro oddělení

předtisková
příprava
elektronická montáž, kontrola
a tvorba tiskových dat, obsluha CTP

více na www.hrg.cz
přitiskněte se k nám!
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Je teď čas ve Tvém životě něco změnit?

VITAL VEČER

Řešíš témata jako práce, peníze, hojnost, rodina,
vztahy či zdraví? Láká Tě trénink 24.7. a 25. – 28.
7. 2019 v Litomyšli, facilitovaný místní rodačkou
Olgou Strieder - Janů. Na kurzu Access Bars®
dne 24.7.2019 se naučíš spouštět v těle ozdravnou energii lehkým dotykem 32 bodů na hlavě
a spoustu dalších užitečných nástrojů, které Ti

Máte problémy s nadváhou, nespavostí, migrénou? Trápí Vás alergie, bolesti? Na tomto setkání
Vám bude představeno, jak zlepšit Vaše zdraví
a zároveň Vaši životní kvalitu. Litomyšl 26.7.2019
v 18:00 hod. Smetanův dům - Malý sál. S rodačkou Olgou Strieder – Janů. Vstup Zdarma. Bližší
info na tel.: 776 272 522.
Dagmar Ješátková

ZDRAVÍ • ENERGIE • ŽIVOT • POHYB

ANTONÍN VALENTA

Harmonizace
pěti živlů

INTUITIVNÍ MASÁŽE

Instruktor plavání
Osobní pracovní výpomoc
tel. 732 583 811
Smetanovo náměstí, Litomyšl
www.harmonizace-peti-zivlu.webnode.cz

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD
SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ

otevřou možnosti ke změně. Chceš-li získat ještě
více, můžeš v následujících 4 dnech pokračovat
kurzem Foundation, kde získáš další nástroje pro
usnadnění změn ve Tvém životě. Co všechno je
možné? Bližší informace a přihlášky na tel.
+420 776 272 522.
Dagmar Ješátková

Benefiční koncert Prague Cello Quartet
Kostel sv. Jakuba v Nových Hradech hostí pravidelně významná hudební uskupení. Již zde
koncertoval Spirituál Kvintet, Hradišťan nebo
Musica Bohemica. Pro letošní léto jsme připravili vystoupení známého souboru čtyř mladých
hudebníků Prague Cello Quartet.
Čtveřice mladých cellistů přináší originální
úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb,
ale také filmových melodií a jazzových, rockových nebo popových hitů. Jejich cílem je bavit
diváky kreativními úpravami známých skladeb
i inteligentním humorem a bourat hranice mezi
zábavou a klasickou hudbou.
Přijměte naše pozvání a přijďte si vychutnat zajímavou hudbu v krásném prostředí barokního
kostela sv. Jakuba v Nových Hradech.
Letošní koncert je pojat jako benefiční, protože
kamenné zdi, které obklopují areál kostela, jsou
v havarijním stavu a část zdi se již v lednu letošního roku zřítila do přilehlé vozovky. Náklady
na opravu zdí se budou pohybovat řádově v milionech korun, a tak chceme i tímto způsobem
podpořit realizaci nutných oprav.

Koncert se uskuteční 25. 8. 2019 od 17 hodin
v kostele sv. Jakuba v Nových Hradech. Vstupné
činí 250 Kč a 150 Kč pro studenty.
Předprodej vstupenek od 15. 7. 2019: Obecní
úřad Nové Hrady-tel. 469 325 104, Muzeum
dýmek Proseč-tel. 468 000 265, Informační
centrum Litomyšl-tel. 461 612 161 a Informační
centrum Luže-tel. 463 034 720.
Další informace jsou uveřejněny na www.farnispolecenstvi.cz
Václav Nádvorník

HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU
NOVÉHO KOLEGU
NA PRACOVNÍ POZICI

Fotbalové jaro nebylo úplně
ideální, ale umístění je úspěchem

PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK,
SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU,
ZKUŠEBNÍ DOBA 3 MĚSÍCE.

Mistrovská sezona skončila pro fotbalisty Jiskry
v pozitivním duchu. Konečné čtvrté místo
v krajském přeboru je za poslední dobu nejlepším dosaženým výsledkem. O tom není sporu,
byť současně je potřeba přiznat, že v jarní části
se mužstvu nepodařilo navázat na vynikající
podzim, po kterém byl na čele tabulky. V odvetách to zejména v dubnu a květnu nebylo zdaleka ono, nicméně vydařeným finišem (deset
bodů za poslední čtyři kola) se tým nakonec vyšvihl na lichotivou pozici a nechal za sebou
zdatné soupeře mj. z Moravské Třebové, Svitav,
České Třebové nebo Holic.
Po sezoně přesto ukončili svoje působení v Litomyšli trenéři Ivo Svoboda a Jaroslav Ryba. „Čtyřiadvacet jarních bodů se musí v Litomyšli
považovat za úspěch, ale výsledky s mým rozhodnutím nemají žádnou spojitost. Od kluků se
mi neodchází snadno, byly to skvělé tři roky, ale
pokud se jedná čistě o fotbalovou stránku, jsem
trošku zklamaný. Během tří let jsme se dokázali
z úplného dna jenom vlastní vůlí a tréninkem dostat na první místo krajského přeboru. Místo euforie a ještě většího odhodlání sportovně něco
dokázat si hráči asi uvědomili, že pro fotbal zase
tolik dělat nechtějí. To samozřejmě nelze nikomu
vyčítat, ale v takovém případě jsem nechtěl být
nadále v roli trenéra,“ okomentoval kouč Svoboda svoje loučení. Novým trenérem Jiskry se
stal Roman Pražák, který svoje svěřence po letní
přípravě povede poprvé v ostrém zápase na začátku srpna v poháru v Libišanech a následně na

SKLADNÍK, ŘIDIČ (sk. B).

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE
SVŮJ ŽIVOTOPIS NA
odbyt@briol.cz
NEBO VOLEJTE TEL.: 461 634 161
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startu krajského přeboru na půdě nováčka TJ
Sokol Rohovládova Bělá.
Uplynulou sezonu bilancují rovněž ostatní družstva reprezentující TJ Jiskra, které hrála důstojnou
roli na krajské úrovni, tedy dorostenci, starší
a mladší žáci i starší a mladší elévové. „Uplynulý
ročník hodnotím jako ve škole známkou 3. Podzim
byl slabší, v zimě jsme potrénovali a jaro bylo výrazně lepší, hlavně bodově, i když ke konci přišel
opět útlum. Bylo znát, že máme k dispozici umělou trávu, kde se dá trénovat za jakýchkoli podmínek,“ uvedl trenér dorostu František Jandáček.
„Podzim pro nás byl těžký, kluci se rozkoukávali
v silnější soutěži, ale poslední zápasy nebyly
vůbec špatné. Jaro týmu vyšlo lépe, vyhrál čtyři
duely a pátý v penaltovým rozstřelu nad silným
Hlinskem. Chtěl bych klukům poděkovat za
předvedené výkony a také za tréninkovou docházku, která byla v průměru osmdesátiprocentní, což se samozřejmě kladně projevilo na
jarních výkonech a výsledcích,“ vyjádřil se kouč
starších žáků Ivan Čech.
Radek Halva

Dětský den
Soutěže, skákací hrady,diskotéka a mnoho dalšího. Tak vypadal dětský den za sokolovnou.
Heslo „odložme tablety, telefony a pojďme se
hýbat“ přijaly přítomné děti za své a vrhly se do
připravených soutěží. Akci podpořilo i město Litomyšl.
Petr Šilar

Štětina opět vítězem ČSP. V Litomyšli
byl nepřemožitelný s Gylordem-S
Jan Štětina prožívá skvělé sportovní období.
Stejně jako v Hradištku u Sadské dokázal
v Suché u Litomyšle ovládnout Velkou cenu
Českého skokového poháru. Tentokrát nenašel
přemožitele v sedle Gylorda-S.
Ze sedmadvaceti dvojic, které nastoupily v neděli 9. června do Velké ceny Litomyšle vypsané
jako Cena společnosti LB TECH, dokázaly překonat základní parkur bez penalizace pouze
čtyři. Smolný jeden trestný bod za překročení
časového limitu si připsali loňský vítěz velkého
finále Českého skokového poháru Ondřej Pospíšil s Einfachem a Jan Chýle v sedle Cool Paradise.
Chýle v pozici dosavadního lídra žebříčku Českého skokového poháru postoupil do finále
páté letošní Velké ceny hned se dvěma koňmi,
stejně jako jeho pronásledovatel Jan Štětina.
Nesl si však bodovou zátěž s oběma. S Larou
13 k pěti bodům připsal ve finále ještě jeden,
na hřebci Cool Paradise sice napodruhé již

žádnou další penalizaci nepřidal, ale s jedním
bodem nedosáhl na lepší než třetí místo.
Také Jan Štětina měl ve finále dva svěřence.
Benito-S chyboval jednou v obou částech soutěže a skončil sedmý za Chýlem s Larou. S Gylordem-S byl jedním ze čtyř účastníků, kteří
před finálovým startem neměli žádný trestný
bod. Stejně jako Přemyslovi Adamovi s Cachasem se mu nulu na bodovém kontě podařilo
udržet a jelikož měl lepší čas, mohl se letos již
podruhé radovat z vítězství v této domácí parkurové extralize.
Pod stupni vítězů v Suché u Litomyšle zůstala
Lucie Strnadlová s Fall River Blue VDL. Ta vstupovala do vrcholu soutěže s nulou na bodovém kontě, ale jedna chyba jí odsunula mimo
medailové pozice. Naopak Tina Šalková s Dartaňanem 1 chybovala hned v úvodu soutěže
a napodruhé předvedla čistou jízdu, jež by
s časem 55,30 stačila na pomyslný bronz.
Takto se musela spokojit až s pátou příčkou.

Motokrosaři Orionu byli
v Opatově hodně vidět
Do druhé své poloviny se 26. června přehoupl
v Opatově český Mezinárodní motokrosový
šampionát – Kůta servis 2019. Počasí vyšlo na
jedničku a asi 3 tisíce spokojených diváků viděly
napínavý motokros ve třech kubaturách. Orion
Racing Team byl tady v podstatě na domácí
půdě a hlavně díky Barboře Laňkové jsme zaznamenali i stupně vítězů! Takže v ženské kategorii zabojovala naše zástupkyně skvěle
a dlouho to vypadalo, že i možná vyhraje.
Ovšem její soupeřka Kristýna Vítková (Yamaha
cepelák RT) se nedala a vždy po tuhém boji projela cílem první, právě před naší Barborou. Orioňák – Jonáš Nedvěd držel nadějné ambice třídy
MX2, kde nakonec zaujal celkovou bramborovou pozici, když zabojoval dobře hlavně v první
jízdě, kde po holeshotu (nejlepší start) skončil
třetí! Z dramatického vítězství se zde radoval
Martin Krč, jedoucí za tým Buksa/Ados KTM.
V královské třídě MX1 nedal nikomu šanci tentokrát rakouský rychlík Lukas Neurauter (Osička

MX), když bral plný počet 50 bodů. Zkušený matador Orionu – Petr Bartoš tady neměl dobré
starty a na celkovou devátou příčku (pád po
startu v první zatáčce) se hodně nadřel, přesto
si průběžně v šampionátu drží pěkné páté
místo. Další díl mistrovství se stěhuje 14. července do severomoravských Petrovic u Karviné.
Petr Kovář, foto: archiv

Smutný byl hodně Marek Klus, ten totiž s Carebisem útočil na druhé letošní pohárové prvenství. Základní parkur zajel nejlépe ze všech.
Jenže se ve finále nevyhnul 12 trestným bodům
za zastavení i shození, čímž se propadl na devátý řádek výsledkové listiny za Ondřeje Pospíšila s Einfachem. Ten měl na svém kontě
v součtu 8 trestných bodů. Poslední, tedy desátou umístěnou finalistkou byla Miroslava
Škanderová s Delisou 3. Ke čtyřem bodům přidala na závěr ještě devět.
Jan Štětina se vítězstvím ve Velké ceně Litomyšle zároveň vyhoupl do průběžného vedení
Českého skokového poháru. Záznam vrcholu
jeho pátého kola odvysílá Česká televize ve
středu 12. června od 18.50 v pravidelném jezdeckém bloku na programu ČT Sport.
Před Velkou cenou Litomyšle proběhly dvě tradiční soutěže doprovodných seriálů. V Czech
Junior Cupu se dařilo Nikole Egrové s Alexií-L,
kategorii U25 ovládl Jiří Tměj s koněm Crosby
DK.
Michaela Javůrková,
ceskyskokovypohar.cz, foto: archiv pořadatelů

Atletické okénko
Pomalu končí předprázdninová část atletické
sezony. Naše družstva absolvovala 2. nebo 3.
kolo a největší radost máme z mladšího žactva.
Obě družstva, tedy chlapci i děvčata, po 3 kolech vedou, když největším soupeřem chlapců
je Ústí nad Orlicí, u děvčat Polička a Svitavy. Žactvo mělo také své krajské přebory jednotlivců,
mezi mladšími se stal krajským přeborníkem na
60 m Tringelo, byl ještě druhý na 300 metrů, 2.
v kouli byl Voříšek a 3. místo obsadila Tomšů
v míčku. Ze starších žákyň projevila výjimečnou
všestrannost T. Kladivová, která získala 3 medaile v úplně odlišných disciplínách – stříbro
v oštěpu a 800 metrů, bronz ve výšce. Dětem
z přípravky jedno kolo kvůli špatnému počasí
odpadlo, nejmenší děvčata ve Vysokém Mýtě
vyhrála. Na domácím stadionu obě družstva
obsadila 2. místo za Chrudimí, když několik nejlepších ve stejném termínu reprezentovalo ZŠ
Zámeckou na celostátní soutěži v Trutnově.
Nejvíce bodů získali Kabrhel, Čáp, Metyšová,
Kutová. 3. kolo ii.ligy mužů a žen proběhlo v Litomyšli a naše družstvo skončilo třetí za Aktisem Praha a AC Čáslav. Pro zranění chyběl
družstvu jeho vedoucí a také nejvíce bodující
P. Baar a jeho důležité body družstvu chybějí.
Své disciplíny vyhráli bratři Kozákové (koule,
oštěp), J. Brychta vyhrál 800 metrů. Utkání
skončilo výrazným úspěchem po stránce organizační, náročný podnik se podařilo po všech
stránkách zajistit a milé bylo poděkování Českého atletického svazu za uspořádání této
akce. Jediným stínem je neregulérní kladivářský
sektor, jehož náprava není v rukou atletického
oddílu.
O prázdninách uspořádáme dva tradiční závody
– litomyšlský šestiboj v červenci a letní mítink
v srpnu.
Petr Jonáš
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Mladší přípravka se rozloučila s letošní sezonou
Nejmladší tým fotbalové Jiskry Litomyšl se
o víkendu 7. – 9. 6. rozloučil s uplynulou sezónou závěrečným soustředěním včetně přespání v areálu oddílu.
V pátek byl na programu přátelský zápas s fotbalisty z Čisté. Svoje utkání sehráli kluci, kteří objezdili mistrovské turnaje (kategorie U7 – U9), ale
i ti, kteří s fotbalem nemají ještě takové zkušenosti – kategorie U6. Večerní program patřil táborovému opékání buřtů. Poté se konalo další
fotbalové střetnutí, avšak to už ve velmi odlehčeném stylu, proti trenérům s rodiči. V sobotu
dopoledne jsme se přesunuli na Primátorskou
hráz, kde nám bylo umožněno trénovat přesnost
skórování na certifikovaných hřištích na fotbalgolf. Odpoledne patřilo hrám všeho
druhu včetně šipkované, která končila
v areálu za sokolovnou, kde jsme zůstali
i na večeři. Neděle
pak byla ve znamení
soutěží v nabytých
fotbalových dovednostech za celou sezonu. Kluci si navíc
veškerý námi organizovaný program
prokládali hrou stolního tenisu, fotbalu
nebo oblíbené schovávané.

Celé soustředění nám přálo také počasí, a tak
ho lze považovat za důstojnou tečku za 13
mistrovskými, 1 finálovým a 2 halovými turnaji
a 5 přípravnými zápasy, které dohromady dávají 60 odehraných utkání. Mezi tímto programem jsme navštívili termální lázně a papírny
ve Velkých Losinách a také jsme byli aktivními
účastníky ligového zápasu v Olomouci, kde
kluci dělali doprovod profesionálním fotbalistům.
Tímto příspěvkem bychom chtěli poděkovat
všem, kteří byli součástí takto nabité sezony.
Od dětí, jejich rodičů až po sponzory, bez
kterých by se sport jen těžko provozoval.
Speciální dík, s přáním dalších úspěšných

Dvě celostátní basketbalové
ligy mládeže v Litomyšli
Družstva mladších a starších žáků místního
klubu ADFORS Basket Litomyšl mají pro nadcházející sezonu 2019/2020 ligovou příslušnost.
Ligu mladších žáků U14 hráli kluci ročníku 2005
a ml. již letos a nevedli si v ní vůbec špatně.
Navázat na jejich úspěšné působení mohou tak
chlapci o rok mladší, tedy ročník 2006 a ml.
Starší žáci U15 si však svoji účast mezi 24 nejlepšími celky v republice museli vybojovat
v červnové kvalifikaci. V prvním kole jsme se
zúčastnili turnaje v Kyjově, kde jsme nestačili

pouze na suverénní Prostějov. Díky těsné výhře
o 2 body nad domácím týmem jsme obsadili
druhé místo a postoupili tak do druhého kola
kvalifikace. V něm na nás čekali Sokoli z Hradce
Králové. První zápas na soupeřově palubovce
jsme vyhráli 75:59 a svůj postup jsme v Litomyšli potvrdili výhrou 64:63.
Kromě těchto dvou ligových národních soutěží
bychom měli s našimi žáky i letos absolvovat
Středoevropskou ligu, kterou jsme v loňském
roce vyhráli. Pro letošní ročník však tato mezinárodní soutěž bude
vypsána pro kategorii U16, a my se tak
můžeme potkávat
s o rok staršími soupeři. Snít o obhajobě
titulu se tak jeví jako
velmi nereálné, a tak
naším hlavním cílem
zůstane především
získávání nových
zkušeností a posun
výkonnosti.
Držte našim klukům
palce na republikové i mezinárodní
scéně. Martin Šorf,
předseda klubu

sportovních let, patří klukům ročníku 2010,
kteří od července již budou hrát za starší přípravku.
V následující sezoně začneme s tréninky na
přelomu prázdninových měsíců. Nové tváře
jsou vždy vítány, a to včetně těch, kteří jsou
ochotni nám pomoci s organizací tréninkových
jednotek. Pro zjištění konkrétních informací využijte webové stránky klubu nebo klubový FB
profil.
Za trenérský tým mladší přípravky ve složení
Josef a Jarmila Lebruškovi, David Tměj
a Jiří Paclík, Jan Červenka, foto: František Culek

Plavkyně Natálie
Jandíková získala
titul mistryně
České republiky
Plavecký klub SportsTeam Litomyšl má ve
svých řadách nadějnou plavkyni. Natálie si
z mistrovství České republiky (Zlín 15. – 16. 6.
2019) dovezla zlatou a stříbrnou medaili a splnila limity pro zařazení do juniorské reprezentace. Na MČR bylo přihlášeno 306 závodníků
z 86 klubů. Jelikož SportrsTeam Litomyšl patří
k mladým klubům, je samotná kvalifikace na
tyto vrcholné závody velkým úspěchem. Svůj
skvělý víkend zahájila Natálie již v sobotu, kde
na 100 prsa v čase 1:14,75 s vylovila z bazénu
stříbrnou medaili. V nedělním programu se podařilo na trati 200 prsa dobře rozvrhnout síly
a v čase 2:40,75 s získat zlato. Město Litomyšl
a vedení bazénu zaslouží poděkování za dobré
podmínky pro trénink.
Karel Jandík

Zimní stadion
neosiřel ani po
rozpuštění ledu
Hokejisté nejsou závislí na ledu. V Litomyšli je
to holá pravda. Po sezoně se hráči HC Litomyšl
v rámci letní přípravy vrhli pro spestření do inline hokeje. Tým IHC Litomyšl složený z hráčů
A-týmu, B-týmu a juniorů odehrál v rámci přípravy 18 zápasů v 1. lize – divize střed. Devět
vítězství nakonec stačilo na páté místo v desetičlenné skupině.
Petr Šilar
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