
Lázně ducha Litomyšl budou
v roce 2019 celoroční! 
Lázně ducha si vybrala agentura CzechTourism
pro prezentaci Litomyšle do zahraničí. Víkendová
záležitost má podle této vládní agentury poten-
ciál stát se celoročním marketingovým produk-
tem, za kterým k nám budou mířit návštěvníci
z různých zemí světa. Litomyšl bude tzv. lokálním
produktem – stejně jako např. Kutná Hora, Kar-
lovy Vary, Liberec, Brno, Kroměříž či Olomouc. 
Prvním materiálem, který byl při této příležitosti
připraven, je nástěnný kalendář na rok 2019 „Li-
tomyšl – lázně ducha“. Kalendář je realizován
v česko-anglické mutaci a představuje lázně pro
duši, pro oko i pro tělo. S důrazem na heslo
„lázně Litomyšl léčí laskavou legrací“ je zde od-

prezentováno dvanáct litomyšlských atraktivit
a sedm klíčových akcí roku 2019. Užít si můžete
magické Toulovcovo náměstí, zasnít se v roman-
tickém saletu, prohlédnout si tajemné sochy
nejen v zámeckém sklepení, projít si Smetanovo
náměstí, relaxovat v Klášterních zahradách,
uzdravit se při Smetanově Litomyšli, vychutnat
si prolínání historie a současnosti, objevit anděle
na návrší nebo se s námi vrátit o staletí zpátky!   
Kalendář byl představen v rámci letošní Archi-
Myšle. Věříme, že se vám bude líbit a bude vám
dělat radost až do konce roku 2019!

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu  

Na sobotu 27. října se podařilo připravit několik
zajímavých akcí, z nichž na většinu je vstup pro
veřejnost volný. A jak budou oslavy probíhat?
O začátek se nejprve postarají členové Veterán
klubu Litomyšl, kteří se v dobových kostýmech
sejdou v 9.30 hodin u staré radnice na Smeta-
nově náměstí. Odtud vyrazí kolona historických
vozidel na tradiční místo, kde si Litomyšlané
připomínají výročí založení Československa,
tedy k památníku u sokolovny. Ten nechalo
město v minulých měsících opravit právě
k nadcházejícímu kulatému jubileu. U památ-

níku se sejdou občané s představiteli města.
Ti u kamenného monumentu krátce po 10. ho-
dině pronesou proslov a položí k úpatí květiny
na památku obětí obou světových válek a věnují
tichou vzpomínku Čechoslovákům, kteří nevá-
hali položit život pro vznik svobodného státu.
Od sokolovny se účastníci přesunou na ulici
9. května, konkrétně na prostor u zadní strany
gymnázia na nově zrekonstruované ulici, kde
dojde v 11 hodin k slavnostnímu odhalení sochy
„Slavěny“ od akademického sochaře a restau-
rátora Arnolda Bartůňka. Skulptura má bu-

doucím generacím připomínat letošní výročí.
Po několikahodinové pauze se v 14.00 hodin
rozjede odpolední program vernisáží „Více
Srdce pro Václava Havla“ v zámeckém skle-
pení, spojené s neformální debatou nad téma-
tem, zda umíme definovat ideje T. G. Masaryka
a Václava Havla. Více informací o vernisáži,
která potrvá zhruba do 15.30 hodin, se dočtete
na straně 16 v samostatném článku.
Na 16. hodinu je naplánováno v parku u Sme-
tanova domu sázení lípy – stromu pro Olgu Ha-
vlovou. Akce je součástí projektu Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové a po celé České re-
publice dobrovolníci vysadí 85 stromů.
V 17.30 hodin se přítomní sejdou na další akci
k oslavě výročí 100 let od vzniku Českosloven-
ska. Na autobusovém nádraží dojde ke slavno-
stnímu odhalení nového uměleckého díla,
které bude připomínat sto let Československa.
Jedná se o „Trikoloru“ od Václava Ciglera a Mi-
chala Motyčky, autorů, s jejichž tvorbou jste se
letos mohli například seznámit v Klášterních
zahradách. 
Vstupy na městem organizované akce spojené
s oslavou 100 let od vzniku Československa
jsou zdarma a všechny občany na ně srdečně
zveme! -mv-

Nábřeží Loučné
v nominacích
na Českou cenu
za architekturu
Letošní 3. ročník renomované soutěže
Česká cena za architekturu přivedl 6. října
do Litomyšle mezinárodní odbornou porotu,
která sleduje nejzajímavější české architek-
tonické počiny za uplynulý rok. Do užšího
výběru soutěže bylo nominováno 33 pro-
jektů, mezi nimiž je i obnovené nábřeží řeky
Loučné. Z nominovaných projektů vzejdou
v listopadu finalisté a držitel prestižního
ocenění. Vyhlašovatelem soutěže je Česká
komora architektů.
Nábřeží Loučné zaujalo také autory dlouho
připravované knihy Landscape Architecture
Europe, věnované současné evropské kra-
jinářské architektuře v teorii i praxi. Publi-
kace představující nejzajímavější evropské
projekty vychází v září 2018 u příležitosti
Mezinárodního bienále krajinářské architek-
tury v Barceloně. Jejím cílem je povzbudit
debatu o aktuálních trendech a přístupech
v architektuře.

Jana Říhová, Nadace Proměny

Zpravodaj města Litomyšle
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Informace k říjnovým
volbám

Co nepatří do kanalizace
- kanál není popelnice 1283 Dotazník ke kamero-

vému systému

Oslava výročí 100 let od založení
Československa bude v Litomyšli pestrá

V neděli 28. října si všichni připomeneme 100 let od založení Československé republiky.
Toto významné výročí oslaví lidé v mnoha městech a nikoho asi nepřekvapí, že se slavnostní
program připravuje také v Litomyšli. Bohatý den plný společenských a kulturních akcí se v růz-
ných částech města odehraje již o den dříve – 27. října 2018.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení

na funkci ředitele příspěvkové organizace Zá-
mecké návrší.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Úprava kotelny Ropkova". Jako nejvýhodnější
vyhodnotila nabídku f. EVČ s.r.o. 

 RaM podporuje Burzu filantropie 2018, kterou
pořádá Koalice nevládek Pardubicka (KONEP)
a doporučuje ZaM schválit poskytnutí dotace
pro Ruku pro život, o. p. s., v částce 15 000 Kč na
podporu projektu „Všemi smysly".

 RaM souhlasí se zveřejněním záměru pro-
nájmu části p. p. č. 901 trvalý travní porost o vý-
měře 140 m2 v katastrálním území Budislav
u Litomyšle za účelem rozšíření a udržování po-
zemku u rekreační chaty.

 RaM souhlasí s uzavřením dohody o realizaci
přeložky plynovodní přípojky a části odběrného
plynového zařízení a o právu provést stavbu na
úpravy přípojky a hlavního uzávěru plynu na bu-
dovy č. p. 37 na Smetanově náměstí v rámci
stavby REKO MS Litomyšl – Smetanovo náměstí
– I. etapa se společností GasNet, s.r.o.

 RaM bere na vědomí úvodní analýzu turistic-
kého portálu vypracovanou Markem Votroub-
kem a El Toro, s.r.o.

 RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
3000 Kč žadateli Náboženská obec českoslo-
venská husitská v Litomyšli na divadelní před-
stavení O šípkové Růžence na závěr
Svatomartinského lampionového průvodu dne
11. listopadu 2018.

Více na www.litomysl.cz

Informace z posledního jednání zastupitelstva 
v tomto volebním období

Zastupitel Marek Novohradský (ČSSD) a Daniel
Brýdl (Generace 89) vznesli požadavek na vy-
pracování nové hlukové studie k dálnici D35
v okolí Litomyšle. Reagovali tak na zvukový po-
sudek, který nechala vypracovat obec Strakov,
v němž nezávislý odborník zpochybnil závěry
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) v tomto
úseku. Podle zmíněné studie totiž bude hluk
z dálnice výrazně vyšší, než uvádí dokumenty
dodané ŘSD. Nová studie měla stát kolem 100
tisíc korun.
V době konání zářijového zastupitelstva bylo po-
zastaveno územní řízení ke stavbě dálnice D35
v okolí Litomyšle a stavební úřad se seznamoval
s podklady, o jejichž dodání ŘSD v uplynulých
týdnech vyzval. Jelikož se jedná o vysoce odbor-
nou záležitost a propočty se v hlukových studi-
ích výrazně rozcházejí, požádal stavební úřad
o posouzení celé záležitosti nezávislou odbor-
nou instituci – Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě. Na základě zpětné vazby k této prob-
lematice se pak úředníci rozhodnou, jak postu-
povat dále.
Do debaty o dálnici se kromě zmíněných zastu-
pitelů přidali i jejich další kolegové. Starosta Ra-
domil Kašpar (KDU-ČSL) přítomné upozornil na
to, že posouzení argumentů obou stran přísluší
pouze stavebnímu úřadu jako nezávislé instituci
a nedoporučuje navrhované usnesení přijmout
s ohledem na to, že se danou záležitostí již za-
bývá Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Záro-
veň uvedl, že pokud by stavební úřad potřeboval
z rozpočtu peníze na vypracování další hlukové
studie, tak je vedení města poskytne. Vítězslav
Hanzl (KSČM) prosazoval přijetí usnesení, aby
příští vedení města mohlo zadat bez průtahů vy-
pracování další hlukové studie. Zastupitel Radek

Pulkrábek (Patriot SNK) uvedl, že dálnice D35 je
nejvýznamnější stavbou v Litomyšli pro příští
roky a 100 až 200 tisíc na vypracování další hlu-
kové studie je v rámci rozpočtu malá částka,
kterou by zastupitelstvo na tento účel mělo oka-
mžitě uvolnit. Také poukázal na to, že podle ŘSD
neměl hluk z dálnice překračovat povolené li-
mity, což nyní oponentní studie nepotvrzuje,
a že se cítí postupem ŘSD podveden. 
Poté k mikrofonu přistoupil Pavel Chadima
(KDU-ČSL) a sdělil, že o dálnici rozhoduje v této
fázi stavební úřad a může si oponenturu, pokud
bude potřeba, objednat sám. Proti studiím
města Litomyšle či Strakova se podle něj mohou
oponenti odvolávat, ale posudek vypracovaný
nezávislým orgánem má podle něj větší váhu.
Zastupitelka a radní Petra Benešová (Generace
89) ve svém příspěvku zdůraznila potřebu další
nezávislé studie, která je podle ní v zájmu všech
občanů. Vojtěch Stříteský (Fórum občanů Lito-
myšle) v reakci na to uvedl, že existuje velký roz-
díl ve validitě studie, kterou zadá orgán státní
správy – stavební úřad – a kterou si objedná za-
stupitelstvo. Zároveň se ohradil vůči tomu, že
jeho kolegové automaticky předjímají, že studie
vypracovaná Strakovem je správná a ŘSD zfal-
šovaná. Zastupitelstvo by podle něj mělo nechat
odborníky ze stavebního úřadu nezávisle praco-
vat.
V diskuzi vystoupil rovněž Josef Lux ze spolku
Pro Litomyšl, který uvedl, že závěry oponentní
studie jsou jasné – podklady ŘSD jsou podle něj
špatné. Předkladatel návrhu Marek Novohrad-
ský na konec rozpravy uvedl, že by se město
mělo ozvat a že cílem všech je, aby byl hluk
z dálnice co nejnižší. Starosta následně připom-
něl, že město své námitky v územním řízení již

stavebnímu úřadu předalo. Po krátké přestávce,
při níž se zastupitelé radili o konečném znění
usnesení, došlo k hlasování. Usnesení o vypra-
cování nové hlukové studie nakonec podpořilo
devět zastupitelů, sedm bylo proti, tři se zdrželi
a jeden nehlasoval. Návrh tak nebyl přijat.
Další část jednání proběhla relativně rychle
a bez výraznějších připomínek, jednalo se o zá-
ležitosti majetkoprávní, jednání finančního, kon-
trolního a mediálního výboru, body týkající se
místního hospodářství a sportu byly také bez
větších debat schváleny.
Pak nadešlo hlasování o schválení finančních
odměn pro vybrané autory  v soutěži na pře-
měnu okolí sochy Zdeňka Nejedlého. Proti tomu
se však ohradil zastupitel Radek Pulkrábek,
který uvedl, že je šokovaný tím, že město nedá
100 tisíc korun na hlukovou studii, ale dá 150
tisíc na odměnu pro účastníky umělecké sou-
těže. Uvedl, že problém se sochou Zdeňka Ne-
jedlého před I. ZŠ má jen několik intelektuálů.
Celou záležitost podle něj město vyřešilo v 90.
letech dodáním vysvětlující tabulky. Vojtěch Stří-
teský znovu uvedl, že je dlouhodobě pro přestě-
hování sochy od školy. S tímto řešením souhlasil
i Miroslav Nádvorník (TOP 09). Hlasování o vy-
placení odměn nakonec nebylo přijato, pro bylo
šest zastupitelů, proti byli čtyři, šest se zdrželo
a jeden nehlasoval.
Zastupitelé pak ještě hlasovali o svých mimo-
řádných odměnách ve výši 3900 korun za konec
mandátu. Pro bylo deset, proti jeden a pět se
zdrželo. Návrh tedy nezískal většinu a nebyl při-
jat. Poté se v interpelaci řešila problematika do-
pravy na Zahájské ulici. Politici se shodli, že
situace na ní je nebezpečná i přes dlouhodobou
snahu dopravní komise a vedení města o zklid-
nění dopravy  v této části města. Možným řeše-
ním je instalace úsekového měření rychlosti.
Na závěr došlo k loučení některých zastupitelů,
kteří v říjnových komunálních volbách nekandi-
dují. Terezie Šmolíková a Vojtěch Stříteský za
svou dvacetiletou práci pro Litomyšl obdrželi
květiny. Vojtěch Stříteský na závěr přítomným
popřál hodně zdraví a štěstí do dalších let a na
budoucí zastupitele měl prosbu, aby více kon-
trolovali investiční akce. -mv-

Usnesení zastupitelstva
 ZaM schvaluje Strategický plán rozvoje

sportu v Litomyšli na roky 2018–2022.
 ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši

5 000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl na podporu účasti
pana Ivo Strnada na MS v atletice veteránů ve
Španělsku 4. – 16. 9. 2018. 

 ZaM schvaluje zřizovací listinu Střediska vol-
ného času Litomyšl, kterou se mění název a sídlo
Domu dětí a mládeže, Litomyšl, 17. listopadu
905, okres Svitavy.

 ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-13 na změnu

územního plánu Litomyšl, který podala f. MACH
DRŮBEŽ a.s., dne 20. 7. 2018 takto: návrh prově-
řit ve změně č. 3 územního plánu Litomyšl.

 ZaM souhlasí s bezúplatným převodem jezů:
jez Staré sádky na st. p. č. 3611 v katastrálním
území Litomyšl a st. p. č. 507 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 117 m2 v katastrálním území
Nedošín, jejíž součástí je stavba jezu sádky Ho-
lotina, do vlastnictví Rybářství Litomyšl s.r.o. Ry-
bářství zajistí potřebné opravy a následnou
údržbu jezů. Více na www.litomysl.cz

Upozornění 
na uzávěrku Lilie
Upozorňujeme přispěvatele, že pravidelná uzá-
věrka Lilie, s výjimkou červencového a ledno-
vého vydání, připadá na 23. den v měsíci.
Později dodané texty nebudou otištěny. -mv-

K poslednímu jednání zastupitelstva v tomto volebním období došlo ve čtvrtek 13. září. Dorazilo
na něj 20 zastupitelů, tři se omluvili. Po projednání procedurálních záležitostí se komunální
politici znovu zabývali výstavbou dálnice D35. 

Nový termín pro
uzávěrku žádostí
Upozorňujeme, že došlo ke změně příjmu žá-
dostí pro dotační programy na podporu pravi-
delné sportovní činnosti a na podporu
provozních výdajů sportovních organizací na rok
2019. Nově se mohou žádosti podávat do 30. 11.
2018. Podrobnější informace naleznete na
www.litomysl.cz pod heslem „Aktuálně vypsané
dotační programy“, případně vám je sdělí na od-
boru školství a sociální péče. Důvodem dřívěj-
šího příjmu žádostí je, aby oddíly měly
případnou finanční podporu, již začátkem roku
2019. -az-
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Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
města Litomyšle a Senátu Parlamentu České republiky
V souladu s ustanovením § 29 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že volby
do Zastupitelstva města Litomyšle a do Senátu
Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 5. října
2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6.
října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem ko-
nání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Li-
tomyšl je volební místnost podle místa trvalého
pobytu voliče:

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
Dukelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Ma-
řákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.
2) Gymnázium, T. G. Masaryka 590
Fučíkova, Luční, Zelená alej, 17. listopadu,
9. května.
3) Stř. škola technická, T. G. Masaryka 659
Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek.
4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční,
Sokolovská, U Sádek, Zahradní.
5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše,
Jaselská, K Markovu mlýnu, K Primátorské
hrázi, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Proke-

šova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická,
U Náhonu, U Plovárny.
6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická,
Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříte-
ského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.
7) Naděje – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám.,
Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny,
Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra
Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moš-
tením.
8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lá-
nech, U Lomu.
9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M.
Švabinského, Polní, Václava Boštíka, Zahájská.
10) Městská knihovna, Smetanovo nám. 50
B. Němcové, Mariánská, Smetanovo náměstí,
Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská,  Toulov-
covo nám., Vodní valy.   
11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí
12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha
13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá

14) U Pešků, Nedošín 39
Nedošín
15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice
16) Has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR, jde-
li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.    
Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. 

V případě konání druhého kola voleb do Senátu
Parlamentu ČR se tyto uskuteční v pátek
12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. 
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební míst-
nosti ve dnech voleb.

V Litomyšli dne 21. srpna 2018                                                 
Radomil Kašpar, starosta

Upozornění na
změnu volební
místnosti
V letošním roce se budou 5. a 6. října konat
volby do zastupitelstva města a Senátu ČR,
které s sebou přináší změnu pro voliče z okrsku
č. 10. Z organizačních důvodů nebylo možné za-
jistit nájem tradiční místnosti v přízemí Hotelu
Zlatá Hvězda. Voliči tohoto okrsku tedy budou
muset dorazit do nové volební místnosti, která
bude v přízemí Městské knihovny Litomyšl.
Jedná se o prostory, které normálně slouží jako
přednáškový sál a čítárna. Přístup je bezbari-
érový. S nově zvoleným místem snad budou vo-
liči spokojeni, protože se budova nachází ve
vhodném místě uprostřed Smetanova náměstí.
Volební místnost v městské knihovně pro okrsek
10 platí pro následující adresy bydliště: Marián-
ská, Smetanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilov-
ského, Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy.

-az-

Jak volit, aby váš hlas nepropadl
Na začátku října budeme volit své zástupce do
zastupitelstva obce i do Senátu Parlamentu
České republiky. V následujících řádcích čtená-
řům připomeneme některé důležité informace.

Termín: Volby se v Litomyšli uskuteční v pátek
5. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
6. října od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé
kolo senátních voleb připadne na pátek 12. října
od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu 13. října od
8.00 do 14.00 hodin.

Kdo může volit: Voličem je státní občan České
republiky, který nejpozději  6. října 2018 dovrší
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Lito-
myšli. U voleb do zastupitelstva města může
navíc volit státní občan jiného členského státu
Evropské unie, který do 6. října 2018 dovrší 18
let, má v Litomyšli trvalý nebo registrovaný pře-
chodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stá-
lého seznamu voličů.

Kde se volí: Volič hlasuje ve volební místnosti
v okrsku, kam náleží podle místa trvalého po-
bytu (více v článku na této straně s podrobným
přehledem volebních místností a spádových
oblastí).

Potřebuji voličský průkaz? Na voličský průkaz
lze volit pouze u voleb do Senátu Parlamentu
ČR, a to pouze na území volebního obvodu č. 50
– Svitavy. U senátních voleb mohou volit i ob-
čané, zapsaní ve zvláštním seznamu (hospitali-
zovaní v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě
nemocných,…) ovšem opět pouze v rámci okresu
Svitavy.

Nemám hlasovací lístky: Hlasovací lístky do
Zastupitelstva města Litomyšle a do Senátu
Parlamentu ČR obdrží voliči spolu s poučením ke
způsobu hlasování v jedné modré doručovací
obálce v termínu nejpozději do 2. října na adresu
trvalého pobytu prostřednictvím České pošty.
Hlasovací lístky budou k dispozici i ve všech vo-
lebních místnostech. 

Jak hlasovat: Ve volební místnosti je volič po-
vinen okrskové volební komisi prokázat svou to-
tožnost a státní občanství. Obdrží dvě úřední
obálky – šedou pro volbu do  zastupitelstva
města a žlutou pro  volbu senátora. Poté je volič
povinen vstoupit do prostoru pro úpravu hlaso-
vacích lístků. 

Zastupitelstvo města Litomyšle
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
města je jednostranný, obsahuje údaje o kandi-
dátech šesti volebních stran.
Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uve-
dených způsobů
1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce

před názvem volební strany pouze jednu vo-
lební stranu. Tím dává hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik členů zastupitelstva má být vo-
leno.

2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoliv volební strany. Nejvýše lze
takto volit 23 kandidátů.  

3. Zkombinuje oba způsoby a označí křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty z libovol-
ných ostatních volebních stran. V tomto pří-
padě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům a z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva (23).

Úpravu je třeba provést  prostřednictvím křížků,
nelze označit kolečkem, „fajfkou“ apod.
Hlasovací lístek pak volič vloží do úřední obálky
šedé barvy a tuto vhodí do volební urny.

Senát Parlamentu ČR
Pro volbu senátora bude  k dispozici sada  9 hla-
sovacích lístků pro 9 kandidátů.
Volič vybere hlasovací lístek kandidáta, pro kte-
rého chce hlasovat, bez dalších úprav jej vloží do
žluté úřední obálky a tuto vhodí do volební urny.
Lze hlasovat mimo určená místa? Ze závažných,

zejména zdravotních, důvodů může volič  požá-
dat městský úřad (461 653 339 nebo 461 653
390) a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Lze tak učinit pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena. V tomto případě vyšle okr-
sková volební komise k voliči dva své členy
s přenosnými volebními schránkami, úředními
obálkami a hlasovacími  lístky.

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
Pokud žádný z kandidátů na senátora nezíská ve
volbách ve dnech 5. a 6. října  nadpoloviční vět-
šinu všech odevzdaných hlasů a nebude tak
zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé
kolo senátních voleb, a to  v pátek 12. a v sobotu
13. října. Ve druhém kole budou kandidovat
pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole
umístili na prvních dvou místech. Hlasovací
lístky  nebudou voličům zasílány do místa trva-
lého pobytu, obdrží je přímo ve volební míst-
nosti. Dagmar Vašková, -red-
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Nestraníci
Vážení spoluobčané. Jsou před námi volby do
obecních zastupitelstev a Senátu ČR. Na další
čtyři roky vybíráme své zástupce do zastupitel-
stva našeho města. Nevíme, zdali náš další
život díky nečitelnému a populistickému spra-
vování státu bude lepší nebo horší než ten mi-
nulý, ale v Litomyšli bude především takový,

jaký si ho uděláme sami. Jsou věci, které ne-
ovlivníme, ale něco ovlivnit můžeme. Každý
z nás může mnoho změnit – napravit nebo po-
škodit. 
Zkusme alespoň v našem malém městě být
vůči sobě více vstřícní, problémy i nadále řešit
konstruktivně a podpořit ty spoluobčany, kteří

se snaží věci posouvat kupředu. Každý z vás
může svým zájmem přispět k tomu, aby se
nám tu žilo ještě lépe. Protože život v Litomyšli
je krásný.

Za hnutí Nestraníci Josef Černý

Komunistická strana Čech a Moravy
Vážení spoluobčané,
končící období nás, členů zastupitelstva, které
jste před čtyřmi roky zvolili, mne vede k zamyš-
lení nad uplynulými léty. Protože v Litomyšli
v lidosprávě působím od roku 1976, to je více
než 40 let, zamýšlím se nad tím, co se podařilo,
ale i nepodařilo. Litomyšl má dle mého názoru
na velmi dobré úrovni kulturní a společenskou
oblast. Vyřešen byl neuspokojivý stav výstav-
bou dvou základních škol, potíže nemáme v ne-
dostatku mateřských škol, začíná sloužit nově
opravené zařízení pro mimoškolní činnost dětí
a mládeže. Nadstandardní vybavení města s 10
000 obyvateli máme v oblasti sportovních za-
řízení a v posledním období i volně přístupných
cvičebních prvků pro mládež i dospělé.  Zbývá
dobudovat cyklostezku, jejíž několik kilometrů
směrem na Cerekvici je hojně využíváno. 
Všechny subjekty, které se ucházejí ve volbách

o přízeň vás, našich občanů, mají ve svých pro-
gramech záměr řešit obdobné problémy. Je to
pochopitelné.  Všichni jsme občany tohoto
města a cítíme stejné potřeby. Přál bych si, aby
v období příštích čtyř let se povedlo dořešit ob-
last dopravy (silnice R35) a z velké části dopravu
a parkování ve městě, zlepšit podmínky pro nej-
starší občany výstavbou domu sociálních služeb
a pro mladá manželství startovacích bytů. Velice
potřebné je i zachování dostupnosti zdravotní
péče, což souvisí s činností naší nemocnice.
Krom uvedeného samozřejmě čeká nové za-
stupitele řada dalších nutných věcí menšího
rozsahu pro zpříjemnění života v našem městě
(péče o komunikace, chodníky, údržba majetku
města, řešení čistoty a pořádku). K mnohému
můžeme přispět i my, občané. Nelíbí se mi na-
příklad, že ihned po úklidu ploch městskými
službami a úklidovými pracovníky lidé odhazují

na tato místa nedopalky cigaret, obaly od po-
travin, lahve od nápojů apod. 
Na závěr děkuji všem spoluobčanům i kolegům
zastupitelům, kteří přicházeli s novými náměty,
upozorňovali na různé potřeby a kritizovali
celou řadu nedostatků. Mne, jako zastupitele,
tím inspirovali. Novým zastupitelům (a tím
i všem nám občanům) přeji, aby jejich budoucí
kolektiv byl dělný. Aby byl schopen řešit ve-
škeré potřeby nás všech. To zcela jistě povede
k dalšímu rozvoji našeho města.
Děkuji všem, kteří KSČM dali svůj hlas, a mohu
slíbit, že naši zástupci jak v zastupitelstvu, tak
v dalších orgánech města (výborech, komisích)
se budou zabývat každým vaším návrhem i do-
poručením, což jistě povede ke zpříjemnění
života v naší Litomyšli.  

Ing. Vítězslav Hanzl, zastupitel za KSČM

Česká strana sociálně demokratická
Vážení spoluobčané, 
kandidáti do komunálních voleb za Českou
stranu sociálně demokratickou se shodli v ná-
zoru, že není nutné vypisovat vzletný program,
co všechno dokážeme, budeme-li zvoleni.
Ptáte se, co tedy předkládáme?
Tak jako každý občan si přejeme mít uklizené,
čisté a bezpečné město. Jsme si vědomi toho,
že občané stárnou, chcete-li, převládá počet
dříve narozených. Proto je nutné vyřešit
otázku zachování nemocnice a získat nové lé-
kaře. Výstavbou nového domova pro seniory
navýšit počet míst, podporou denního staci-
onáře a služeb charity zlepšit úroveň sociál-
ních služeb ve městě. Všichni musíme mít
jistotu, že nám bude zajištěno akutní ošetření,
v případě potíží přijede vůz RZP a dožijeme

se klidného stáří v důstojných podmínkách.
Nesmíme ovšem zapomínat na mladou gene-
raci. Město Litomyšl by mělo pomáhat mladým
rodinám se získáním vhodného a dostupného
bydlení. Plnohodnotnému trávení volného času
rodin s dětmi by pomohla úprava lesoparku
Černá hora, kde by mohlo být vybudováno pří-
rodní dětské hřiště a bosonohá stezka. Také je
tu nezodpovězena otázka, proč jsou některá
dětská hřiště nevyužívána a chybí herní prvky
pro děti do 3 let.
Máme radost z činností vedoucích k podpoře
zájmových aktivit, vzdělávání i sportování dětí
a mládeže. Naším cílem je maximální podpora
těchto aktivit. Proto bychom rádi podpořili na-
příklad stavbu cyklostezek.
Litomyšl má obrovskou tradici v kulturních ak-

tivitách a spolkovém životě. Pomáhejme v je-
jich práci finančně i formou sníženého nájem-
ného v městských zařízeních.  
Kandidátka sociální demokracie v letošních ko-
munálních není úplná. Do plného počtu 23 jsou
4 místa volná. Bylo přijato rozhodnutí, že není
bezpodmínečně nutné doplnit zákonem stano-
vený počet členů za každých okolností. Sice
nás není plný počet, ale o to víc jsme odhodlaní
pracovat ku prospěchu nás všech.  
Návštěvníci našeho města často prohlašují:
„Litomyšl se má ráda!“ Všichni kandidující za
ČSSD do zastupitelstva mají Litomyšl rádi
a chtějí věnovat svůj čas a energii tomu, aby
byla Litomyšl ještě více milována.

Lubomír Sršeň, MO ČSSD Litomyšl

Generace 89 SNK
Demokracie a volby – šance pro společnost
i Litomyšl
Demokracie je zdlouhavý a pracný způsob
vládnutí, ale může (a měl by) vést k nalezení
kompromisu přijatelného pro většinu občanů,
avšak nesmí být přijat na úkor jednotlivců či
slabších skupin. I po téměř 30 letech od revo-
lučního roku 1989 neumí často česká společ-
nost o demokracii diskutovat, pracovat s ní
nebo se jen demokraticky chovat. Místo toho
jsme zejména ve velké politice svědky nástupu
populismu a demagogie, rozeštvávání lidí, za-
sévání zloby a strachu, překrucování historie
a zneužívání palčivých problémů k vlastním po-
litickým cílům. Smutným příkladem bylo cho-
vání a vystupování některých politiků během
50. výročí srpnové okupace, kdy nebyly tyto
tragické události a dějinné souvislosti nazý-
vány pravými jmény ani veřejně v médiích,
natož anonymně na sociálních sítích.

Po roce 1989 jsme doufali, že nastane konec
lžím a přetváření historie, ale bohužel tomu tak
doposud není. Stále (nebo už?) není dostatek
lidí, kteří by se spontánně a aktivně podíleli na
dění kolem sebe a přitom by společně chtěli
hledat řešení i formou kompromisu a tím při-
spívali ke zkulturnění celé společnosti nebo jen
života ve městě.
GENERACE 89 chce přivádět do veřejného ži-
vota v Litomyšli aktivní lidi se zkušenostmi, zá-
palem a chutí podílet se na zlepšení života
a budoucím směřování našeho města a přidru-
žených obcí. Lidi, kteří mají chuť ke hledání
konsenzu při řešení problémů. Lidi, kteří svým
každodenním životem dokazují, že pro jsou
ochotni pro společnost něco pozitivního vyko-
nat.
Nejde přece o pouhé vládnutí, ale o ochotu
naslouchat a být připraven ke spolupráci se
všemi, kteří mají obdobné smýšlení a o rozvoji

města přemýšlí v dlouhodobé perspektivě.
Chceme o problémech diskutovat, nacházet
společná řešení, která nejsou vždy jasná a jed-
noduchá, ale jsou důležitá pro občany a město
samotné. Chceme mluvit se členy odborných
komisí, dát na jejich názor při rozhodování
o směřování města, nabídnout kompromisy, se
kterými souhlasí většina, ale které neublíží
menšině. Myslíme si, že se to dlouhodobě v Li-
tomyšli daří a chceme k takovému vládnutí
přispívat i našimi nápady, návrhy, diskusí a ar-
gumentací.
Prosíme proto všechny voliče, aby přišli první
říjnový víkend k volbám. Je to ta nejmenší a zá-
roveň nejdůležitější věc, kterou každý může pro
demokracii a Litomyšl udělat. A nestojí to téměř
nic... 
Děkujeme!

Daniel Brýdl, Petra Benešová
a David Edlman, Generace 89

PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V  
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Patriot SNK
Čekají nás volby a rozhodnutí koho volit. Za-
tímco v jiných obcích jsou před volbami ulice
plné "pečených holubů", v Litomyšli tomu tak
není. Volební programy většiny subjektů kandi-
dujících do zastupitelstva jsou velmi podobné
a to již po několik období. Nakonec, co město
a jeho občané potřebují, vědí všichni, kdo se
jenom trochu zajímají o politiku. Někteří jenom
opráší staré předvolební sliby (které nesplnili)
a opět budou tvrdit, že je nyní již splní. Jedním
takovým je nový domov důchodců. Proti tako-
vému volebnímu slibu jistě nebude nikdo pro-
testovat, stejně jako proti mnoha jiným. Jen
namátkou: stavba D35, parkovací domy a par-
koviště, chodníky na Lánech, v Nedošíně
a k průmyslové zóně, podpora školství, zlepšení
hromadné dopravy, zlepšení nebo spíše zacho-
vání služeb a péče v zdravotnictví (nemocnice)
a kvality životního prostředí (zeleň, řeka, kana-
lizace a ČOV), výsadba zeleně (masově mizící

z veřejných prostorů), atd. atd. Jenomže naše
vedení Města má aktuálně "nejvíc starostí"
s tím jak odměnit tři výherce, kteří postoupili do
druhého kola soutěže o změnu sochy Zdeňka
Nejedlého a to pro každého po 50.000,- Kč.
Proti takovému vyhazování peňez z okna jsem
na zastupitelstvu rázně vystoupil a nakonec
tento návrh nebyl přijat. Tato částka poža-
dovaná vedením Města v celkové výši
150.000,- Kč vypadá ještě absurdněji
v porovnání se zamítnutou žádostí uvolnit 100
až 200 tisíc Kč na vypracování dvou posudků
k hlukovým sudiím předloženým zastupitelům
a MěÚ v územním řízení k D35. Proč vypraco-
vávat posudky? Protože nám studie předlo-
žené ŘSD tvrdí, že D35 nebude produkovat
hluk, který by se musel řešit pomocí protihlu-
kových opatření. Ve Strakově tomu nevěřili
a posudek, který si nechali vypracovat ukázal
na velké rozdíly v tom, jaký hluk bude D35 pro-

dukovat a to někde i o více než 10dB. Dokonce
se kvůli tomu přerušilo územní řízení. Vypadá
to, že si ŘSD nechalo vypracovat studie tak,
aby nemuseli budovat protihluková opatření.
Pamatujete, jak nám bylo mistní ODS a KDU-
ČSL tvrzeno, že varianta "0" D35 bude rychlejší
a protihlukových opatření bude vybudováno
dostatek? Dnes opět došlo na má slova a reali-
zace stavby stojí na jiných důvodech nežli je
změna varinty. Je to ŘSD které nezvládá před-
kládat kvalitní podklady. Varianta "1" (D35 v zá-
řezech) kterou na základě zmiňovaných studií
zastupitelstvo zamítlo, je nyní co se týče hluku
kolem Litomyšle rázem lepší. Paradoxem je, že
to byly opět hlasy zastupitelů z ODS a KDU-
ČSL, které zamítly vypracování posudků k hlu-
kovým studiím. Dle mého názoru tím rozhodně
nehájí zájmy občanů, které bude D35 obtěžovat
hlukem, ale jdou na ruku ŘSD. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Občanská demokratická strana
Vážení spoluobčané,
komunální volby už jsou za dveřmi. Nebudeme
zde nic slibovat ani popisovat náš program,

máme na Vás jedinou prosbu – jděte prosím
k volbám a využijte své právo volit.

Pracovat pro Litomyšl je pro nás radost i čest
zároveň.

Josef Janeček, Michal Kortyš

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

Předávání
cen města

V pondělí 17. září se ve Smetanově domě usku-
tečnilo předávání cen města. Cenu purkmistra
Laška obdrželi první porevoluční starosta Miro-
slav Brýdl a proděkan Fakulty restaurování Uni-
verzity Pardubice Karol Bayer. Cena Rady města
Litomyšle byla in memoriam udělena hudebníku
Vratislavu Blažkovi. Za dirigenta a kapelníka
cenu převzala jeho dcera Jana Růžičková. Miro-
slav Brýdl Cenu purkmistra Laška získal za mi-
mořádné zásluhy o proměnu Litomyšle na
moderní historické město. Karol Bayer stejnou
cenu obdržel za zásluhy o rozvoj vysokoškol-
ského vzdělávání v Litomyšli a Plaketa Rady
města Litomyšle byla Vratislavu Blažkovi udě-
lena za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle
v oblasti kultury a spolkového života.
Součástí slavnostního večera, jímž přítomné
provázel Vojtěch Stříteský, bylo i promítání krát-
kých medailonů o jednotlivých oceněných. O hu-
dební doprovod se postaralo saxofonové
kvarteto základní umělecké školy, dále pak pě-
vecký sbor Lilium.
Představení laureátů letošních cen města si mů-
žete přečíst v zářijové Lilii. -mv-

Kotlíkové dotace:
Dnem D bude 9. října v 6.30 hodin
Pardubický kraj vyhlásil čtvrtou výzvu „kotlíko-
vých dotací“ pro fyzické osoby 5. září 2018. Pří-
jem žádostí bude zahájen 9. října 2018 v 6.30
hodin a bude probíhat už podruhé pouze elek-
tronicky. Podpora bude poskytována z pro-
středků Operačního programu Životní prostředí
2014–2020, celkem je pro žadatele připraveno
minimálně 74 milionů korun.
„S elektronickým podáváním žádostí máme už
zkušenosti, v minulé výzvě se vše podařilo
zvládnout jak žadatelům, tak našemu systému
bez problémů. Odpadávají nedůstojné noční
fronty před úřadem. Navíc už je nyní hodně ža-
datelů uspokojeno a neočekáváme tedy tak
velký nápor. Věřím, že minulé výměny se pro-
mítnou v lepším ovzduší obcí už v nadcházející
topné sezóně,“ říká radní pro regionální rozvoj
a evropské fondy Hana Štěpánová.
Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat
do systému na webové adrese www.pardubic-
kykraj.cz/kotlikove-dotace. Po registraci si ža-
datel vyplní žádost a do systému ji uloží. Poté
žadatel obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po
zahájení příjmu svou žádost stiskem tlačítka
odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s infor-
mací, že musí žádost vytisknout, podepsat
a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými pří-
lohami doručit (osobně nebo poštou) na kraj-
ský úřad. Vyplňování žádostí, které bylo
zahájeno 5. září 2018, nemá žádný vliv na po-
řadí žádosti. Pro pořadí žádostí bude určující
termín 9. 10. 2018 v 6.30 h.
Výše poskytnuté dotace se liší podle typu
nového zdroje. V případě, kdy se nemovitost
dotčená výměnou zdroje tepla nachází v pri-
oritní obci, obdrží příjemce navíc fixní bonus
7.500,- Kč.
Výše poskytnuté dotace podle typu nového
zdroje:

• 75 % z předložených účetních dokladů, maxi-
málně 75.000 Kč v případě kombinovaného kotle
uhlí/biomasa se samočinným způsobem přiklá-
dání
• 80 % z předložených účetních dokladů, maxi-
málně 100.000 Kč v případě kotle na biomasu
s ručním způsobem přikládání
• 80 % z předložených účetních dokladů, maxi-
málně 120.000 Kč v případě kotle na biomasu se
samočinným způsobem přikládání
• 80 % z předložených účetních dokladů, maxi-
málně 120.000 Kč v případě tepelného čerpadla
• 75 % z předložených účetních dokladů, maxi-
málně 95.000 Kč v případě plynového konden-
začního kotle Zuzana Nováková

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Smetanova Litomyšl 2018 –
Zpěváčci kraje mého kraje • Vojáci z vysílače
Pohodlí vzpomínali na srpen '68 • Křišťálová po-
pelnice za nejlepší výsledky při třídění odpadů •
Socha Zdeňka Nejedlého budí vášně už téměř
30 let • 20. ročník Toulovcových pátků zakončil
Fleret • Dechový orchestr Smetanova domu
s kapelníkem Vratislavem Blažkem • Plaketa
Rady města a Ceny purkmistra Laška 2018 •
Traktoriáda 2018 • Újezdské babí léto 2018 •
Konference o sociální péči pro 21. století • Lito-
myšlské dvorky 2018 • Ze zasedání zastupitel-
stva v září 2018 • Gentlemen Singers na veřejné
zkoušce • Starodávný jarmark 22. 9. 2018 s Vě-
nebandem • Ve Smetanově domě předány Ceny
města

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018
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180 let – 21. 10. 1838 se narodil Leopold Ferber,
portrétní malíř, krajinář a ilustrátor, v letech
1862–1872 působil jako profesor kreslení na re-
álce v Litomyšli. Podle Ferberova návrhu vytvořil
litomyšlský sochař František Metyš náhrobek
M. D. Rettigové na místním hřbitově.
130 let – 9. 10. 1888 se narodil Emil Faltys, za-
kladatel knihkupectví. Vlastní podnik si otevřel
na podzim roku 1919 a obchod s knihami rozšířil
o další sortiment. Prodával papírnické potřeby,
hudebniny, časopisy, divadelní hry a turistické
průvodce. Knihkupectví vydávalo svoje pohled-
nice, drobné publikace a v komisním prodeji na-
bízelo obrazy místních malířů a další umělecká
díla. V roce 1935 koupil Emil Faltys dům na ná-
městí čp. 109, v němž sídlí knihkupectví dodnes.
Roku 1948, jehož události ukončily svobodné
podnikání většiny soukromníků, se Emil Faltys
již nedožil, zemřel roku 1947. V dobovém tisku
vyšel článek uvedený větou: „V posledním dnu
roku 1947 opustil Litomyšl ve stáří 59 let knih-
kupec Emil Faltys, muž, jemuž rozkvět a dobré
jméno města leželo vždy na srdci.“
130 let – 15. 10. 1888 zemřel Josef Valouch,
městský úředník, dramatik. Byl členem revoluč-
ního měšťanského výboru v roce 1848. Založil
Zpěvácký spolek Vlastimil. Autor dvou dramat:
Ajajka a Nathanaël a Obě Judity. V prvně jmeno-
vané hře vystupoval v Litomyšli jako herec také
Josef Kajetán Tyl.
120 let – 8. 10. 1898 zemřel Julius Mařák, vý-
znamný český malíř. Od roku 1858 vyučoval
kreslení v několika šlechtických rodinách ve
Vídni, v roce 1887 se přestěhoval do Prahy, pro-
tože mu bylo nabídnuto místo profesora kraji-
nářského ateliéru AVU. Jeho žáky byli mimo jiné
Antonín Slavíček, František Kalvoda a další vý-
znamné osobnosti. Je jediným krajinářem, který
se podílel na výzdobě pražského Národního di-
vadla. Založil tzv. Mařákovu krajinářskou školu,
byl první rektor Akademie výtvarných umění
v Praze. Jeho rodný dům na litomyšlském ná-
městí, čp. 100 zdobí pamětní deska od akad. so-
chaře Josefa Šejnosta.
110 let – 16. 10. 1908 se narodil Václav Straka,
litomyšlský pedagog, matematik, středoškolský
profesor. V roce 1941 dostal umístěnku do Lito-
myšle, kde učil na všech středních školách. Byl
vynikající matematik s mimořádnou pamětí,
novou látku vykládal a všechny příklady diktoval
z hlavy, učebnici nepotřeboval, neměl klasifi-
kační arch, nikdy si nezapisoval známky,
a přesto si výsledky kompozic studentů pama-
toval. Bohužel krátce před koncem školního roku
1962 – 63 těžce onemocněl, z hradecké nemoc-
nice diktoval zpaměti známky všech svých stu-
dentů ke klasifikaci. Za katedru se už nevrátil,
zemřel deset dní po svých pětapadesátých na-
rozeninách – 26. října 1963.
80 let – 8. 10. 1938 zemřel Josef Kořenský, pe-
dagog, přírodovědec, cestovatel, fotograf 
a spisovatel, vyučoval na chlapecké a dívčí
škole. Na Litomyšlsku rozvinul také svůj zájem
o entomologii, byl autorem téměř padesátky vě-
deckých i populárních knih, o přírodních vědách
přednášel. V roce 1927 byl udělen Kořenskému
čestný doktorát na Přírodovědecké fakultě Kar-
lovy univerzity. Je autorem některých hesel Ot-
tova slovníku naučného. Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

říjen 2018

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dne 29. 4. 2018 začala východočeská soutěž

seniorů. Za účasti těchto měst. TO TJ Svitavy,
LTC Vysoké Mýto, TJ Slovan Moravská Třebová,
TK Holice, Spartak Polička, TJ Sokol Jevíčko, TK
Česká Třebová, TJ Sparta Úpice, SK Tenis Hra-
dec Králové, TC Litomyšl B. Tenisový klub Lito-
myšl děkuje všem hráčům za předvedený
výkon a hlavně za dobrou náladu v týmu. Jme-
novitě Sejkorové Brigitě, Dvořákové Yvonne, Je-
línkové Lence, Tomáši Janeckému, Miroslavu
Suchému, Miloslavu Sejkorovi, Romanu Salka,
Miroslavu Němcovi, Romanu Coufalovi a Mar-
tinu Klejchovi. Roman Salka        

 „Dovolte mi jménem naší rodiny poděkovat
celému týmu očního oddělení Litomyšlské
nemocnice pod vedením pana primáře
MUDr. V. Lišky za velice lidský a profesionální
přístup. Naše maminka zde byla hospitalizo-
vána s šedým zákalem a byla jí poskytnuta na-
prosto maximální péče, s níž jsme se zatím
nikde jinde nesetkali. Velmi si vážíme práce
tamních lékařů i sestřiček a vzdáváme úctu ce-
lému zdravotnickému personálu Litomyšlské
nemocnice za jejich neskonalou starostlivost,

laskavost, vysokou erudici a přirozenou empa-
tii. Vyjadřujeme Vám všem náš hluboký obdiv
a uznání a přejeme Vám mnoho úspěchů a klidu
v nelehké práci.“ Rodina Novotných

 V měsíci říjnu 2018
uplyne 10 let, co nás navždy
opustil pan Jaroslav Hajro,
hodný a obětavý člověk,
dlouholetý zaměstnanec
n. p. Silnice a fotbalista SK
Litomyšl. S láskou vzpomíná
manželka Jarka Hajrová,
dcera Lenka Backová a syn
Tomáš Hajro s rodinami.

 Dne 17. října 2018 uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustil pan Josef Průžek z Pohodlí. Kdo
jste ho znali a měli,  rádi věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku. Stále s láskou vzpo-
mínají. Rodina Průžkova a Novotných.

 Rád bych společně se svými sourozenci, na-
šimi rodinami a společně s vámi všemi, kteří
jste Davida znali, touto cestou s láskou a úctou
vzpomněl na našeho bratra p. Davida Zemana. 

Ján Zeman s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Kořenem všeho zla je ne-
dostatek poznání. Buddha

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Stanislav Lána, Marie Hájková,
    Jaroslav Hrubeš
85 let – Marie Burešová, Ludmila Stříteská
90 let – Marie Zindulková (Pohodlí)
91 let – Václav Simon
92 let – Eva Čapková, Vlasta Žáková
94 let – Jan Doubrava
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Stanislav Sedláček, Janov – Milada Radiměř-
ská, Janov • Pavel Vomáčka, Osík – Šárka Šíp-
ková, Osík • Jan Burda, Litomyšl – Zdeňka
Zemánková, Litomyšl • Pavel Saqua, Litomyšl
– Jana Kupská, Hradec Králové • Vladimír Ka-
špar, Vidlatá Seč – Jana Chmelíková, Suchá
Lhota • Jiří Herynek, Luže – Šárka Jelínková,
Vysoké Mýto • Martin Novotný, Slatina – Ja-
roslava Drimlová, Slatina • Jiří Černý, Ostrava
– Jana Nováková, Ostrava • Karel Kyncl,
Praha – Kateřina Jiskrová, Osík • David Kotlár,
Litomyšl – Vendula Dočkalová, Litomyšl •
Lukáš Koníček, Polička – Ivana Pyrožuková,
Polička • Daniel Kraus, Litomyšl – Kateřina
Seidlová, Litomyšl • Aleš Macek, Litomyšl –
Lenka Pulkrábková, Litomyšl • Jan Lopour, Li-
tomyšl – Veronika Jelínková, Litomyšl • Michal
Medek, Hradec Králové – Adéla Bartáková,
Praha • Jaroslav Teplý, Choceň – Monika Stö-
hrová, Choceň • Marián Ilovičný, Čadca –
Marie Vyhnánková, Litomyšl • Jakub Bouška,
Vysoké Mýto – Tereza Kalíková, Litomyšl •
Lukáš Fendrych, Brno – Hana Tmějová, Dolní
Újezd • Daniel Provazník, Praha – Alena Do-
stálová, Litomyšl • Daniel Kopecký, Polička –
Ingrid Maňáková, Lípov • Marek Jílek, Sebra-
nice – Lucie Kopecká, Sebranice • Karel Kro-
míchal, Dolní Morava – Renata Pražáková,
Cerekvice nad Loučnou • Roman Prosecký,
Litomyšl – Alena Kraváčková, Litomyšl •
Tomáš Knapovský, Ústí nad Orlicí – Barbora
Holcová, Sloupnice • David Nohavec, Lito-

myšl – Nikola Tomancová, Litomyšl • Tomáš
Voženílek, Morašice – Veronika Jokešová, Mo-
rašice • Lukáš Chadima, Lubná – Michaela
Kabrhelová, Janov • Dušan Vrátil, Vysoké
Mýto – Lenka Pirklová, Česká Třebová • Miro-
slav Fišer, Třebechovice p. O. – Dominika Fei-
xová, Hradec Králové • Jan Bárta, Rudná –
Eliška Hříbalová, Lety • David Lampárek, Pro-
seč – Hana Březinová, Praha • Filip Kopecký,
Česká Třebová – Andrea Paarová, Česká Tře-
bová • Jan Slabý, České Libchavy – Veronika
Suchomelová, Ústí nad Orlicí • Stanislav
Šmejdíř, Praha – Klára Doležalová, Praha •
Patrik Vašek, Litomyšl – Anna Vojtíšková,
Sloupnice • Zdeněk Suchomel, Borotice –
Markéta Kovandová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví a spo-
kojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Jarmila a František Řehořovi a manželé Věra
a Zdenek Češkovi.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Stanislavem Lánou (63 let)
Janou Plotzovou (72 let)
Marií Vejrychovou (89 let)
Lidmilou Novákovou (85 let)
Břetislavem Kladivou (65 let)
Milanem Šmejcem (83 let)
Břetislavem Kladivou (94 let)
Karlem Hánělem (78 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

Ve společenské kronice jsou uvedeni pouze
spoluobčané, kteří ke zveřejnění svého jména
dali písemný souhlas nebo ti, k jejichž zveřej-
nění dali písemný souhlas zákonní zástupci
nebo příbuzní.

V září jsme přivítali následující miminka:
Rozárie Šplíchalová, Elen Procházková, David
Škoda, Tereza Samková, Štěpán Vodehnal,
Ella Zavřelová, Zorka Dolečková, Mariana Ja-
vůrková, Nikolas Isayev

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo: Pozvánka na seminář M. Švadlenkové •
Balynka učila třídit děti odpad v Litomyšli •
Pardubice se v říjnu stanou hlavním městem
folkloru • Socha Ducis na zahradě Portmonea
dokončena • ILLE a Bratři Orffové
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Zavadilka a Zavadilská filharmonie
Nedaleko Hlubokého rybníku (tzv. Staré plovárny) bývala oblíbená výletní restaurace Zavadilka.
Nájemce nedalekého dvora Vlkov Karel Sedlák zde založil tzv. Zavadilskou filharmonii,
tento soubor zde hrával každou neděli a účinkoval ve městě při různých příležitostech a při filmo-
vých produkcích v biografu.
Za fotografii filharmonie děkuji panu Bohdanu Metyšovi ze Suché. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Nové knihy v lito-
myšlské knihovně
Steel – Rozbouřené vody, Lane, Soraya – Se-
zdány válkou, Machová – Dračí město, Keith,
Ellen – Holanďanka, Carey, M. R. – Chlapec na
mostě, Sirotková – Josef I. můj přítel, Cimický, Jan
– Ostrov smrti, Skariton – Séance Infernale,
Bým, Petr – Vražda v dívčí garsoniéře, Liu, Cixin
– Vzpomínka na Zemi: Liou

Městské služby Litomyšl žádají občany o pomoc
při zajištění vánočních stromů, které se tradičně
umisťují na Smetanově náměstí a zámeckém
návrší. Pokud by měl někdo zájem strom,
ideálně stříbrný smrk, poskytnout, může se
ozvat na mail info@mslit.cz, případně na tel.
číslo 461 614 791. Pracovníci městských služeb
strom po dohodě s majitelem pokácí a po Váno-
cích majiteli rádi dovezou nařezané dřevo zpět.
Lze se takto domluvit na poskytnutí stromu i pro
další roky. -mv-

Darujte strom

Projekt „Místní akční plán“ zahajuje 
realizaci konkrétních aktivit spolupráce
Město Litomyšl se stalo úspěšným žadatelem
projektu s názvem „Místní akční plán (MAP) roz-
voje vzdělávání II. na území ORP Litomyšl“, který
je financovaný z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu
města. Projekt s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008614 si klade za cíl podpořit erudici
učitelů a řešit otevřená témata, která v ORP Li-
tomyšl školy označily za potřebné.
Tento projekt už pracuje s výstupy, které vzešly

z předchozího projektu MAP a navazuje na za-
počatou práci. Každý region má svá specifika
a podobně jako sociální oblast i naše školství
v regionu má potřeby založené na rozvrstvení
potencionálních zaměstnavatelů. Další priority
jsou dány celospolečenským vývojem a dá se
říci, že s těmito výzvami pracují pedagogové na-
příč českým školstvím. Jedná se o témata jako
např. „Čtenářská a matematická gramotnost“,
„Polytechnické vzdělávání“ apod.

Litomyšlské íčko nejlepší v kraji

vyhlašuje

výběrové řízení
na funkci

ředitele / ředitelky
příspěvkové organizace

Zámecké návrší
Litomyšl
Předpoklady:
• ukončené středoškolské

vzdělání s minimálně pětiletou
praxí řízení kolektivu

• všeobecný rozhled v oblasti
kultury, vzdělávání a spolkového
života města a regionu

• znalost právních norem
v oblasti činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací

Předpokládáný termín nástupu:
únor 2019
Lhůta pro doručení přihlášky: 
15. října 2018

Více informací na
www.litomysl.cz

Město Litomyšl 

Změna knihovního systému i poplatků
Po letech používání knihovního systému Lanius
a Clavius jsme se rozhodli pro změnu a přešli
jsme, stejně jako řada dalších českých knihoven,
na open sourcový systém Koha. Důvodů bylo
několik – nižší pořizovací náklady, bezplatné up-
date, v souvislosti s GDPR větší zabezpečení
osobních údajů a v neposlední řadě i inovovaný
katalog. Ten současný umožnuje přesnější vy-
hledávání dokumentů a také možnost je ohod-
notit. Katalog je totiž propojen s Českou
bibliografickou databází. 
Systém Koha přináší řadu změn nejen v oblasti
statistických ukazatelů jako např. výpůjček
a návštěvníků, ale i v prodlužování výpůjční
doby. Čtenáři jsou více zainteresováni na jejím

sledování, k prodloužení už nedochází automa-
ticky při jejich návštěvě knihovny. Ke změně do-
chází i u sankčních poplatků za opožděné
vrácení dokumentů. Nově čtenář uhradí za
každý den po vypršení termínu 1 korunu za
každý dokument namísto původních 15, 30 a 80
korun za první až třetí upomínku. Systém přináší
i takové „třešničky na dortu“ jako např. seznam
dosud nepřečtených titulů od vašeho oblíbe-
ného autora nebo přehled všech vámi rezervo-
vaných knih. Litomyšlské knihovnice měly na
seznámení s programem týden, naši čtenáři si
na nový způsob úhrady zpozdného musí zvyk-
nout do 31. října. 

Jana Kroulíková

Od září 2018 tak byly započaty konkrétní kroky
k zahájení realizace konkrétních projektů spolu-
práce základních a mateřských škol. Školy
budou spolupracovat s knihovnami v regionu, se
základní uměleckou školou, s volnočasovými or-
ganizacemi a vzdělávacími subjekty pro rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti a také
s neformálními organizacemi a vzdělávacími
subjekty pro rozvoj polytechnického vzdělávání.    
Součástí navazujícího projektu bude také např.
dotační poradenství a administrativní servis pro
zapojené školy, spolupráce s odborníky v oblasti
čtenářské a matematické gramotnosti, vzdělá-
vací akce na různá témata apod.
Informace o realizaci projektu jsou zveřejněny
na www.litomysl.cz pod „Místní akční plán“.

Naděžda Klvaňová, 
manažerka projektu MAP

Anketa „Informační centrum roku 2018“ zná již
vítěze.  Infocentrum Litomyšl s počtem 917 hlasů

získalo prvenství v Pardubickém kraji. V celé
České republice jsme skončili na krásném dru-
hém místě hned po Informačním a dopravním
infocentru z Roudnice nad Labem, které nás
předběhlo o 55 hlasů.  Vyhlašovatelem ankety
byla Asociace turistických informačních center a
Vydavatelství KAM po  Česku. Hlasování probí-
halo celou turistickou sezónu  od 21. 6. do 31. 8.
2018 a během ankety bylo přiděleno 15 582 plat-
ných hlasů.  Celorepublikově z tohoto počtu ob-
držela nejvíce hlasů (2350) právě íčka
Pardubického kraje. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků ankety proběhne 8. listopadu 2018 na
Členském fóru A.T.I.C. v Kutné Hoře.
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nám za-
slali své hlasy. Blanka Brýdlová,

Informační centrum Litomyšl
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Lesníci v předstihu bojují
s kůrovcovou kalamitou
Prakticky v celé České republice bojují lesníci
s kůrovcem. Tento brouk rychle ničí smrky
i další dřeviny a teplé klima, s nímž se v posled-
ních letech setkáváme, urychluje jeho množení.
„Situace v ČR je velice vážná a odborníci ji již
nenazývají lesnicky kalamitou, ale obecně ka-
tastrofou. Nejvážnější situace je v Moravsko-
slezském a Olomouckém kraji. Kalamitní území
se však neustále rozšiřuje všemi směry a kri-
tická situace vzniká i na mnoha dalších místech
po celé republice,“ vysvětluje Petr Novák, ve-
doucí Městských lesů Litomyšl, a pro srovnání
dodává následující čísla: „V roce 2012 bylo evi-
dováno 0,633 milionů metrů krychlových ků-
rovcem napadeného dříví, v roce 2016 to byly
asi tři miliony, o rok později odhadem již pět mi-
lionů a letos se předpokládá něco mezi 15 a 20
miliony metrů krychlových. Každý si snadno do-
počítá, co nás čeká v následujícím roce. Ob-
dobná situace je i v okolních státech.“
Následky působení kůrovců pro lesní hospodář-
ství jsou vážné. Kromě kvality vegetace brouci
ovlivňují i ceny dřeva. Napadané kmeny totiž
nikdo nechce kupovat, a tak klesá cena jehlič-
natého dříví. Lesníci pak mají při následném
zalesňování pokácených ploch problémy s ne-
dostatkem sadebního materiálu i pracovních
sil. Na lesním majetku Litomyšle není v sou-
časné době situace tak dramatická jako napří-
klad v Moravskoslezském a Olomouckém kraji,
přesto se zde proti kůrovci v předstihu bojuje
a vyhlídky do dalších let nejsou růžové. „Zá-

kladním opatřením boje proti kůrovci je jednak
čistota lesa, což znamená odstraňování ve-
škeré hmoty atraktivní pro kůrovce, a jednak in-
tenzivní vyhledávání, zpracování a sanace
kůrovcem obsazených stromů. Doplňkovým
opatřením je pak použití feromonových lapačů
a stromových lapáků především pro monitoring
výskytu kůrovce a dočištění ohnisek. Tato opa-
tření provádíme důsledně od začátku existence
městských lesů. Při vyhledávání kůrovcem na-
padených stromů doplňujeme pozemní moni-
toring i leteckým. Jisté však je, že pokud nám
nepomůže příroda a bude se i v příštím roce
opakovat extrémní počasí tohoto roku, nepo-
daří se nám, a to i přes všechna prováděná
opatření, kůrovce udržet ´na uzdě´,“ dodává Petr
Novák. -mv-, foto: Městské lesy Litomyšl

Co nepatří do kanalizace – kanál není popelnice

Vypouštění odpadních vod do veřejné kanali-
zace se řídí zákonem č. 274/2001 sb., o vodovo-
dech a kanalizacích, v platném znění a dále je
upřesněno v Kanalizačním řádu pro město Lito-
myšl, který schválil vodoprávní úřad MěÚ Lito-
myšl v květnu 2017.
V Litomyšli byla kanalizace budována od za-
čátku 20. století jako jednotná kanalizační síť, tj.
splaškové i dešťové vody jsou odváděny jedním
potrubím zároveň. Z tohoto důvodu jsou na ka-
nalizační síti vybudovány dešťové oddělovače,
které odvádí přívalové srážky do řeky. Jakmile
dosáhne hladina vody v potrubí úrovně přepadu,
přeteče voda do odlehčovací stoky, která odvádí
dešťovou vodu a část naředěné splaškové vody
přímo do vodního toku. Na kanalizační síti v Li-
tomyšli je umístěno 20 oddělovacích komor,
které jsou pravidelně kontrolovány a čištěny.
Později byla v některých lokalitách v Litomyšli
vybudována oddělená dešťová kanalizace, která
odvádí dešťové vody do vodních toků (např. do
Loučné, Drahošky). Na tuto dešťovou kanalizaci
jsou napojeny dešťové uliční vpusti. Tedy to, co
hodíte do vpusti, která je napojena na dešťovou
kanalizaci, bude splaveno přímo do vodního
toku. Uliční vpusti jsou osazeny koši, které mají
zabránit odtékání hrubých nečistot do vodního
toku.
V případě, že budete v bezdeštném období
svědky přítoku znečištěné vody z odlehčovací
komory do řeky Loučné, kontaktuje pohoto-
vostní linku provozovatele kanalizace 724 093
704 nebo vodoprávní úřad MěÚ Litomyšl.

Co nepatří do kanalizace – kanál není popel-
nice
Systém odvádění odpadních vod kanalizační
sítí funguje bez problémů, jenom pokud všichni

připojení používají kanalizaci tak, jak mají.
Splašková kanalizace je projektována na od-
padní vody – tj. vody mírně znečištěné během
běžného splachování, koupání, uklízení, praní
nebo umývání nádobí a potravin v kuchyni
apod. Koncentrované kapalné, tuhé nebo ne-
bezpečné odpady do kanalizace v žádném pří-
padě nepatří. Kdo používá záchod nebo kanál
jako popelnici, může svým chováním zkompli-
kovat odtok i následné čištění odpadních vod
a navíc významně přispívá k množení hlodavců
ve stokách.
Kanalizační řád stanovuje maximální přípu-
stnou hodnotu znečištění nerozpuštěných látek
v odpadních vodách. Tento stanovený limit
bývá mnohonásobně překračován při použití
drtičů kuchyňského odpadu. Vypouštění drce-
ného odpadu do veřejné kanalizace je v kap. 6
Kanalizačního řádu pro město Litomyšl zaká-
záno. Při drcení odpadů jsou zbytky jídla roz-
mělňovány na hustou mastnou kaši, na kterou
nejsou kanalizační přípojky ani kanalizace di-
menzovány. 
Tuky a jiné extrahovatelné látky se mohou do
kanalizace dostávat nejen jako odpady z do-
mácností, které se zbavují olejů a tuků ze sma-
žení a fritovaní vylitím do kanalizace, ale
i v případech, kdy stravovací zařízení nemají na-
instalované lapače tuků nebo o ně správně ne-
pečují. V kanalizaci se pak tyto látky sráží,
usazují, vznikají hrudky, které se postupně na-
balují a rostou. Dochází ke vzniku nánosů, které
snižují kapacitu zařízení a brání volnému prů-
toku. Může dojít až k ucpání přípojky nebo
stoky. Kromě toho tukem zanesené kanály ne-
příjemně zapáchají.
Rozkladem tuků v kanalizaci vznikají mastné
kyseliny, které zvyšují korozi stěn kanálů a po-

trubí. Dále veškeré tyto látky způsobují i velké
potíže při mechanických a biologických proce-
sech na čistírně odpadních vod.
Kromě níže uvedených hygienických potřeb
jsou dalšími nevítanými předměty v kanalizaci
provazy, uhynulá zvířata a kovové předměty
(např. žiletky, hřebíky, dráty). Velké problémy
mohou v kanalizaci způsobovat i odpady ze
staveb a stavební materiál.
Ucpaný kanalizační řad může způsobit vytopení
přilehlých nemovitostí splaškovými vodami. Na
odstraňování takovýchto havárií jsou vynalo-
ženy nezanedbatelné náklady, které mohou na-
vyšovat stočné. V případě, že je zjištěno, že
nejsou při provozu veřejné kanalizace dodržo-
vány legislativou a kanalizačním řádem stano-
vené podmínky, jedná se o porušení zákona
a hrozí sankce od vodoprávního úřadu. 

Tyto odpady do veřejné kanalizace nepatří:
Biologický odpad 
odpady z kuchyňských drtičů – patří do sběr-
ného dvora příp. kontejnerů na směsný odpad
bytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších
potravin – patří do kompostéru, sběrného
dvora příp. nádob na směsný odpad
tuky, fritovací a ostatní oleje z domácností –
patří do sběrného dvora
Veškeré hygienické potřeby  
kondomy, vložky, pleny a separační vložky, va-
tové tyčinky, jednorázové utěrky, čistící ubrou-
sky apod. – patří do kontejnerů na směsný
odpad
Chemikálie a další nebezpečné látky
– vše patří do sběrného dvora
staré barvy, ředidla, lepidla
kyseliny, hydroxidy, detergenty
mazadla, oleje
zbytky čisticích prostředků
domácí a zahradní chemie
obsah baterií, ropné látky
radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
a další chemické látky
Léky – patří zpět do lékárny nebo do sběrného
dvora

Provoz veřejné kanalizace Litomyšl
www.vodovodylitomysl.cz
POHOTOVOST NON-STOP mobil 724 093 704
sběrný dvůr – podrobnosti na www.likosvitavy.cz

Helena Karlíková, Vodovody spol. s.r.o.

Pracovní skupina pro životní prostředí se na svém zasedání dne 12. 8. 2018 zabývala stavem
řeky Loučné. Na jednání za přítomnosti zástupce provozovatele kanalizační sítě města bylo
pracovní skupinou doporučeno opětovně publikovat v městském zpravodaji Lilie zásady užívání
městské kanalizace ze strany připojených nemovitostí.

Svozové akce
biologického
odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 15. října do 26. října 2018  na zá-
kladě osobní a písemné objednávky občanů
města pouze odvoz nebo likvidaci biologického
odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve).
Pokud objednatel (může to být i zástupce sku-
piny občanů) potom osobně předá vytříděný
biologický odpad do přistaveného kontejneru
v předem stanovenou dobu pracovníkům Měst-
ských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz
nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel
nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení
kontejneru nenacházely jiné druhy komunál-
ního odpadu, nebo odpad osobně nepředá,
bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku
Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními
pracovníky pro objednávky odvozu biologic-
kého odpadu jsou Emil Vávra, Milan Hlous, Mi-
chal Kopecký, Jana Vybíralová (všichni tel. 461
613 491). Lenka Hladíková
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Nestraníci pro Litomyšl

PARKOVÁNÍ V LITOMYŠLI UŽ
NEMUSÍ BÝT PROBLÉM
• zřídit záchytná parkoviště pro 

odstavení aut při větších společen-
ských a kulturních akcích včetně
využití oploceného areálu na Osík
(tzv. Heliport)

K VLASTNICTVÍ NENÁLEŽÍ
POUZE PRÁVA, ALE I POVINNOSTI
• zlepšit podmínky při pronájmu

městského majetku a optimalizo-
vat nájemné

• udržet cenu vodného a stočného
na nízké úrovni

OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ MĚSTSKÝCH
ORGANIZACÍ 
• sdílení společných činností 

(účetní agenda, právní služby)

MÁME ZÁJEM O ŽIVOT SENIORŮ 
• hledat možnosti pro zajištění finan-

čních prostředků – dotací na vybu-
dování nového Domu pro seniory

NA ZDRAVÍ NÁM ZÁLEŽÍ
• podporovat dobrou úroveň litomyšl-

ského zdravotnictví, a to jak podpo-
rou nemocnice, tak podporou sou-
kromých zdravotnických zařízení

SPORT JAKO SOUČÁST ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU 
• provoz Sportcentra (squashová

hala) zařadit do systému provozo-
vání ostatních sportovišť ve městě,
tj. do správy Městských služeb

TURISTY VÍTÁME
• řešit situaci autocampingu včetně 

zapojení soukromých investorů
• podpora budování cyklostezek, singl-

treku, boxů na kola a elektrokola

VZDĚLANÁ GENERACE JE NAŠE
BUDOUCNOST
• nabídnout dostatečný počet míst

v MŠ včetně snahy o zachování 
zámecké MŠ v dolní budově

• pokračovat v modernizaci a rozší-
ření kvalitního vybavení ZŠ

EKOLOGIE NENÍ PRÁZDNÉ SLOVO
• zajistit řádnou údržbu městské 

zeleně s průběžnou výměnou 
dožité zeleně

• podporovat zadržování a využívání
dešťových vod

V LITOMYŠLI SE DOBŘE BYDLÍ
• připravit a zainvestovat další 

pozemky pro výstavbu RD
• hledat zdroje a podmínky 

pro výstavbu startovacích bytů
a finančně dostupného bydlení

volební program základní body
Nerušit, co funguje, zlepšit, co nefunguje

VOLTE Č.

2

Více informací na  www.nestraniciprolitomysl.cz

Naši kandidáti – zleva: David Fišer, Mgr. Petr Hanus, Bc. Veronika Samková Stratílková, Bc. Petr Fišer, MgA. Leoš Krejčí,
Ing. Karel Kalousek, Ivana Voříšková, Jiří Coufal, Ing. Milan Kašpar, Ing. Josef Černý, Mgr. Ondřej Sychra, Ing. Markéta Prokešová,
MUDr. Vladimír Líška, Ph.D., František Renza, Mgr. Zuzana Vanžurová, Jan Kadlec, Jaroslav Chadima • Dále kandidují:
Ing. et Ing. Radek Holcman, Alena Nonnová, MUDr. David Večeřa, Zuzana Lněničková, Lucie Prokešová, Josef Janoušek
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CSP a mladí lidé – spolupráce, která těší
Centrum sociální pomoci je pobytové zařízení
pro seniory. Snažíme se zde pečovat nejen o tě-
lesné potřeby našich klientů, ale vymýšlet jim
nabídku pestrých aktivit, do kterých se mohou
zapojit. Dlouhodobě a rádi spolupracujeme s mí-
stními základními školami. Děti jsou pro naše
klienty vždy milou návštěvou, zpestřením 
a vítanou energií. 
Základní škole Zámecká vděčíme za pravidelné
návštěvy jejich žáků, kteří seniorům v Domově
Pod školou přicházejí číst či zazpívat a zahrát.

Děkujeme zejména paní učitelce Burdové za or-
ganizaci této milé aktivity, která vždy dovede vy-
kouzlit našim obyvatelům úsměv na tváři. 
Děti ze Základní školy U Školek již třetím rokem
přicházejí pravidelně jednou týdně klientům Do-
mova Na Skalce zpívat lidové písničky. Klienti si
s nimi vždy rádi zanotují a na jejich návštěvu se
dopředu těší. Dík patří paní učitelce Míkové,
která děti k této činnosti přivedla a motivuje je,
aby část svého volného času věnovaly seniorům.
Letos se nám podařilo navázat spolupráci

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 6. 10. MUDr. Přichystalová
Ne 7. 10. MUDr. Paseková
So 13. 10. MUDr. Sláma
Ne 14. 10. MUDr. Sláma
So 20. 10. MUDr. Mikulecká
Ne 21. 10. MUDr. Slavík
So 27. 10. MUDr. Jílek ml.
Ne 28. 10. MUDr. Jindrová
So 3. 11. MUDr. Kašparová
Ne 4. 11. MUDr. Jílek ml.

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 6. 10. MUDr. Filová
Ne 7. 10. MUDr. Filová
So 13. 10. MUDr. Cacková
Ne 14. 10. MUDr. Hájková
So 20. 10. MUDr. Kopecká
Ne 21. 10. MUDr. Mareš
So 27. 10. MUDr. Papoušková
Ne 28. 10. MUDr. Pešková
So 3. 11. MUDr. Pilařová
Ne 4. 11. MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 6. 10. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 7. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 13. 10. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 14. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 20. 10. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 21. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 27. 10. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 28. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 3. 11. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 4. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
6. – 7. 10. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461 613 663
13. – 14. 10. zubní lékař Vaskiv Natalia
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
20. – 21. 10. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
27. – 28. 10. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
3. – 4. 11. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987

Výročí 100 let od založení Československa si při-
pomeneme také společně s partnerskými a sou-
sedními městy.  V rámci společného projektu
Litomyšle, Levoči, Vysokého Mýta a Spišské
Bielé, za podpory Pardubického a Prešovského
kraje, zamíří ve dnech 12. až 14. října delegace
představitelů města a místních umělců na Slo-
vensko, kde se účastníci sejdou se zástupci Par-

dubického a Prešovského kraje a dalších měst.
Hlavním bodem společných oslav budou kon-
certy, které se odehrají 12. a 13. října ve Spišské
Bielé a Levoči. Vystoupí na nich umělci z Lito-
myšlského symfonického orchestru, pěveckého
sboru Otakar Vysoké Mýto, sboru Bendl Česká
Třebová a čeští i slovenští sólisté. -az-

Společné oslavy na Slovensku

Linka důvěry děkuje a informuje
Jménem Kontakt Ústí nad Orlicí o. p. s., která zři-
zuje krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, by-
chom chtěli poděkovat městu Litomyšl za
finanční podporu, kterou nám v roce 2018 po-
skytlo. Této každoroční podpory si velmi vážíme. 
Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje
bychom nemohli poskytovat služby v neomeze-
ném provozu, jako je poskytujeme doposud, již
22 let. 
Dále bychom chtěli informovat, že jsme vytvořili
nový a moderní vzhled pro internetové stránky
které jsou dostupné na adrese www.linkaduve-
ryuo.cz. Na uvedených stránkách informujeme
nejen o nabízených službách, ale také o dalších
aktuálních informacích o provozu či akcích, kte-
rých jsme se účastnili. Doménu těchto stránek

nám financuje od roku 2007 firma Media Factory
Czech Republic a. s.
Zájemci o využití naší služby nás můžou kontak-
tovat neomezeně na pevné lince 465 52 42 52,
ale také prostřednictvím Skype linky, kde nás
mohou kontaktovat každý den od 9.00 – 21.00
a naleznou nás pod uživatelským jménem
linka.duvery.uo. Další variantou je kontakt pí-
semný, a to na e-mail napis@linkaduveryuo.cz.
Víc informací na výše uvedených internetových
stránkách.
Přejeme vedení města a občanům příjemné pro-
žití nadcházejících podzimních dnů.

Lucie Prudilová, Vedoucí Linky důvěry

Pěstounům se v Litomyšli líbilo
Krásné počasí přilákalo v neděli 16. 9. do Lito-
myšle na druhý ročník Dne pro pěstounství
téměř šest stovek dětí a dospělých z celého Par-
dubického kraje. Bohatý program v zámecké za-
hradě a volný vstup do interaktivní stálých
expozic na zámeckém návrší nabídl příjemně
strávený společný čas všem generacím. „I když
to máme do Litomyšle přes čtyřicet kilometrů,
jezdíme sem rádi. Takže když přišlo od naší do-
provázející organizace pozvání na tuto akci, bylo

u nás doma jasno,“ směje se Marcela, která při-
jela s početnou rodinou z podhůří Orlických hor.
Nechyběly různé soutěže, výtvarné workshopy,
fotokoutek, moderovaná beseda, vystoupení
parkour show nebo tzv. dogdancing. Akci urče-
nou především pěstounům, jako je i paní Mar-
cela, uspořádal Pardubický kraj ve spolupráci
s litomyšlskou farní charitou a dalšími nezisko-
vými organizacemi jako způsob ocenění jejich 
práce a poděkování. Martina Soukupová

Je téma demence aktuální? 
Centrum sociální pomoci města Litomyšle uspo-
řádalo pro veřejnost 18. 9. besedu s Mgr. Marce-
lou Hauke na téma Když do života vstoupí
demence. Dle dostupných výzkumů se s lidmi,
kteří žijí s demencí, budeme potkávat stále čas-
těji. Do roku 2036 jejich počet stoupne v ČR
dvojnásobě, z dnešních 154 tis. na 302 tis. „De-
mence je považována za civilizační chorobu,
můžeme se snažit o prevenci zdravým životním
stylem, dostatkem pohybu, minimem stresu,
dobrými rodinnými a přátelskými vazbami, se-
lektováním příležitostí a vyhýbání se tomu dělat
několik věcí najednou…. Ale stejně může přijít.
Počty lidí s demenci strmě vzrůstají celosvětově.
Je na to třeba myslet do budoucna a na tento jev
se  jako společnost připravit,“ uvedla paní Hauke
v úvodu besedy.
Zdá se ale, že pro Litomyšlany téma až tak zají-

mavé není. Nebo se naopak bojíme? Obáváme
se důsledků demence, projevů v posledním stá-
diu, konečnosti diagnózy? Nechceme se nechat
vylekat? Téma se nás bezprostředně dotýká
a nechceme si to připustit? To vše jsou možné
příčiny toho, že beseda se nesla v komorním
duchu a posluchačů bylo jako šafránu. Nebo
možná jen lidé využili posledních slunečných
dnů k pobytu venku….
Ať už je téma demence jakkoli nepopulární či
obávané, je potřeba o ní nahlas mluvit. Kvůli ro-
dinám, jejímuž členovi byla diagnostikována,
a ony najednou nevědí kudy kam, kvůli lidem,
kteří s demencí žijí, aby věděli, že na to nejsou
sami. A důležité je i donést toto téma k mladým
lidem, kteří mají naději, že díky prevenci třeba
demence jejich tématem nikdy nebude.

Olga Radimecká

s místním gymnáziem, jehož studenti přišli s ná-
padem, že i oni by chtěli být nápomocni. Po vzá-
jemném oťukávání, kdy jsme naši práci
představili studentům na besedě ve škole
a o týden později pozvali studenty na návštěvu
k nám, se těšíme na další setkávání. Studenti
nám pomohou s doprovodem klientů na akce,
kde jim budou dělat společnost. Připravujeme
společné vánoční dílny spojené s pečením cu-
kroví, promítání fotek z cest.  A dalším nápadům
se nebráníme! Děkujeme paní ředitelce i všem
pedagogům, kteří se na spolupráci podílejí!
S novým školním rokem přejeme vám všem
žákům, studentům a pedagogům hodně úspě-
chů, málo starostí a spoustu radosti. Vaší spo-
lupráce si velmi vážíme a děkujeme za ni.

Alena Fiedlerová, ředitelka 
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Portmoneum čeká rekonstrukce
Od června letošního roku jsou radou Pardubic-
kého kraje schváleny prostředky na opravu
Portmonea. Připomeňme, že poslední velkou
opravou dům prošel v letech 1991–1993, kdy jej
koupil Ladislav Horáček a otevřel zde Váchalovo
muzeum. Dům má na sobě řadu prasklin, ně-
které jsou neškodné a léta staré, některé ale
stále pracují a letošní suché počasí se tak ne-
gativně podepsalo i na statice domu. Kraj po-
čítá s investicí 5,5 miliónu korun. V současné

době proto můžou návštěvníci na zahradě
Portmonea vidět sondy, které jsou nutné pro
správné vyhodnocení rozsahu rekonstrukce.
Součástí stavby bude také zpevnění půdních
podlah tak, aby sem bylo možné v budoucnu
pouštět návštěvníky. V příštím roce bude kvůli
opravám návštěvnická sezóna zkrácena, zatím
se počítá s předáním stavby k 1. červenci 2019.

Hana Klimešová

Oficiální videospot
Bílé pastelky
se točil také
v Litomyšli
Video k letošní celorepublikové sbírce Bílá pas-
telka vzniklo opět v Litomyšli. Jeho tvůrce Tomáš
Čermák se v něm snaží ukázat „jak vidí svět ne-
vidomý". „Použité záběry jsou nejen z Litomyšle,
ale i z dalších zajímavých míst v okolí,“ říká
Tomáš Čermák, který první spot pro Bílou pas-
telku natočil před dvěma lety. „Tentokrát se na
natáčení podílelo více lidí a díky vstřícnosti ně-
kterých institucí jsem mohl pořídit záběry z více
míst,“ dodává Čermák. 
Video je možné zhlédnout na Facebooku a in-
ternetových stránkách Bílé pastelky. Letošní ce-
lorepubliková sbírka, jejíž výtěžek půjde na
podporu speciálních služeb pro nevidomé a sla-
bozraké, se uskuteční 17. října.         Jana Bisová

Nové přírůstky ve sbírkách městské galerie
Činnost městské galerie se nesoustředí pouze
na pořádání výstav a doprovodných akcí, galerie
ale také pečuje o rozsáhlý sbírkový fond zamě-
řený na výtvarné umění především autorů
s vazbou k regionu. V letošním roce se díky vel-
korysým darům podařilo rozšířit sbírku o 7 no-
vých děl od 3 autorů. Pojďme si je nyní
představit konkrétněji.
Jedná se o obraz Litomyšle od malíře Josefa Vo-
leského (1895–1932) zachycující toto město
kolem roku 1929. Voleský byl litomyšlský malíř,
který vystudoval pražskou akademii výtvarných
umění, již během studií se věnoval portrétní
malbě, mj. se stal portrétistou místního měšťan-
stva. Tato pozice ho však vnitřně neuspokojovala
a po roce 1925 v jeho tvorbě přibývají sociálně
laděná témata a krajinomalby. Voleského malíř-
ská i životní dráha byla ukončena předčasně,
když ve svých 37 letech podlehl těžké nemoci.
Voleského obraz galerii věnoval pan Vladimír
Hrabě.
Do galerijní sbírky byla dále darována kolekce 5
obrazů malíře Luboše Šperla (1925–1994). Tento
rodák z Litomyšle ukončil v roce 1951 studium na

pražské uměleckoprůmyslové škole, poté se vě-
noval výstavnímu výtvarnictví, spolupracoval
např. s Národní muzeum v Praze či Libereckými
výstavními trhy. Své volné tvorbě se začal inten-
zivně věnovat až od 60. let 20. století. Inspiraci
nacházel v blízkosti rodného kraje, zejména
v okolí Budislavi. Symbolické propojení krajiny
a člověka nalezneme i v kolekci obrazů z pře-
lomu 80. a 90. let 20. století, které galerii vě-

novala paní Marta Šperlová, vdova po autorovi.
O posledním darovaném díle jsme vás již infor-
movali. Jedná se o skleněný reliéf s podobiznou
Bedřicha Smetany, který v 50. letech 20. století
vytvořil sochař a sklářský výtvarník, rodák z Po-
hodlí u Litomyšle, Jaroslav Brychta (1895–1971).
Toto výjimečné dílo jsme získali od autorova
vnuka, pana Jaroslava Zahradníka.
Všem výše zmíněným dárcům patří velké podě-
kování za jejich velkorysost i vstřícnost. Některé
z těchto nových akvizic si budete moci během
příštího roku prohlédnout v expozici městské
obrazárny. Zuzana Tomanová

foto: Josef Voleský, Bez názvu (Litomyšl)
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ROZHOVOR

Litomyšlský rodák Pavel Burda je jedním
z prvních Čechů, kteří zdolali Nanga Parbat
Litomyšlský rodák Pavel Burda (36 let) v červenci
společně s dalšími pěti kolegy vylezl na obáva-
nou osmitisícovku Nangu Parbat v severním Pá-
kistánu. Stal se tak jedním z prvních Čechů, kteří
devátou nejvyšší horu světa (8125 metrů nad
mořem) zdolali. O své dojmy a zážitky se nyní
podělí i se čtenáři Lilie. 

 Jak jste se dostal k horolezectví?
Dlouhá cesta, která v sobě kombinuje pozitivní
vztah k přírodě, touhu po vrcholných sportov-
ních výkonech a nezdolnou duši dobrodruha. Se
skutečnými horami mimo alpský svět jsem se
poprvé setkal v roce 2007, kdy jsem jako čerstvý
absolvent vysoké školy z prvních výplat našetřil
na třítýdenní zájezd na Kavkaz. Výstup na Elbrus
jsem v tu dobu považoval za jednoznačně své
maximum a nejvyšší bod, kam kdy vystoupám.
Jak hluboce jsem se mýlil, jsem měl poznat v ná-
sledujících letech.

 Které hory jste doposud zdolal?
Po návratu z Kavkazu jsem hned další rok odjel
do Íránu na Damavand, nejvyšší asijskou sopku,
malinko vyšší než Elbrus. A pak to šlo tak nějak
samospádem, byl jsem třikrát na Ťan-Šanu, dva-
krát na Pamíru, třikrát v Himalájích, i na Kavkaz
jsem se vrátil, do Číny jsem zavítal a tak dále.
Teď už to nebylo jen takové oťukávání. S jídlem
rostla chuť. Dnes mám slezené dvě osmitisí-
covky, tři sedmitisícovky a pár dalších zajíma-
vých nižších kopců, z nichž by každý byl v Evropě
zdaleka nejvyšší, ale v Asii mohou být rády, že
mají vůbec jméno. 

Jak vznikl nápad na výstup na Nanga Parbat?
Když jsem v roce 2015 vystoupil jako dvanáctý

Čech v historii na nepálskou osmitisícovku Ma-
naslu (8163 metrů nad mořem), považoval jsem
to za splnění velkého snu a naplnění veškerých
podobných ambic. Je pravda, že přišlo lehké
uspokojení a přemýšlení, co dál. Měl jsem spl-
něno a naprosto zmizel ten hlad po něčem dal-
ším. Naštěstí jsem brzy chytil zase trochu slinu
k fyzickým výkonům, ale rok 2016 byl stejně po
deseti letech expedičně odpočinkový. V tu dobu
se mi navíc narodil syn, takže jsem měl o zábavu
postaráno. V roce 2017 jsem slezl nádhernou
sedmitisícovku v Kazachstánu, Chan Tengri.
Domů jsem se  vracel s vidinou minimálně malé
rodinné pauzy, než zazvonil telefon. „Nanga,
staví se česká expedice, jedeš?“ Nanga není jen
hora, pro horolezce a dobrodruhy je to symbol!
Historie jeho dobývání je neuvěřitelně pestrá
a krutá, dost možná jde o nejnebezpečnější os-
mitisícovku. To přeci nejde, abych jel, žena če-
kala druhé miminko. Její velkorysost byla v tu
chvíli neuvěřitelná a tím se ve mně probudil me-
dvěd, který potřeboval nažrat. 

 Můžete popsat samotný výstup?
V Pákistánu jsme strávili pět týdnů, z toho asi
čtyři lezením, týden doprava a pochod do zá-
kladního tábora. Nanga je osiřelá hora, díky své
nechvalně známé úmrtnosti a náročnosti se k ní
moc expedic nehrne. Týden jsme se překrývali
s korejskou skupinou, ale pak byla hora už jen
pro nás. Kontrast k většině osmitisícovek s Eve-
restem v čele. Ještě že nás bylo deset, aspoň měl
člověk dojem, že tam není sám, i když na tako-
vých horách stejně pomoc od nikoho čekat ne-
můžete. Před samotným vrcholem jsme
postavili čtyři výškové tábory (4900 m, 5900 m,
6800 m a 7200 m) a postupně lezli výše, jak po-
časí, laviny a vyčerpání dovolily. Strmý ledový
terén se míjí s místy, kde přelézáte namrzlé skály
či se brodíte po pás v hlubokém sněhu, do toho
mlha, sněžení, vítr, mráz a všudypřítomné pada-
jící kameny a lavinky. A vy čím dál více chápete,
proč na tenhle kopec nikdo moc neleze a proč se
mu přezdívá „hora Zabiják". Je dílem náhody,
zkušeností, horolezeckého umu a ctižádosti, že
nás nakonec šest stálo na vrcholu a v plném
počtu jsme se i vrátili domů. Do té doby se na
vrchol podívalo jen pět Čechů, všechno legendy,
Rakoncaj, Jaroš, Holeček, Hrubý, Nežerka. Jen
z nejvyššího tábora jsme šli k vrcholu celou noc
a trvalo to celé 17 hodin a pak devět zpátky do
stanu. Asi to není pro každého, drtivou většinu
času během expedice jen trpíte a říkáte si, co
všechno si dopřejete, až se vrátíte domů.
A příště jedete znovu. To už je mnoha lidem
sakra těžké vysvětlit, proč nejedu třeba radši
pod slunečník na Jamajku.

 Jaké jsou vaše dojmy z cestování a tamní
kultury?
Pákistán jsem navštívil poprvé. Přestože, kromě
Afghanistánu, jsem měl možnost dříve cestovat
všemi sousedními zeměmi. Pákistán je jiný.
Mentalita lidí originální, komunikace s vámi jako
cizincem je všelijaká, koukají na vás jako byste
právě přiletěl z Marsu. Styl oblékání a kuchyně
též prostě jiná, než sousední země. Životní pod-
mínky, ve kterých ti lidé žijí, jsou z pohledu Ev-
ropana tristní, militarismus na každém kroku,
Taliban asi taky dělá svoji propagandu dobře. Při
cestě k Nanze jsme projížděli městem Abbotta-
bad, řidič nám ukazoval místo, kde stál dům, kde
se po roce 2001 skrýval Usama Bin Ladin. V zemi
měli v době naší návštěvy volby, prý svobodné,
snad nepřinesou občanskou válku. Na dovole-
nou zajímavá země, pro život nepředstavitelná.
Příroda je ale, patrně díky tomu, že je v tak ne-
organizovaném koutě světa, stále velmi divoká,
liduprázdná a kouzelná.

 Plánujete další osmitisícovku?
No, ještě mi jich chybí dvanáct ze čtrnácti. Hlou-
post… to bych musel dělat jen tohle a navíc
nemít rodinu. Dvě malé děti a lézt na Nangu bylo
lehké šílenství, uznávám. Je pravděpodobné, že
ještě nějakou osmitisícovku za pár let zkusím,
ale jestli bude jedna nebo jich bude deset, to
skutečně nevím. Vlastně ani nemusí jít o lezení
na kopce, máme tu třeba namátkou severní
a jižní pól. Ale vše má stejný jmenovatel, stojí to
hodně peněz, vybíráte minimálně celou dovole-
nou, riskujete hodně a získáte krátkodobé uspo-
kojení. Teď jsem na koni, že jsem vylezl na
Nangu, ale jak se říká „všechna sláva, polní
tráva". K tomu rodina nesmí být na druhé koleji,
takže uvidíme. Udělat dětem krásné dětství, to
je teď moje další vysoká hora, kam se svou úžas-
nou ženou společně každý den šplháme.  -mv-

foto: archiv Pavla Burdy

Dotazník k městskému dohlí-
žecímu kamerovému systému
V následujících týdnech se mohou občané vyjá-
dřit k možnému rozšíření městského dohlížecího
systému (MDKS) v Litomyšli. Odpovědi na níže
uvedené otázky můžete posílat na lilie@lito-
mysl.cz, do předmětu uveďte Anketa: MDKS.
Případně můžete vytištěné odpovědi nechat
v Informačním centru Litomyšl či je předat úřed-
níkům ve vstupní hale Městského úřadu Lito-
myšl, Bří Šťastných 1000. Odpovědi jsou
anonymní a jejich příjem ukončíme k 31. říjnu
2018. Děkujeme všem, kteří se zapojí a sdělí nám
svůj názor.

Jak vnímáte pocit bezpečí nebo ohrožení
v Litomyšli? 

Cítím se spíše bezpečně
Cítím se spíše ohrožen
Nedokážu posoudit

Cítíte se v monitorovaných územích
bezpečněji? 

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Jste dostatečně informováni o moni-
torovaných prostranstvích v Litomyšli? 

Dostatečně
Spíše dostatečně
Spíše nedostatečně
Ne

Podporujete záměr na modernizaci 
a rozšíření MKDS v Litomyšli? 

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Hodnotíte MKDS jako nástroj
pro posílení bezpečnosti v Litomyšli? 

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Přáli byste si rozšíření MKDS i do okolí
vašeho bydliště? 

Ano (připište název lokality, ulice).

Ne 

Tomáš Rádek, -mv-
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Na III. ZŠ se
zaměřujeme na
zdravý životní styl
Moderní výukové programy, vybavení téměř
všech tříd multimediálními tabulemi, ale i další
pokrok moderní techniky – to všechno na škole
máme, ale to mají již dnes v podstatě všichni. My
bychom rádi více bojovali proti nešvarům dnešní
doby a problémům naší mládeže – nezdravý ži-
votní styl, nedostatek pohybu, špatná životo-
správa, až příliš moc času stráveného u mobilů
a jiných médií. Chceme vést děti více ke zdra-
vému pohybu, pokud je to jen trochu možné,
každý den mohou trávit velkou přestávku na
dvorku. Nakupujeme další prostředky motivující
děti k pohybu na chodbách (koše s pěnovými
míči, hrazdy na přitahování, švihadla stále k dis-
pozici, pingpongové stoly atp.). Chceme řešit ve
spolupráci s rodiči zdravé řešení svačin – mnohé
děti s sebou nosí ke svačině brambůrky a dvou-
litrovku sladké coly. A konečně v minulých dnech
jsme měli stále k dispozici venku na trávníku
školní nábytek, aby se třídy mohly učit na čer-
stvém vzduchu (hlavně čtení se ukázalo vcelku
vhodným předmětem). Teplé počasí nyní končí,
patrně budeme moci pokračovat až na jaře, ale
toto jsou všechny směry, kterými bychom chtěli
jít. I v zimě budeme pořádat zájezdy orientované
na zdravý přirozený pohyb – lyžování v Přívratu,
lanové centrum v Olomouci atd. A jedním z na-
šich dalších cílů je obnovovat tzv. prolejzačkové
hřiště ve školním areálu, pokud se podaří získat
evropské peníze, pak i hřiště na Větrníku.
Zkrátka cílíme na to, aby naši žáci jen neseděli,
nedívali se do mobilů a netloustli, ale žili aktivně,
zdravě, přirozeně. Pavel Jirsa

V Litomyšli se setkali východočeští archiváři
V pátek 21. září proběhlo v Litomyšli setkání za-
městnanců východočeských archivů. Smyslem
této neformální akce, na níž se sešlo více než sto
zástupců  archivních pracovišť oblasti (tj. Králo-
véhradeckého a Pardubického kraje), byla vedle
vzájemného se seznamování zaměstnanců
jednotlivých oddělení a posílení kolegiálních
vztahů, zejména výměna zkušeností z činnosti
jednotlivých pracovišť. Litomyšlští archiváři při-
pravili pro své kolegyně a kolegy poměrně bo-
hatý program, jehož součástí byla v dopoledních
hodinách prohlídka provozních prostor Státního

okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli,
prezentace faleristických předmětů (zejména le-
gionářských a sokolských /též z pozůstalosti
pana Miroslava Sobotky/) v rámci výstavy věno-
vané 100. výročí vzniku Československa a ko-
mentovaná prohlídka Litomyšle. Během
odpoledne byla pro více než polovinu účastníků
připravena prohlídka hradu Svojanov; ti ostatní
se seznámili se stávající expozicí litomyšlského
Regionálního muzea, interiérem piaristického
chrámu Nalezení sv. Kříže (včetně expozice sa-
králních památek zapůjčených sem Královéhra-
deckou diecézí) a z „vyhlídky“ kostela si mohli
prohlédnout Litomyšl s širokým okolím. Napro-
sto ojedinělou byla následující návštěva výuko-
vých prostor, resp. ateliérů Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice doprovázená fundovaným
proslovem odborných zaměstnankyň fakulty.
Poté následoval ještě neformální program. Na
tomto místě je vhodné poděkovat děkanátu Fa-
kulty restaurování UP v Litomyšli, ředitelství mí-
stního Regionálního muzea, vedení Zámeckého
návrší, správě hradu Svojanov, firmě Jiří Rojar
Autobusová doprava i majitelům Restaurace
Slunce za skvělou spolupráci při zajišťování
úkolů se setkáním archivářů spojených. Jak již
zmíněno, připomněli jsme tímto setkáním rov-

něž sté výročí vzniku republiky, zejména výše
zmíněnou Výstavou faleristických předmětů též
legionářské a sokolské provenience, doplněnou
přednáškami kolegy Mgr. Josefa Kopeckého, DiS.
Toto významné jubileum v dějinách naší země
připomene litomyšlský archiv ještě vydáním
dvou drobných publikací Oldřicha Pakosty
s názvy Československý letec plukovník Václav
Vlček (1895–1974) a Československý letec a spi-
sovatel Václav Kubec (1907–1989) připomínají-
cích životní osudy dvou zapomenutých
Litomyšlanů, spjatých též s historií našeho
města. Oldřich Pakosta, foto: archiv

Nová kancelář otevřena od 1.10. 2018 
na adrese: Tyršova 276, Litomyšl 
(vedle Elektro HURT)
Další info na tel. čísle 737 842 869
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Co bychom měli vědět o kontrolách
a čištění spalinových cest
Zákon o požární ochraně v platném znění uvádí,
že čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí
osoba, která je držitelem živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví.
Čištění používané spalinové cesty sloužící pro
odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jme-
novitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové
cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních
zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je
možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola
spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové
cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod
spalin je podle návodu nebo technických podmí-
nek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se pro-
vádí podle návodu výrobce. 
Vyhláška č. 34/2016 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona o požární ochraně, uvádí, že
čištění spalinové cesty se provádí odstraněním
pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové
cesty a jejích komponentů a výběrem pevných
částí spalin nahromaděných v půdici komínového
průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčiš-
tění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty

v době kontroly odpovídá technickým požadav-
kům, podle kterých byla spalinová cesta navr-
žena, provedena a bylo zahájeno její užívání,

b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty za-
jistí, aby za všech provozních podmínek připo-
jených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke
spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,

d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných
vzdáleností od hořlavých předmětů a staveb-
ních hmot třídy reakce na oheň B až F,

e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a pří-
stupných míst spalinové cesty, zvláště při pro-
stupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů
spalin obvodovou stěnou stavby,

f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti

stavu zjištěnému při minulé kontrole či revizi.

Vysvětlivky a podmínky
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spali-

nové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6
měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného
komínu pro spotřebiče na plynná paliva se
lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol
a čištění spalinové cesty určené pro odvod
spalin od spotřebiče na pevná paliva.

3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo
třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přimě-
řených časových odstupech, přičemž mezi
jednotlivými čištěními a kontrolami provádě-
nými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uply-
nout doba kratší 3 měsíců.

4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod
spalin od spotřebiče na pevná paliva v přípa-
dech, kdy nelze zajistit topení jiným způso-
bem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách
jako spalinová cesta určená pro odvod spalin
od spotřebiče na pevná paliva.

5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotře-
biče na pevná paliva sloužícího k přípravě po-
krmů jako poskytované stravovací služby se
čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva
měsíce.

6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění
provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola
nejméně jedenkrát za dva roky.

7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení
provozu provedena revize, na kterou je připo-
jen původní spotřebič paliv a která nebyla
v provozu od předchozí kontroly a čištění déle,
než je doba vyplývající ze lhůt čištění spali-
nové cesty uvedených v této příloze, není
nutné do jejího opětovného uvedení do pro-
vozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola
spalinové cesty se provedou před opětovným
uvedením spotřebiče paliv do provozu.

8. U nepoužívaného komínu, od kterého je od-
pojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl
v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabez-
pečen proti vnikání dešťových srážek, při za-
chování funkce větrání, se kontrola a čištění
neprovádí.

9. Spalinová cesta pro odvod spalin od konden-
začního spotřebiče na plynná paliva se čistí
a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Celou problematiku o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty řeší vyhláška č. 34/2016 Sb.

Karel Zeman

Klauzurní práce
na SŠZaT Litomyšl
Na Střední škole zahradnické a technické Lito-
myšl zpracovávají studenti uměleckých oborů
v každém ročníku klauzurní práci. Jedním ze za-
jímavých projektů pro tento účel připravených
byl návrh obnovy krajinářského parku SOŠ
a SOU obchodu a služeb v Chrudimi. 
Žáci třetího ročníku se zaměřením na zahradní
design vytvořili komplexní projekt na základě za-
kázky, která začala předložením požadavků inves-
tora a terénním průzkumem. Následně každý žák
zpracoval analýzy, vyhodnocení stávajícího stavu
rozsáhlých školních zahrad, osazovací plán, roz-
počty a plány péče o vegetační prvky.
Po dokončení všech návrhů navštívil studenty
investor, před kterým každý z nich obhájil svoji
vizi obnovy řešeného území. V říjnu bude vybrán
nejlepší návrh, který se dočká postupné reali-
zace. Aleš Papáček,

foto: Lenka Dvořáková, žákyně školy

Pozvánka na
Hrajeme si na školu
Školní rok je pro budoucí prvňáčky ještě v nedo-
hlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen po-
vídají. Přesto je toto téma už teď aktuální. 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním ži-
votním mezníkem a vy, rodiče, máte možnost
svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se
připravit na to, co vás od září čeká. Uvědomujeme
si, že systematická příprava hrou na školu je pro
děti důležitá, stejně významný je i čas strávený
s budoucími spolužáky, společné prožívání prv-
ních malých úspěchů a veselých zážitků. 
Zveme vás spolu s vašimi dětmi na společná se-
tkání, jejichž cílem je nastínit dětem hravou for-
mou školní práci, rozvíjet jejich schopnosti
a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí
školní výuky.
Každé setkání má svoji strukturu, budou se zde
střídat činnosti rozvíjející: 
• jemnou motoriku, grafomotoriku (uvolnění

ruky, příprava na psaní)
• řeč a myšlení
• sluchové vnímání a paměť
• zrakové vnímání
• prostorovou pravolevou orientaci
• matematické představy
• orientaci v čase
Program „Hrajeme si na školu“, určený předškolá-
kům a jejich rodičům, pořádáme již čtvrtým
rokem. Pokud máte zájem, aby se vaše dítě tohoto
přípravného „minikurzu“ zúčastnilo, napište na e-
mailovou adresu  reditel@skoluskol.cz, případně
volejte na tel. číslo 737 560 432.
Setkání jsou určena pro všechny děti, které se
chystají od září 2019 do školy. Těšíme se na vás
v učebnách 1. stupně ZŠ U Školek Litomyšl.  
Termíny setkání:
17. 10. 2018, 14. 11. 2018, 12. 12. 2018, 16. 1. 2019,
13. 2. 2019 – vždy od 16 do 17 hodin.

Za pedagogy ZŠ U Školek
A. Stejskalová a V. Řeháková



2. 10. Út 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
3. 10. St dopoledne Dášeňka Karla Čapka – přednáška Hasana Zahiroviče, v rámci Týdne knihoven • Městská knihovna tel. 461 612 068

8.30 Průvod masek – v rámci Týdne knihoven • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Karel Čapek a rok 1938 – v rámci Týdne knihoven • Městská knihovna tel. 461 612 068

4. 10. Čt 9.00 Beseda s Janou Jůzlovou – beseda s autorkou knihy "Světoví Češi", v rámci Týdne knihoven • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00–19.30 Sama sebou – kurz s Lucií Rybkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 562. LHV: Me and my cello. A. Rolečková a Velký swingový orchestr – koncert, 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

5. 10. Pá 20.00 Doctor Victor – koncert, afterpárty, 150 Kč předprodej / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Funky ride – house music, djs Mylo Glenn, Caap & Friends, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

6. 10. So 9.00–11.00 Mimořádně otevřeno dětské oddělení – vyhlášení soutěže "Trosečník" a turnaj pro děti ve stolních hrách • Městská knihovna
19.00 Bára Basiková Symphony – koncert, vstupenky na tento pořad jsou již vyprodáno • Smetanův dům tel. 461 312 655
19.00 Dj Mark Key – vstup zdarma • El lamíno café tel. 733 522 488
21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ & SK hity, dj Toi, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 10. Ne 7.30 Ptačí festival – nenáročná přírodovědná procházka kolem rybníků pro všechny zájemce, sraz u čerpací stanice MOL • Nedošín tel. 724 784 226
15.00 Čiperkové – nejpopulárnější dětská kapela v ČR. Písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy, vstup 140 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

8. 10. Po 19.00 Tango argentino – koncert Escualo Quintetu a zpěvačky Gabriely Vermelho • Gymnázium A. Jiráska – aula tel. 461 615 061
9. 10. Út 9.00–17.00 Výklad z ruky – Jana Niessnerová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

9.00–12.00 Tvoříme společně – workshop pro všechny, nutná rezervace na tel. 739 963 625 nebo litomysl@rukaprozivot.cz • Denní stacionář Ruka pro život
10.00–17.00 Tvoření postaviček z kaštanů – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Jenom život – abonentní divadelní představení uvádí Činoherní studio Bouře, zbylé vstupné 300 a 350 Kč v prodeji od 8. 10. • Smetanův dům

10. 10. St 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
11. 10. Čt 13.30 1. republika – čtení s babičkou • Městská knihovna tel. 461 612 068

18.00–20.00 Meditace s Křišťálovými Mísami – s Jiřinkou Solvanou Vašínovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
12. 10. Pá 18.00–21.00 Vztahy podle znamení a živlů – přednáška Marka Ščotky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

20.00 Zrní – koncert, afterpárty s dj Wolfem, vstupné 240 Kč předprodej / 290 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Rap in da club – hip hop music, dj Čoupys, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 10. So 9.00 Adfors otvírá své dveře dokořán! – den otevřených dveří a program ve francouzském stylu • Saint-Gobain Adfors CZ tel. 461 651 111
10.00 Oslava V. výročí litomyšlského piva – pivní putování, gastronomie, grilování, živá hudba (Mifoband, Pink Panthers) • Restaurace Veselka
10.00–17.00 Rodinné trojúhelníky – certifikovaný kurz Marka Ščotky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00–14.30 Najdi (na)sebe – bazárek pro radost, skvělá atmosféra, úžasné módní kusy a něco dobrého na zub • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
14.00 Zámek 1568 – komentovaná prohlídka výstavy s komentářem autorky Ing. arch. Elišky Rackové • regionální muzeum tel. 461 615 287
19.00 Dj Marton & Rosberg soundsystem B2B – vstup zdarma • El lamíno café tel. 733 522 488
19.30 Paleťáci – improvizační představení, afterpárty, vstupné 100 Kč předprodej / 130 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Posvícenská zábava – reprodukovaná hudba DJ Kníže, vstupné 60 Kč, pořádá SDH • Pohodlí Kulturní dům Pohodlí
22.00 Push the button – house music, djs Yoppa Parrot, Rio & Styx, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

14. 10. Ne 10.00–13.00 Energetické upírství a my – přednáška Marka Ščotky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.30 100 let Českobratrské církve evangelické – přednáška Dr. P. Moréeho, vstupné dobrov. • evangelický kostel Na Lánech tel. 461 615 058
19.00 Koncert ke 100. výročí založení republiky – pěvecké sbory z Litomyšle a okolí, Chrudimská komorní filharmonie, 150 Kč • Smetanův dům

15. 10. Po 17.00 Aranžování – na téma Výročí 100 let republiky,  výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Cena emigrace – beseda s paní Dagmar Rengerovou o osudech litomyšlské rodiny nad knihou "Cena emigrace" • Městská knihovna tel. 461 612 068

16. 10. Út 10.00–17.00 Kočička – tvoření závěsu na kliku • Rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Větrná pohádka – loutkové představení Teátru Pavla Šmída, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 David Koller Acoustic Tour 2018 – koncert, vstupenky na tento pořad jsou již vyprodány • Smetanův dům tel. 461 613 239

17. 10. St 16.00–17.00 Hrajeme si na školu – 1. díl – vzdělávací program pro předškolní děti, který bude mít 5 dílů • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
16.30 Interní večírek – v sále školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
17.30 Norsko – cestopisné vyprávění a promítání Františky Kláskové • Husův sbor tel. 724 704 977
18.00 Snow film fest – přehlídka zimních outdoorových filmů, 70 Kč • Zámecká jízdárna tel. 777 100 897
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

18. 10. Čt 18.00–19.30 Sama sebou – kurz s Lucií Rybkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19. 10. Pá 9.00–17.00 Výklady karet – Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl pietní II – prohlídka města s průvodcem, vstup zdarma • Městský hřbitov – u kostela tel. 461 614 765
20.00 The Night’s Joy – koncert • Hostinec U Černého orla
20.00 Schodiště 35 let – koncert, afterpárty, 150 Kč předprodej / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 We love 90s Warm up – oficiální warm up koncertu We love 90s, dj Ass, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

20. 10. So 9.30–12.00 Zapleť se s uměním: Strukáž – výtvarná dílna, cena 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
10.00–17.00 Jak žít, abys ty i tví blízcí šťastní i zdraví byli – seminář s Ing. Miroslavem Hrabicou, 790 Kč • Coworking Kočárovna tel. 605 147 812
19.00 Domácí@štěstí.hned – divadelní představení Společnosti Michaely Dolinové (I. Hüttnerová, M. Dolinová, D. Suchařípa), 240 Kč • Smetanův dům
19.00 Dj Mark Key – vstup zdarma • El lamíno café tel. 733 522 488
20.00–07.00 Houseland festival – djs Gaab (BRA), Raffa Fl (IT), Rodrigo Ardilha (BRA), Orbith, Glenn & more, 250/299 Kč • Zámecké návrší tel. 733 104 752
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21. 10. Ne 10.00–18.00 Tajemství ženského pánevního dna I. – metoda 3x3 Renaty Sahani • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
22. 10. Po 17.00 Plukovník Václav Vlček – přednáška Mgr. O. Pakosty v rámci cyklu Zapomenuté osobnosti Litomyšlska • Městská knihovna tel. 461 612 068
23. 10. Út 10.00–17.00 Maják – tvoření dekorace z papíru • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Miloš Knor / one man show – stand-up comedy, vstupné 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Racek – abonentní divadelní představení uvádí Činoherní studio Bouře, zbylé vstupné 300 a 350 Kč od 8.10. • Smetanův dům tel. 461 613 239

v Litomyšli v říjnu 2018
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl



24. 10. St 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
25. 10. Čt 17.30 Večer s galerií: Večírek s výtvarníky – povídání o jejich současné tvorbě, ale i jam session výtvarna a hudby • Dům U Rytířů

18.00-21.00 Vnitřní rovnováha – prožitkový seminář Tarry Dlabkové s energetickými obrazy • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
26. 10. Pá 20.00 Ivan Mládek & Banjo Band – koncert, afterpárty s dj Saurusem, vstupné 250 Kč v předprodeji / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna

22.00 100 let republiky – electro-swingová noc, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
27. 10. So 9.00-18.00 Oslavy 100 let založení republiky – celodenní program • Různá místa v Litomyšli tel. 461 653 333

9.30-17.00 Máma a dcera – seminář s RNDr. Ivanou Jakubíkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 Dialog vědy a víry: O nanomateriálech – přednáška Ing. Pavly Roupcové, Ph. D. tel. 724 704 977
14.00-18.00 Reiki II. stupeň – kurz • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
17.00 Benefiční koncert – sobotní večer s hudbou, vstupné dobrovolné • Nový kostel Církve bratrské tel. 604 947 739
20.00 Jakub Děkan & Band – koncert, afterpárty s dj Saurusem, vstupné 190 Kč předprodej / 240 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Halloween párty – all music, djs Pegas & Selene, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

28. 10. Ne 11.00 Halloweenský Brunch – neomezená konzumace z rautového stolu, nutná rezervace předem • Hotel Aplaus – restaurace tel. 461 614 900
16.30 Consonare + Pěvecký sbor ČCE Olomouc – koncert, vstupné dobrovolné • evangelický kostel Na Lánech tel. 723 902 216

29. 10. Po 16.00 Jak šel život – sousedské povídání s Eliškou Polaneckou • Městská knihovna tel. 461 612 068
30. 10. Út 10.00-17.00 Měsíc a hvězda – tvoření dekorace z tácku • Rodinné centrum tel. 607 605 720
31. 10. St 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19.30 563. LHV: Má vlast – koncert ke 100. výročí republiky – vstupné 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
1. 11. Čt 18.00 Octo codes – přednáška Marcely Švadlenkové • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
2. 11. Pá 18.00 Mantrovníci • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

20.00 Fast Food Orchestra 20 let – koncert, afterpárty s dj Saurusem, 190 Kč předprodej / 240 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
3. 11. So 10.00-17.00 Octo codes – seminář s Marcelou Švadlenkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19.00 Castle Attack – djs Yoppa Parrot, Alcor, Mark Key, vstup zdarma • El lamíno café tel. 733 522 488
20.00 Bratři Orffové + Ille – koncert, afterpárty s dj Magdi-dou, 240 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

4. 11. Ne 15.00 Velká sýrová loupež – představení pro děti uvádí Hoffmanovo Divadlo Uherské Hradiště, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
15.30 Recitál Štěpána Raka – koncert, vstupné 160 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 667

5. 11. Po 19.00 Zamilovaný sukničkář – Divadelní společnost Háta (L. Vaculík, M. Zounar, M. Bočanová, aj.), 330-380 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
6. 11. Út 10.00-17.00 Lampióny – tvoření z kulatých krabiček od sýra • Rodinné centrum tel. 607 605 720

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St, Čt  2., 3., 4. 10.  Po čem muži touží – film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
Pá, So  5., 6. 10.  Špión, který mi dal kopačky – film USA, komedie, 120 min, titulky, 100 Kč
Ne  7. 10.  Úsměvy smutných mužů – film ČR, drama/komedie, 95 min, 100 Kč
Po  8. 10. od 19.00  Motani: Florida & Havaj – film ČR, dokumentární/cestopisný, 120 Kč
Út, St  9., 10. 10.  Sestra – film USA, horor/mysteriózní/thriller, 100 min, titulky, 110 Kč 
Čt 11. 10.  Zrodila se hvězda – film USA, drama/romantický/hudební, 140 min, titulky, 120 Kč
Pá, Ne 12., 14. 10.  Venom – film USA, akční/sci-fi/thriller/horor, 120 min, 120 Kč
So 13. 10.  Venom ve 3D – film USA, akční/sci-fi/thriller/horor, 120 min, 140 Kč
Út, St 16., 17. 10.  Odborný dohled nad výkladem snu – film ČR, 80 min, 110 Kč
Čt 18. 10.  Filmový klub: Všechnu bude – film ČR/SR/PL/Slovinsko, road movie/komedie/drama, 90 min, 100 Kč
Pá, So 19., 20. 10.  Upgrade – film Austrálie, akční/thriller/sci-fi/horor, 100 min, titulky, 110 Kč
Ne 21. 10.  Domestik – film ČR/SR, drama/psychologický/thriller, 120 min, 110 Kč
Út, St, Čt 23., 24., 25. 10.  Toman – film ČR/SR, drama/historický, 145 min, 110 Kč
Pá 26. 10.  Po čem muži touží – film ČR, komedie, 100 min, 120 Kč
So, Ne 27., 28. 10.  Čarodějovy hodiny – film USA, fantasy/mysteriózní/thriller/rodinný, 110 min, 110 Kč
Út 30. 10. od 14.00  Promítání pro seniory: Tátova volha – film ČR, komedie/drama, 95 min, 50 Kč
Út, St 30., 31. 10.  Beze stop – film USA, drama, 120 min, titulky, 120 Kč
Čt, Pá  1., 2. 11.  Zlý časy v El Royale – film USA, mysteriózní/krimi/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
So, Ne  3., 4. 11. První člověk – film USA, drama/životopisný/historický, 140 min, titulky, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  6. 10.  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená ve 3D – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 130 Kč
Ne  7. 10.  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 100 Kč
So, Ne 13., 14. 10.  Vilík: Rychle a vesele – film Malajsie, animovaný, 90 min, 110 Kč
So 20. 10.  Úžasňákovi 2 ve 3D – film USA, akční/animovaný/dobrodružný, 120 min, 130 Kč
Ne 21. 10.  Úžasňákovi 2 – film USA, akční/animovaný/dobrodružný, 120 min, 100 Kč
Po 22. 10. od 9. 30  Pohádková škola – pásmo pohádek pro nejmenší, 80 min, 30 Kč
So, Ne 27., 28. 10.  Když draka bolí hlava – film ČR/SR, pohádka, 90 min, 120 Kč
So, Ne 3., 4. 11.  Princezna a dráček – film Rusko, animovaný, 80 min, 120 Kč

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

do 18. 10. Republika československá 1918-1939 – putovní výstava • Toulovcovo náměstí
do 28. 10. Mystika v horách a dřevě ukrytá – výstava fotografa R. Bartoně a sochaře J. Janočky • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • So-Ne 9-12 a 13-17
do 28. 10. Otevřený hrob – autory instalace v kryptě jsou Václav Cigler a Michal Motyčka • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
do 28. 10. Ludmila Jandová: Xénia Hoffmeisterová – výstava • White Gallery • So-Ne 13-17
do 28. 10. (O)kraje – výstava • Červená věž – areál Fakulty restaurování • Po-Pá 8-15
do 2. 11. Sergej Kulina: Obrazy a plastiky – prodejní výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 4. 11. 90 let ve svém – výstava k otevření muzea v současné budově • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 4. 11. Výtvarná Litomyšl ´18 – tradiční výstava nazývaná též salon • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 4. 11. Zámek 1568 – výstava ke 450 letům od položení základního kamene zámku v Litomyšli • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 24. 11. 7. sympozium Litomyšl CZE/HUN – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12-17 a So 10-17
do 30. 11. Jsme 100 – instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky ve veřejném prostoru v Klášterních zahradách • Různá místa v Litomyšli

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE



do 31. 12. Jan Mladovský: Uroboros polystyren – výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So-Ne 10-16
do 31. 12. Petr Župnik: Z rozmlácenýho kostela – výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So-Ne 10-16
do 31. 12. Výstava historických kočárků – výstava sběratelky Renáty Glänznerové • Husův sbor • v úředních hodinách fary nebo na tel. 604 672 854
od 1. 10. do 6. 10. Týden knihoven • Městská knihovna
od 1. 10. do 31. 10. Výstava obrazů Zdeňka Buriana – ke 100. výročí vzniku naší republiky • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 2. 10. do 11. 12. Kurz improvizace – intenzivní kurz improvizačních dovedností pro začátečníky s Paleťákama • Coworking Kočárovna • Úterý 18.00
od 3. 10. do 6. 10. Studentská jízda – kulturní festival, program na www.studentskajizda.cz • Různá místa v Litomyšli
od 5. 10. do 12. 10. Výstava na stromech: Boty – výstava fotografií o lidech vyrábějících naše boty • Jiráskova ulice
od 12. 10. do 14. 10. Podzim k nakousnutí – výstava spojená s prodejem rostlin, aranžovaná expozice, prohlídka arboreta  • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8-17
od 13. 10. do 31. 1. Vznik Československa očima Quida Šimka – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 19. 10. do 21. 10. Kachní a králičí hody • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 27. 10. do 28. 10. Houbové hody a výstava hub – 9. ročník, houbové dobroty na talíři a ukázky různých druhů hub na výstavě • Restaurace Veselka • 11.00
od 3. 11. do 4. 11. XIX. Astrovíkend – esoterický festival – porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • Zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-16
od 4. 11. do 6. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů – soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů • Music Club Kotelna • Ne 14.00, Po-Út 16.00

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

3. 10.               St  7-8, 15-20 (senioři 7-20)  Plavecká soutěž měst – 27. ročník – 100 m volným způsobem na čas bez startovního skoku, zdarma • Městský bazén
6. 10.               So              8.00                   Motokros: Přebor SMS motokrosu Pardubice – tréninkové jízdy od 8.00, začátek závodu v 11.30 • Jiráskovo údolí
                                             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. TJ Lanškroun – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             10.00                 Dětské jezdecké hry – finále 2018 – jízdy zručnosti, drezura, parkur • Jízdárna – Hřebčín Suchá
7. 10.               Ne             9.00                   Mistrovský turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. TJ Lanškroun – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
13. 10.            So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Luže – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             13.00                 Drezurní veřejný trénink – Z-L + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FK Přelouč – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
14. 10.            Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
20. 10.           So              9.00                   Říjnové jezdecké závody – ZM-S* • Jízdárna – Hřebčín Suchá

10.00 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Česká Třebová II – KP I. třída, ženy • Volejbalové kurty Líbánky
21. 10.            Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Skuteč – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
24. 10.           St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
27. 10.            So              9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Kerhartice – KP I. třída, muži. • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Agria Choceň – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FK Agria Choceň – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
7. 11.                St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Info o otevírací době na tel. 461 315 011 a na webu.
www.bazen-litomysl.cz

 Letní stadion Černá hora
Veřejná posilovna (outdoorové posilování) – nonstop přístup,
zdarma

 Rodinné centrum
• Čt 16.30-17.30  Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217.

 Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po-Čt 8.00 – 21.00, Pá 8.00 – 22.00
• So 10.00 – 22.00 , Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel.: 777 588 586
Zahájení saunařské sezóny 3. října.
www.areal-sokolovna.cz

 FIT-LINE Lucie Jandíková, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra 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)
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• Út 18.30-19.30
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• St 17.00 

Jóga s Petrou Polákovou
• Pá 15.00-16.00 Jóga pro seniorky
• Pá 16.30-17.30 Hormonální jóga
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut) • So 10.00, 17.00 h
• Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz/spinning.html

SPORT, CVIČENÍ

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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-17.00 So 9.00-12.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       So-Ne 9.00-16.00

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, fax pro veřejnost.

Nově v nabídce: Stolní kalendář Litomyšl 2019

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 23. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci
akce pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace
včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu, na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Výstava fotografií o lidech vyrábějících naše boty
Češi a Češky ročně utratí za své boty průměrně
3 000 Kč. Jen málokdo z nich však ví, kde a za
jakých podmínek byly vyrobeny. Díky Výstavě
na stromech, která cílí na odpovědnou spo-
třebu, se to však v Litomyšli budeme moci do-
zvědět. Stačí v týdnu od 5. do 12. října navštívit
park u sochy Aloise Jiráska. Prostřednictvím
snímků Stanislava Komínka z organizace Na-
Zemi budeme moci nahlédnout do prostředí to-
váren a sweatshopů v indické Agře. Právě zde
se totiž boty (i) pro český trh vyrábějí.
Indie je po Číně druhým největším producen-
tem bot na světě. V obuvnickém průmyslu pra-
cuje přes milion lidí, kteří v roce 2016 vyrobili
2,26 miliardy párů bot. Náklady na lidskou práci

zde u jednoho páru bot vycházejí na 20 Kč. Ma-
teriál přijde na dvojnásobek. V obuvnických to-
várnách a sweatshopech jsou zaměstnáni
zejména muži. Většinou nemají pracovní
smlouvy, pracují 10 hodin denně šest dní
v týdnu, a to bez proplacených přesčasů, bez
možnosti založit odbory. Pro sweatshopy je
navíc typická dětská práce.
Výstava rovněž upozorňuje na souvislosti a dů-
sledky našeho nákupního chování a přináší tipy
pro ty z nás, kteří by chtěli něco změnit. V pří-
padě, že ji navštíví třídní kolektivy či skautské
oddíly, je možné na webových stránkách or-
ganizace NaZemi stáhnout vzdělávací meto-
diku, díky níž se její návštěvníci dozví o tématu

více – nebo je možné prostřednictvím webu
www.pribehbot.cz poskládat účtenku a zjistit,
kdo na botách vydělá nejvíc. Na uvedené we-
bové stránce jsou rovněž ke zhlédnutí videa
o výrobě bot v Čechách.
Litomyšlskou výstavu pořádá Základní škola
Zámecká, která je od roku 2014 nositelem titulu
Fairtradová škola a do podobných aktivit se za-
pojuje pravidelně. Ondřej Vomočil

Poznejte krásu podzimního přírody
a u toho pomozte ornitologům
Blíží se Festival ptactva, pravidelná podzimní
akce, při níž odborníci z České společnosti orni-
tologické pořádají pro veřejnost vycházky do pří-
rody a bohatý doprovodný program. Účastníci
„ptačího festivalu“ se mohou první říjnový ví-
kend od ornitologů dozvědět řadu zajímavých
informací o tahu ptáků, místní krajině i zvířatech,
to vše formou nenáročné procházky vhodné
i pro starší zájemce. Během vycházky ornitolo-
gové zaznamenávají údaje o počtu ptáků, o jed-
notlivých druzích ptáků a podobně. I vy jim
můžete pomoci. Na účastníky čekají drobné
dárky.

V Litomyšli a okolí jsou na 6. a 7. října napláno-
vány následující akce:

Litomyšl
V neděli 7. 10. 2018 pořádá ZO ČSOP Litomyšl
ptačí festival na rybnících mezi Litomyšlí a Trž-
kem. Sraz účastníků v 7.30 u benzinové pumpy
MOL u Vertexu. Trasa povede kolem rybníka
Velký Košíř do Nedošínského háje, dále na rybník
Borovec a Šotka v Tržku. Zpět pak podél Loučné
a Malého Košíře do Litomyšle. Povedou: Václav
Jelínek a Jiří Vyskočil (tel. 724 784 226).

Opatovské rybníky
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 9.00 na hrázi rybníka
Hvězda u Třebovic. Pozorování táhnoucího ptac-
tva na rybnících Nový a Hvězda zakončené
ukázkou kroužkování. Pro děti připravena soutěž
o ceny. Povedou: Jakub Vrána (kuba.vrana
@email.cz), Jiří Mach, Milan Janoušek.

Žehuňský rybník
V sobotu 6. 10. 2018 se uskuteční tradiční festival
u Žehuňského rybníka. Sraz účastníků v 7.30 na
hrázi rybníka u přepadu. Tam proběhne ukázka
vypouštění uzdravených ptáků ze záchranné sta-
nice v Huslíku u Poděbrad, předvede a o práci
stanice pohovoří její vedoucí, pan Luboš Vaněk.
Vlastní vycházka bude mít dvě trasy: kratší (cca
4 km) povede jen do aleje v Severní zátoce, delší
(cca 10 km) podél celého rybníka a zpět na hráz.
V případě příznivých podmínek proběhne na
obou trasách ukázka odchytu a kroužkování
ptáků. Povedou: Mirek Jelínek, Jiří Vyskočil a Lubor
Urbánek (tel. 604 824 652).

Více informací se můžete dozvědět z uvedených
kontaktů či webu birdlife.cz a www.vcpcso.cz.
    -az-

Snow film fest opět
na zámeckém návrší
Snow film fest je synonymem odhodlání, dřiny,
adrenalinu a radosti z dosažení cíle. Nejúspěš-
nější snímky zimních extrémních sportů, které
byly zařazeny do 7. ročníku celovečerního pro-
gramu Snow Film Festu 2018, nabízejí pohled do
světa dobrodruhů, extrémních sportovců a mi-
lovníků sněhu, kteří neváhají jít daleko za hra-
nice svých vlastních sil a často balancovat mezi
životem a smrtí. Jednotlivé snímky divákovi dají
nahlédnout do vzdálených končin pokrytých
věčným ledem s nedozírnou bílou pustinou, do
širokých úbočí hor i zamrzlých řek. V teple zá-
meckého pivovaru dne 17. 10. 2018 od 18.00 hod.
při projekci na plátno 3 x 4 m zažijete  polární
záře i východy slunce, na které se nezapomíná,
proměnlivé polární počasí i mrazivé noci, kdy se
nedá spát. Zhlédnete pravou divočinu, ve které
se člověk musí spolehnout jen sám na sebe. Bu-
dete moci sledovat, jak cesta, překážky a touha
jít dál mění hlavní aktéry těchto překrásných
snímků. 
Speciálním hostem SFF 2018 v Litomyšli bude
dobrodruh a gentleman Robert „Maharadža”
Kazik, který prezentuje svou výpravu Zimní

Yukon. Promítne film a bude vyprávět o stras-
tech i radostech při přechodu zamrzlé řeky
Yukon v Kanadě, kde teploty běžně dosahují –
50°C.
Mezi hlavní filmy letošního ročníku patří film Into
Twin Galaxies, dokument tří přátel, kteří chtějí
sjet na kajaku nejseverněji položenou řeku Grón-
ska. Cestu zimní Kanadou zachycuje ve snímku
Frozen Road putování dobrodruha, který projíždí
na kole sněhovými pláněmi a objevuje panen-
skou přírodu, ale i silné pocity frustrace a vyčer-
pání z namáhavé cesty. Ve filmu In Gora si při
putování autobusem upraveným na hostel parta
lyžařů a snowboardistů užívá to nejlepší ježdění
od Rakouska až po Balkánský poloostrov. Další
snímek poukazuje na radosti i úskalí surfování
v mrazivém Atlantiku. Všechny tyto snímky
i mnohem více si můžete užít v příjemném pro-
středí Zámeckého pivovaru ve středu 17. 10. 2018
od 18.00 hod. Termín i čas jsou letos unikátní. Ve
stejnou dobu totiž začíná slavnostní premiéra
celého festivalu v kině Aero v Praze. Přijďte a ne-
chte se inspirovat pro nadcházející zimu.

Josef Vaněk, Zámecké návrší

100 let od spojení
reformované
a lutherské církve
Sbor Českobratrské církve evangelické v Lito-
myšli vás v neděli 14. října v 14.30 hod. srdečně
zve do evangelického kostela Na Lánech na
přednášku Dr. Petra Moréeho „100 let Českobra-
trské církve evangelické“. Petr Morée vyučuje na
katedře církevních dějin Evangelické theologické
fakulty UK. Vzhledem k tomu, že přednášející
pochází z Nizozemí, může být jeho pohled na
dějiny výše uvedené církve nezatížený a inspi-
rující. Přednáška se koná v rámci sborového dne
a vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši
účast. Václav Hurt

Větrná pohádka 
v Husově sboru
V úterý 16. října v 18.00 hod. bude v Husově
sboru v Litomyšli na Toulovcově náměstí opět
hostovat Teátr Pavla Šmída, tentokrát s úplně
novou Větrnou pohádkou. 
Podivín Větrovec cestuje po světě. Kam ho vítr
zavane, tam o něm vypráví. Vypráví pohádku
o dětech od větrného mlýna. Když jednou vítr
ustane a bezvětří dlouho trvá, vydají se do světa
hledat krále větru. Průvodcem je jim kohout
z korouhvičky a ten jim dá tuto hádanku: „Kdo je
králem větru a kde přebývá? Kde se nejvzácnější
a nejmocnější vítr ukrývá?“
Jaká dobrodružství je na cestě potkají a zda na-
jdou krále větru, to přijďte se svými dětmi či
vnoučaty zjistit v úterý večer do Husova sboru
během komunikativního představení  s písnič-
kami a milým humorem. Loutky vyřezal Jan Rů-
žička a kulisy namalovala Simonetta Šmídová.
Díky finanční podpoře města Litomyšl je vstupné
na představení dobrovolné.

Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli 
vás srdečně zve Štěpán Klásek

VÁNOČNÍ
CUKROVÍ
z Rettigovky

Malá krabička 350g – 180 Kč
Velká krabička 750g – 350 Kč

Objednávejte osobně,
tel. 775 534 977 i SMS

do 10. 12. 2018
Po–Pá 10–15 hod.

Komuniké, o.p.s. Litomyšl
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Nový program
pro školy –
Jak vzniká mapa
Zajímá vás, jak lidé v minulosti cestovali? Jaké
k tomu používali mapy? Jak tyto mapy vznikaly?
Na tyto otázky i další odpoví náš program.
Účastníci se dozvědí mnoho zajímavostí o lito-
myšlském cestovateli Martinu Kabátníkovi nebo
o formanech, budou pracovat s pět metrů dlou-
hou římskou mapou i s nástroji používanými ze-
měměřiči v 18. století, budou vyhledávat údaje
v obří Müllerově mapě Čech a v českoněmec-
kých mapách, naučí se jak zakreslovat výškopis
nebo jak napočítat na prstech do 144. A mnoho
dalšího.
Program zařazený do projektu Škola na zámku
je určen pro žáky druhého stupně základních
škol a pro střední školy. Podrobnosti naleznete
na našem webu: www.rml.cz/cs/vzdelavaci-pro-
gramy/pro-skoly.html. Zde najdete i informace
o dalších programech pro školy: Pojďte s námi
do muzea, Udělej si vlastní sgrafito, Prameny
poznání a Za starého mocnářství.

Renata Kmošková, Petr Chaloupka

Výzva Více srdce pro Václava Havla je stále
živá. Posílejte či noste svá osobní zrcátka
Již několik měsíců běží výzva Více srdce pro Vác-
lava Havla, kdy lidé mohou zasílat nebo nosit na
sběrná místa svá osobní zrcátka. Roman Švejda,
Lukáš Gavlovský a Josef Pleskot, kteří za výzvou
stojí, by s jejich pomocí rádi oživili nejen expozici
Srdce v zámeckém sklepení v Litomyšli, ale také
ideje Václava Havla. Jejich počin lidé poprvé spatří
27. října ve 14.00 hod., kdy se ve sklepení usku-
teční vernisáž s debatou do 15.30 hod. 
„Přijde nám, že je tato výzva zapotřebí. Ve spo-
lečnosti se něco změnilo. Posunula se někam,
kde už není příliš místo pro Srdce pro Václava
Havla nebo už není mnoho srdce… Napadlo nás,
pojďme nechat to jedno jediné velké srdce, které
v zámeckém sklepení je, odrážet v zrcadlech do-
nekonečna mezi sebou, aby vzniklo nekonečné
množství srdcí. A budou to vaše zrcátka, ta která
nám darujete, ve vašich zrcadlech s vaším pří-
během se bude odrážet,“ říká Roman Švejda.
Osobní zrcátka je možné stále zasílat na adresu

Smetanovy Litomyšle, o.p.s. (Jiráskova 133, 57001
Litomyšl) nebo až do 18. října nosit přímo do skle-
pení litomyšlského zámku či na další sběrná
místa, která se podařilo po republice zřídit (sez-
nam na FB Srdce pro Václava Havla). 

Nově vzniklo sběrné místo na Univerzitě Pardu-
bice, která se se do výzvy zapojila také tím, že
všech sedm fakult věnovalo své zrcátko pode-
psané děkanem a rektorem. „Odevzdat zrcátka je
možné u centrálního pultu Univerzitní knihovny –
Pardubice – Polabiny. Místo je určeno nejen pro
zájemce z univerzity, ale i pro veřejnost,“ uvádí
mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová.
K výzvě se koncem září přidalo také Informační
centrum Litomyšl, kam je rovněž možné nosit
osobní zrcátka, a to jak na Smetanovo náměstí,
tak do zámeckého IC. 
„Rádi bychom získali stovky a stovky zrcátek. Jed-
nak aby instalace byla působivá, ale hlavně proto,
že jejich množství se stane obrazem sympatií
s idejemi Václava Havla. Odrazem touhy po srdeč-
ném prostředí,“ upřesňuje Švejda. Zrcátka se za-
čnou instalovat 20. října a finální podoba
obráceného krystalu, v němž se bude odrážet jak
srdce, tak člověk, by měla být hotová během čtyř
dnů. 
V zámeckém sklepení už se začínají zrcátka po-
malu rozbalovat. K některým lidé také připojili
svůj osobní vzkaz. Například paní Kateřina ve
svém dopisu píše: „Osobně děkuji, že pořádáte
tuto akci a pečujete o Havlův odkaz. V těchto
dnech / týdnech / letech je to velmi třeba. Kéž by
se národ konečně zahlédl, uviděl, jak moc je po-
třeba, aby se vrátila slušnost, elegance, vnitřní
morálka a ohleduplnost… Nechť se sejde co nej-
více srdcí, vzkazů a zrcátek, ať víme, že máme na-
ději…“ Kačí pak darovala své zrcátko se slovy:
„Toto zrcátko patřilo mé babičce!!! Předminulý rok
zemřela, rozhodla jsem se vám ho poskytnout,
protože pravda a láska má naději, nakonec nená-
vist a lež porazí. Využijte jej beze zbytku, babička
by souhlasila určitě! Byla moc hodná a hodně nás
toho naučila!“ 
Vernisáž nové instalace Více srdce pro Václava
Havla se uskuteční den před 100. výročím vzniku
samostatné Československé republiky 27. října od
14.00 hod. za účasti autorů i významných hostů.
Vernisáž pak plynule přejde v debatu o idejích
Václava Havla a T. G. Masaryka. 
Na projektu se finančně spolupodílí Pardubický
kraj, město Litomyšl a M & M reality holding a.s.

Jana Bisová, Smetanova Litomyšl, o. p. s.
Foto: Smetanova Litomyšl, o. p. s.

Swingový orchestr a violoncellistka
Alžběta Rolečková 
Srdečně vás zveme na koncert s názvem „Me
and My Cello“ („Já a moje violoncello“), který se
bude konat ve čtvrtek 4. října 2018 v 19.30 hodin
ve Smetanově domě. V rámci tradičního cyklu
Litomyšlské hudební večery se zde představí
první hráčka skupiny violoncell v orchestru
Městského divadla Brno Alžběta Rolečková,
která předvede svoji virtuozitu jak v klasické, tak
i v populární hudbě. Za doprovodu Velkého swin-
gového orchestru z České Třebové, pod taktov-
kou Milana Špičáka, zazní skladby A. Dvořáka, B.
Smetany, A. L. Webbera a dalších. Dále vystoupí
klavíristka Lucie Kubátová a zpěvačka Iva Kolá-
řová. Večerem provází Zuzana Kupková. 
Alžběta Rolečková je rodačka z České Třebové,
kde navštěvovala základní uměleckou školu nej-
prve ve hře na housle a dále ve hře na violon-
cello. Absolvovala Konzervatoř Brno, obor hra na
violoncello a dále JAMU v Brně. Je členkou vi-
oloncellového komorního seskupení Solitutti-
celli, pravidelně hrává s orchestrem Czech
virtuosi, Filharmonií Gustava Mahlera Jihlava a ji-
nými orchestry. Je stálým hostem kapely Gaz-
dina roba. Věnuje se také komorní a sólové hře. 
Velký swingový orchestr Kulturního centra
Česká Třebová je amatérský soubor působící pod
patronací Kulturního centra v České Třebové.
U jeho vzniku (1980) stál dirigent Stanislav Vo-
syka a jazzově orientovaní hudebníci z širokého

okolí České Třebové. Orchestr se zaměřil na in-
terpretaci výhradně instrumentálních a swingo-
vých skladeb ve stylu orchestru Glenna Millera.
V roce 2000 vystřídal S. Vosyku za dirigentským
pultíkem jeden z členů orchestru saxofonista
Milan Špičák.   Do repertoáru byly postupně za-
řazovány i vokální skladby a ke spolupráci byli
zváni profesionální zpěváci: Marta Kubišová,
Karel Hála, Jitka Zelenková, Laďa Kerndl, Jitka
Molavcová, Kateřina Brožová a další. V poslední
době se rozvinula spolupráce s výbornými inter-
prety jazzové hudby Janem Smigmatorem
a Dashou.

Jiřina Macháčková, foto: archiv pořadatele

Týden sociálních služeb 2018 i v denním
stacionáři Ruky pro život o.p.s.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR po-
řádá v druhém říjnovém týdnu již desátý ročník
celorepublikové akce s názvem Týden sociálních
služeb. Obecně prospěšná společnost Ruka pro
život, která v Litomyšli poskytuje sociální službu
denní stacionář lidem s mentálním a kombino-
vaným postižením včetně lidí s poruchami au-
tistického spektra a seniorům, se k této akci
i letos připojí. Jako člen této asociace vítáme
akce a programy s širší působností, které upo-
zorní veřejnost na problematiku lidí s postižením
a přiblíží jí provoz jednotlivých sociálních služeb. 
V rámci Týdne sociálních služeb jsme pro veřej-
nost a návštěvníky našeho Denního stacionáře

v Litomyšli na adrese J. E. Purkyně 1150 do pro-
gramu našich aktivit zařadili workshop „Tvoříme
společně“. Rádi vás přivítáme v úterý 9. 10. 2018
v čase od 9 do 12 hodin. Tento den si můžete
v zázemí našeho stacionáře za pomoci pracov-
níků i uživatelů vyrobit malý dárkový předmět
a poznat tak blíže naši práci při pracovně – te-
rapeutických aktivitách. Zváni jsou nejen poten-
ciální zájemci o službu, ale i široká veřejnost. Na
workshop je nutné se předem objednat na tel.
čísle 739 963 625 nebo na emailu litomysl@ru-
kaprozivot.cz. Velmi se na vás těšíme!

Ria Slušná, 
vedoucí Denního stacionáře Litomyšl
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Dušičková floristika
Přijďte se podívat na městský hřbitov od 18. 10.
2018,  kde pro vás studentky Střední zahrad-
nické a technické školy Litomyšl připraví mo-
derní dušičkové vazby, kterými byste se mohli
letos inspirovat. Pietně nazdobeny budou umě-
lecky hodnotné náhrobky nebo vybrané hroby
významných osobností města Litomyšl, které
jsou v majetku města Litomyšl: 
Magdalena Dobromila Rettigová 235A/III, 
Luňáčkovi 155-156/XI, Karel Podhajský 36-37/I,
Rodina Rubkova 76-77/I, Václav Kubec 183/II
Vazby vytvoří studentky 4. ročníku maturitního
studia při hodinách floristiky pod vedením ing.
Evy Klabanové. Eva Klabanová

Páté výročí litomyšlského piva
Je tomu již pět let, co vyšla na svět první várka
světlé Bedřichovy jedenáctky. Úspěšných pět
let, ověnčených úspěchy na pivních festivalech
a soutěžích, se pivovarníci rozhodli oslavit
a zvou k tomu i všechny ostatní, co mají rádi
dobrou muziku a zábavu.
Na co se můžete 13. října těšit? V deset hodin
odstartuje již šestý ročník Pivního putování po
litomyšlských hospůdkách. Jsou připraveny pivní
pasy a odměny pro naše „pivní turisty“. Zakon-
čení proběhne v 16.00 hod., kdy budou vyhod-
noceni ti nej , nej, nej – nejrychlejší, nejpivnější
a nejhezčí:). Nebude chybět dobrá pohodová
muzika. V odpoledních hodinách nám zahrají

skvělí harmonikáři ze Svitav, následovat bude
blue-grassová kapela Mifoband a vše završí svi-
tavští Pink Panthers. Budeme grilovat vepřovou
kýtu, vařit pivní a zabijačkové speciality, ochut-
návat skvělou tmavou třináctku s meduňkou
a citrónovou kůrou, která bude v tento vý-
znamný den na čepu. V průběhu celé akce bude
možné si zdarma prohlédnout náš pivovárek.
Rezervace míst můžete provádět buď přímo
v restauraci u obsluhy, nebo na telefonu 464 601
710. Kolektiv Restaurace a Minipivovaru Veselka
Litomyšl se těší na vaši návštěvu.

Lenka Seklová

CSP zve na vernisáž a „křtiny“
Jménem Centra sociální pomoci si vás dovoluji
srdečně pozvat na vernisáž výstavy Příběhy
vepsané do vrásek. Vernisáž proběhne 18. října
2018 v 17 hodin v chrámu Nalezení svatého
Kříže. 

Návštěvníci se mohou těšit na fotografie,
autorů, kteří se zúčastnili fotosoutěže, kterou
jsme vyhlásili začátkem roku. Vypovídají mnohé
o tom, jaké je stáří. Tedy, jaké může být a jak na
něj pohlíží fotografové čočkami svých objektivů. 
Třešničkou na dortu bude křest kalendáře, kde
se objeví nejzajímavější fotografie vybrané od-
bornou porotou.  Kalendář bude možné na místě
koupit. Poté se objeví i na dalších prodejních
místech. Výtěžek z něj poputuje na aktivity na-
šich klientů.
Velmi nás těší, že na takovouto akci nejsme
sami. Velmi si vážíme všech firem i jednotlivců,
kteří nám pomáhají výstavu i kalendář realizo-
vat. Speciální dík patří firmě HRG, Wwworks
a Zámeckému návrší. 
Přijďte, rádi vás uvidíme a společně uděláme
stáří krásnějším. 

Alena Fiedlerová, ředitelka CSP

Setkání na Růžo-
vém paloučku 
ke vzniku
Československa
Zveme veřejnost na setkání v sobotu 20. října od
14 hodin. Po položení věnců k uctění vzniku sa-
mostatné Československé republiky přednesou
zdravice zástupci Československé obce legi-
onářské, České obce sokolské, promluví sta-
rostka obce Újezdec. V kulturním programu
vystoupí  smíšený pěvecký sbor Vlastimil Lito-
myšl. Na závěr zazní československá hymna.
Na Setkání Vás srdečně zve Spolek přátel Růžo-
vého paloučku    Miloš Krejčí, předseda spolku

ŠIROKÝ DŮL – prodej venk. stavení s možností hos-
podaření. Bydlení s dispozicí 5+kk vhodné pro počet-
nější rodinu nebo pro soužití dvou generací. ÚT na
tuhá paliva, plyn. přípojka u domu. Napojeno na
elektro 230/400V, veřejný vodovod a kanalizaci. Na
zahradě vlastní studna, garáž. Pozemky celkem:
2701 m2. ENB G. Č. 1424       Cena: 1 170 000 Kč
ŘIKOVICE/VÁCLAVKY – prodej zahrady (1344 m2),
jejíž součástí je stavba chaty k rekreaci a kolna s per-
golou pro venk. posezení. Chata o dispozici 2+1, má
zděný sklep a dvě dřevěná nadzemní podlaží k obý-
vání, je napojena na veř. vodovod a elektro (nutná
instal. elektroměru). Polosamota, venkovské pro-
středí a krásná příroda.
Č. 1421                   Cena: Informace v RK
SEDLIŠTĚ U LITOMYŠLE – prodej lesního pozemku
(4406 m2) se vzrostlými dřevinami, nad rybníkem
v místní části Končiny I. Skladba lesa dle LHO: smrk
95%, jasan 5%, stáří lesa 45 let. Přístup z obce Se-
dliště je po obecní cestě.
Č. 1420 Cena:    90 000 Kč
TRSTĚNICE (OKR. SY) – prodej pozemku o výměře
1 169 m2 a 61 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se nachá-
zejí v těsné blízkosti hranice pozemku. Vyvýšené
místo s vazbou na historii (polozbořeniště býv.
zájezdního hostince). 
Č. 1416 Cena: informace v RK
LITOMYŠL – prodej bezbariérového panelového
bytu 4+1 ve IV.NP k rekonstrukci dle vlastních před-
stav. Revitalizovaný dům, nová plastová okna, za-
sklená lodžie, komora, koupelna a kuchyň původní.
Výměra celkem 83,42 m2, PENB C/98, volný ihned. 
Č. 1410                            Cena k jednání : 2 390 000 Kč
LITOMYŠL – prodej atypického bytu 3+kk s pracov-
nou - 69 m2, v přízemí zděného domu. Byt je po re-
konstrukci v roce 2007. Nachází se v těsné blízkosti
náměstí. K bytu patří podíl na zahradě u domu,
možno užívat zpevněné parkovací místo před
domem Volný ihned.  ENB G
Č. 1400 Cena: 1 799 000 Kč
LITOMYŠL – prodej bytu 4+kk s lodžií, os. vlastnictví,
3.NP ve zděném domě. Celková podlahová plocha
123 m2. Světlý, situovaný k jihu, prostorově velmi
dobře řešený. Kuchyňská linka moderní, zabudo-
vané spotřebiče. Rok výstavby 2007. Volný dle do-
hody.  ENB C/92
Č. 1379 Cena: 3 790 000 Kč
LITOMYŠL – výjimečný rodinný domek 4+1 s velkou
zahradou a vlastní studnou, 7 min. od náměstí. Po-
zemky celkem 1380 m2. ENB G 
Č. 1413 Informace pouze osobně

Kolektiv CONSULT VK Litomyšl s.r.o. je tu pro Vás.

Aktuálně PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
RD a menší byty v Litomyšli, stavební pozemky 
a VENKOVSKÁ STAVENÍ v okolí Litomyšle a Poličky

Zavolejte • napište • nabídněte.
Vysoká úspěšnost prodeje za zajímavé ceny!

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

PRIVÁTNÍ
ORTOPEDICKÁ

AMBULANCE
MUDr. JIŘÍ DOLEŽAL

Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 1390
Tel. 465 526 277, 

603 149 723
www.ortopedie-uo.cz

Vznik Československa očima
Quidona Šimka
13. říjen 2018 – 24. únor 2019
Výstava představí návštěvníkům litomyšlské
události od května 1918 do uzavření míru s Ra-
kouskem v září 1919, jak je zachytil litomyšlský
kupec, kronikář a malíř Quido Šimek. Když Šimek
viděl, že válka jen tak neskončí, rozhodl se na-
hradit chybějící místní tisk. Někdy v zimě
1914/1915 začal převratné i všední události za-
znamenávat slovem a obrazem. Ohlédl se po
událostech uplynulých od počátku války a pak
již psal a kreslil průběžně. Jeho dílo se nakonec
rozrostlo do nevídaných rozměrů – na osm dílů
s téměř tisícem stran a barevných ilustrací.
Kromě obrázků, které zaujmou každého, je pout-
avý i popis událostí. Šimek se pohyboval přímo

v centru dění, skoro nic mu neuniklo a vše zpe-
střoval zachycováním „drbů“ a ironickým ko-
mentováním. Na výstavě jsou jeho texty
z praktických důvodů zkráceny, ale obsahově,
stylem i celkovým vyzněním odpovídají origi-
nálu.
Výstava je doplněna dobovými předměty souvi-
sejícími s koncem války a převratem – „říčními
orly“, kteří se slétli do Loučné, zbraněmi, doku-
menty apod.
Školní výpravy, které mají zájem o průvodce vý-
stavou, se mohou s dostatečným předstihem
domluvit s muzejní pedagožkou Renatou Kmoš-
kovou (kmoskova@rml.cz, 461 611 162).

Petr Chaloupka
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Podzimní prázdniny s Domečkem
První den vyjedeme na výlet do Brna
a druhý strávíme v Litomyšli.
V pondělí 29. 10. 2018 na nás čeká
návštěva zábavného vědeckého
parku VIDA Brno. Sraz v 7:45 hodin
před Billou a návrat kolem 17. hodiny
tamtéž. Můžete prožít honbu za po-
kladem s názvem Chytřejší než Holmes nebo si
zahrát na alchymisty. Po dopolední části pro-
gramu si dáme společný  oběd.  V expozici  si
vyzkoušíme přes 170 interaktivních exponátů,
díky kterým můžeme objevovat, jak funguje svět
kolem nás. Cena za tento den je 500 Kč. V ceně
je zahrnuta doprava, vstupné, program a oběd. 
V úterý 30. 10. 2018 společně s vašimi dětmi
prožijeme den plný historie a řemeslných dílen

v Regionálním muzeu v Litomyšli.
V dopoledních hodinách nahlédneme
do života obyvatel starobylé Litomyšle
a vyzkoušíte si dnes již zapomenutá
řemesla našich předků.  V odpoledních
hodinách si pak vytvoříme vlastní
sgrafito. Cena tohoto dne je 300 Kč.

V ceně je zahrnut oběd, vstupné a program. Sraz
v 8 hod. v budově Střediska volného času, ulice
Dukelská. Vyzvednout si své děti můžete v 16
hodin tamtéž.
Přihlášení je možné i na jednotlivé dny samo-
statně. Závazné přihlášky je nutné odevzdat nej-
později do 19. 10. 2018. Podrobnější informace
a přihlášky najdete na www.litomysl.cz/ddm/

Hana Plíhalová a Tereza Kučerová

Kino Sokol pořádá pravidelná
promítání pro seniory 
Od října letošního roku bude Kino Sokol pořádat
pravidelná promítání pro seniory. Ta se usku-
teční vždy poslední pondělí v měsíci od 10.00
hodin. Pro seniory budou filmy přístupné za sní-
žené vstupné. Jako první uvedeme 29. října od
10.00 hodin český film „Tátova volha“ s E. Balze-
rovou, T. Vilhelmovou, B. Polívkou a dalšími po-
pulárními herci.  Snížené vstupné na tento film
činí 50 korun. 
„Děkujeme paní Věře Fajfrové, že vznik těchto

promítání, která jsou v okolních městech popu-
lární, pomohla iniciovat právě v Litomyšli. Z na-
bídky distributorů se budeme snažit vybírat
kvalitní české i zahraniční filmy. Doufáme, že se-
nioři do Kina Sokol znovu najdou cestu a ocení
nové pohodlnější sedačky, které byly do sálu
v létě instalovány,“  poznamenává Leoš Krejčí,
ředitel Smetanova domu, pod který Kino Sokol
spadá. 

Prokop Souček, Smetanův dům

Houby, kam se podíváš
Jestli máte rádi houby, rádi je sbíráte či konzu-
mujete, nebo byste je chtěli lépe rozpoznat, při-
jďte o víkendu 27. a 28. října na Veselku. Bude se
zde konat „Výstava hub“ spojená s ukázkou růz-
ných houbových výrobků a doplněna o mykolo-
gickou literaturu. Zhlédnout budete moci 
i poštovní známky s různými motivy hub z ce-
lého světa, rozdělených dle místa výskytu. K vi-
dění bude i lidová tvořivost s houbovou dekorací.
Součástí výstavky bude i mykologická poradna
(určování vámi přinesených různých druhů hub).

Poradnu a určování povede pan Jiří Kohák st.,
certifikovaný znalec hub z Litomyšle. Výstavka
se uskuteční na velkém sále nemovitosti Ve-
selka. Výstava se uskuteční v sobotu od 9.00 do
17.00 hod. a v neděli od 10.00 do 14.00 hod.
Každou neděli se rovněž koná mykologická po-
radna na parkovišti restaurace Veselka. Chcete-
li určit svoje houbové nálezy či se něco nového
naučit o různých druzích hub, přijďte na Veselku,
každou neděli od 16.00 do 18.00 hod. Koncem
října poradna končí. Lenka Seklová

Klavírní koncert Ivana
a Lukáše Klánských
Srdečně vás zveme na koncert Ivana a Lukáše
Klánských, který pořádáme k 100. výročí vzniku
republiky. Koncert se bude konat ve středu 31.
října 2018 v 19.30 hodin ve Smetanově domě
v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudebních ve-
čerů. Ivan a Lukáš Klánští se sejdou u jednoho
klavíru, aby zahráli skladby velikánů české
hudby. Dvořákovy Slovanské tance, ač jsou zná-
mější v orchestrální verzi, jsou originálně psané
právě pro čtyřruční klavír. Smetanova Má vlast
je dílo výsostně symfonické, ale Smetanova
verze pro čtyřruční klavír přináší zase jiné roz-
měry. Barevnost orchestru je sice nenahradi-
telná, provedení ve dvou lidech ale umožňuje
více spontánní práce s agogikou a odkrývá ni-
ternější polohu Smetanova geniálního díla.  
Ivan Klánský (1948) patří pro svůj mimořádný
talent a pozoruhodné interpretační umění
k předním představitelům současného českého
i zahraničního koncertního života. Na světových
koncertních pódiích dosahuje vynikajících úspě-
chů jako sólista i jako člen úspěšného klavírního

tria Guarneri trio Prague. Kromě své sólistické
činnosti spolupracuje s řadou komorních sou-
borů a s předními domácími i zahraničními kon-
certními sólisty.  Koncertuje nejen v Evropě, ale
i v Japonsku, Austrálii, Jižní Americe.  Ivan Klán-
ský zasedá v porotách klavírních soutěží a pů-
sobí s velkými úspěchy také pedagogicky.
V současné době působí jako děkan na pražské
HAMU. Velmi žádané a přínosné jsou také jeho
klavírní semináře.
Lukáš Klánský (1989) patří k nejvýznamnějším
a nejžádanějším českým klavíristům mladé ge-
nerace. Díky oceněním na mnoha mezinárodních
soutěžích se stal vyhledávaným sólistou i ko-
morním hráčem. Studoval na Pražské konzerva-
toři a na HAMU v Praze ve třídě svého otce,
prof. Ivana Klánského. Vystupuje s předními če-
skými orchestry a umělci. Je členem úspěšného
Lobkowicz tria. Studoval i dirigování a sborovou
tvorbu. Lukáš Klánský pedagogicky působí na
Konzervatoři Plzeň a na Gymnáziu a hudební
škole hl. města Prahy. Jiřina Macháčková

Rudolf Kosina si vás dovoluje
pozvat na adventní benefiční
koncert Ilony Csákové a dětského
pěveckého sboru Lilium.

Chrám Nalezení sv. Kříže,
Jiráskova 8, Litomyšl
8. prosince 2018 od 16.00
Jednotné vstupné 290 Kč

Předprodej v Informačním centru
Litomyšl, tel.: 461 612 161

Výtěžek bude věnován na podporu
činnosti Pobytového rehabilitačního
a rekvalifikačního střediska
pro nevidomé Dědina, o.p.s.

a dětský pěvecký sbor Lililum

Také na rok 2019 připravuje město ve spolupráci
s informačním centrem tištěný kalendář akcí.
Dejte nám, prosím, vědět, jaké akce a kdy plánu-
jete. Je dokázáno, že kulturní, sportovní či spo-
lečenské akce jsou významným motivátorem
k návštěvě našeho města. Distribuci kalendáře
akcí na rok 2019, ve kterém uveřejníme všechny
akce, o kterých budeme vdaném termínu infor-
mováni, bychom rádi zahájili již koncem tohoto
roku. Proto prosíme o zaslání vašich akcí do
konce října na adresu ic@litomysl.cz.
Během listopadu proběhne sazba a tisk tak, aby
se v prosinci mohl již leták rozeběhnout do
světa. Všechny nahlášené akce zveřejníme sa-
mozřejmě také v kalendáři akcí na webu města
Litomyšl. Děkujeme vám za spolupráci a těšíme
se na všechny akce, které pro Litomyšlany, ale
i návštěvníky našeho města připravíte.   

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Budete v roce
2019 pořádat
nějakou akci?
Dejte o ní vědět!
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Lánská hučka
Ve dnech 21. – 23. října se uskutečnil již 24. roč-
ník tradičního štafetového běhu na kilometr
Lánská hučka organizovaný litomyšlskými
skauty. Nejstaršímu běžci bylo 62 let, nejmlad-
šímu 4 roky. Běžcem letošního ročníku se stal
Martin Kovář, který uběhl 32 km. Po celý den
byla otevřena skautská čajovna a v sobotu vy-
stoupila kapela WxP. V noci sice pár hodin pr-
šelo, ale nevzdali jsme to a celkem jsme během
24 hodin společnými silami naběhali 225 km.
Děkujeme organizátorům, zejména pak Šimonu
Votřelovi, který byl šéfem celé akce, a všem běž-
cům, kteří nás přišli podpořit.

za skautské středisko Liliový kruh 
Monika Merglová

Kurz Sama sebou
Milé ženy, přemýšlíte co teď na podzim s časem?
Chcete zkusit něco nového jen pro ženy a přela-
dit svou mysl na vlnu pohody? Toužíte být spo-
kojenější a vyrovnanější? Můj životní příběh vám
ukáže, že můžete zcela změnit sebe, plnit si své
sny a být opravdu spokojená.
Udělejte si tedy čas jen sama na sebe. Objevte
své pravé já a spojte se svou vnitřní moudrostí.
Zjistěte, jak se mít víc ráda a pečovat o sebe.
Během kurzu Sama sebou. si osvojíte unikátní
metody, díky kterým si zvýšíte sebevědomí,
pocit spokojenosti a dosáhnete všeho, po čem
toužíte. Pojďte společně s námi, s láskou a ra-
dostí, být sama sebou. Kurz začíná 4. 10. 2018
od 18.00 h v Centru Spontanea v Litomyšli. Více
informací a rezervace na www.lucierybkova.cz/
sama-sebou/. Těší se na vás 

Lucie Rybková, autorka programu

Seminář
Miroslava Hrabici
Zveme vás na seminář, jejž povede Ing. Miroslav
Hrabica, autor knih o zdraví a duchovním hle-
dání. Kromě psaní knih nabízí nemocným lidem
pomocnou ruku. Snaží se je navést k odhalení
skutečných příčin nemocí, přiznání si vlastních
chyb v jednání i k pochopení určitého přínosu
onemocnění, čímž vede nemocné poměrně
rychle ke zdraví/či k zpomalení progrese one-
mocnění u těžkých chorob/ i k lidskému zušlech-
tění. Posluchače směruje k pokornému a též
aktivnímu vnímání nemocí i životních potíží
i k laskavému pohledu na jiné lidi a svět. Seminář
se uskuteční 20. října od 10 do 17 hodin v prosto-
rách coworkingu na zámeckém návrší. www.hra-
bica.cz. Mila Bohunická

28. říjen v Evange-
lické církvi
Sbor Českobratrské církve evangelické v Lito-
myšli vás v neděli 28. října v 16.30 hod. srdečně
zve do evangelického kostela Na Lánech na kon-
cert dechového souboru Consonare a Pěvec-
kého sboru ČCE v Olomouci. Zazní skladby
z nové písňové sbírky Jubilate a vokální i instru-
mentální hudba různých žánrů. Chceme takto
oslavit 100. let Československé republiky.
Vstupné je dobrovolné. Václav Hurt

Odpoledne šermu
aneb ochutnávka
larpu
Ve středu 24. 10. připravuje NADĚJE ve svých
prostorách pro kluky a odvážná děvčata od 9 do
16 let malou ochutnávku larpu (Live Action Role
Play – druh hry, která ztvárňuje určité postavy).
Lektor Ing. Petr Kadlec povede  od 15 do 17 hodin
volnočasovou aktivitu polosportovního improvi-
zovaného šermu. Způsob hry podléhá přísným
pravidlům. Kluci a děvčata se dozví, co je dovo-
leno, kam je povoleno při šermu soupeře zasáh-
nout. Přestože zbraně vypadají autenticky,
nesmí ublížit, jsou měkčené. 
Pro svůj charakter byl larp zařazen do říjnového
programu nízkoprahového klubu. Přináší hrá-
čům především zábavu a kreativní využití vol-
ného času. Nepřímou formou podporuje rozvoj
osobnosti, komunikační dovednosti a v bezpeč-
ném prostředí vede hráče k přijímání zodpověd-
nosti za svá rozhodnutí. 
Akce je zdarma, ale kvůli omezené kapacitě
hráčů je nutné si místo rezervovat. Kontaktovat
nás můžete na e-mail: litomysl@nadeje.cz,
775 868 275.  J. Nádvorníková

Zamilovaný 
sukničkář
Zveme vás na divadelní představení Zamilovaný
sukničkář dne 5. 11. 2018 od 19.00 ve Smetanově
domě v Litomyšli. Fraška s množstvím komedi-
álních situací a překvapivým koncem. Vstupenky
k dostání on-line na www.smetanuvdum.cz
nebo prostřednictvím osobní návštěvy Infor-
mačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161 a v po-
kladně Smetanova domu hodinu před akcí.

Lucie Dračková



Benefiční koncert v Novém kostele 
Sobotní večer s hudbou připravili hudebníci
a zpěváci pro dvě zařízení poskytující služby
v podzimní části lidského života. Výtěžek dobro-
volného vstupného je určen Domovu pro seniory
v Bystrém u Poličky a pro denní stacionář Kris-
tián v Přešticích, určený zdravotně postiženým
a seniorům. S myšlenkou podpory dvěma zaří-
zením přišla Jana Vlčková, která v Plzni vystudo-
vala jazyky a výtvarnou výchovu, ale v současné
době pracuje jako pečovatelka právě v Domově
pro seniory v Bystrém u Poličky.. 
Právě Jana Vlčková ze Svitav uvede svou autor-
skou hudbu a píseň své přítelkyně z Keni, která
nese jméno Emmaculate Auma. Na pomoc si při-
vedla své přátele. Litomyšlští muzikanti Zuzana
a Lukáš Rejmanovi ji doprovázejí na klavír a ba-
sovou kytaru. S autorkou zpívá Jana Márová ze

Svitav, rovněž domácí v Novém kostele. Šárka
Pechancová, která doplňuje skupinu na houslích,
patří také do svitavského společenství Církve
bratrské. A k téhle muzikantské společnosti se
připojují dva kytaristé. Lubomír Honek z Morav-
ských Budějovic doprovodí skupinu na elektric-
kou kytaru a Luděk Turzík z Plzně zahraje na
akustickou kytaru.
V první části koncertu zazní klasická hudba, kte-
rou zahraje na klavír Marie Stratílková spolu
s houslistkou Karolínou Kolaříkovou. Obě jsou
studentky brněnské konzervatoře. Písně zazní
v podání Terezy Vorbové. Autoři děl jsou G. B.
Pergolesi, W. A. Mozart, S. Donaudy a J. Křička.
Srdečně zveme spolu s hudebníky!

Daniel Kvasnička

PEKAŘSTVÍ
CUKRÁŘSTVÍ

MIČÍKOVÁ LENKA
Příjímám objednávky 

na Vánoční cukroví,
zákusky, koláče.
mobil 736 645 556

Dolní Újezd 500

Ohlédnutí za spacák párty

1. litomyšlská spacák párty je minulostí. Hodno-
tit, zda byla akce úspěšná, či neúspěšná, na to
my s Martinem nehrajeme. Akce pro nás pro-
běhla v klidu, v pořádku a bez technických prob-
lémů. Na toto pěkné počasí, co nám na akci
vyšlo, budeme ještě vzpomínat…a my jsme spo-
kojeni, protože jsme do toho „dali všechno“,
včetně srdíčka, a zároveň se nám podařilo sejít
se s přáteli a kamarády. 

To nejdůležitější pro nás právě bylo, že za námi
přišli známí lidi i veřejnost, jak místní, tak přes-
polní. Z celé akce jsme cítili klid a pohodu, každý
si mohl prožít odpoledne v zámeckém parku dle
své libosti, ať poslechem skvělých umělců, nebo
využitím volnočasových aktivit (netradiční hry,
dětský koutek, tetování Hennou,…). 
Chtěli bychom vám všem, kdo se na naší akci
jakkoli podílel a pomohl nám, poděkovat za pod-
poru, za to, že jste si to s námi přišli společně
užít. Všem umělcům, návštěvníkům a sponzo-
rům též děkujeme převelice. Nebudeme jmeno-
vitě děkovat. To by bylo do Vánoc. Každý ví
a uslyší to od nás ještě víckrát, protože jsme po-
korní a vážíme si vaší pomoci.
Děkujeme za to, že vás máme a že jste tak skvělí.
Jinak včera nás zaskočila jedna věc…a to, že za-
zněla myšlenka udělat událost s názvem 2. lito-
myšlská párty.
Dnes při společném setkání s Martinem jsme se
k této myšlence vrátili, uculili jsme se na sebe
a řekli: „Ale už jedině s přespáním.“

Organizátoři Jiří Kusý a Martin Pelikán

Zámek 1568 – 450 let od položení
základního kamene zámku v Litomyšli
Výstava k 450. narozeninám litomyšlského
zámku – svého druhu ojedinělá a doposud
v daném rozsahu nikdy nerealizovaná – před-
staví zámek v širokém úhlu pohledu. Zaměří se
na zajímavosti, skutečnosti méně známé či širší
veřejnosti dosud zcela utajené.
Výstava od 29. září do 4. listopadu připomene
zakladatele zámku, stavitele i další osobnosti
a okolnosti, které se podílely na vzniku této vý-
jimečné renesanční památky. Pro expozici byly
vybrány archeologické nálezy, originální archivní
dokumenty a další pozoruhodné předměty vážící
se k historii zámku. 
Kromě doby Vratislava z Pernštejna a dědictví
jeho potomků z rodu zubří hlavy nebude opo-
menuto ani dílo rodů Trautmansdorfů, Vald-
štejnů a Thurn-Taxisů, které zámek udržovaly
a zvelebovaly v následujících stoletích. Na závěr
materiály z konce 19. a z 20. století přiblíží ob-
dobí, kdy zámek přestal být využíván jako šlech-
tická residence a postupně nacházel novou
roli obdivované památky a místa pro kulturu
a kdy byl restaurován do své dnešní podoby.
Zvláštní část výstavy představí výběr většinou
dosud nepublikovaných zajímavostí z historie
jednotlivých budov a míst na zámeckém návrší

i méně známých zákoutí samotného zámku.
Autorkou výstavy je Ing. arch. Eliška Racková,
která se dlouhodobě zabývá dějinami a památ-
kovou obnovou litomyšlského zámku. Projekt
vznikl ve spolupráci Státního zámku Litomyšl
a Regionálního muzea v Litomyšli, s finanční pod-
porou města Litomyšl a Ministerstva kultury ČR.
Výstava se koná pod záštitou Romana Línka, prv-
ního náměstka hejtmana Pardubického kraje,
který připomněl: „U příležitosti 450. narozenin li-
tomyšlského zámku bude zajímavé nahlédnout
hlouběji do jeho dlouhé historie. Dnes patří celý
zámecký areál k nejvýznamnějším architektonic-
kým skvostům v České republice a je zatím jedi-
nou památkou UNESCO na území Pardubického
kraje.“
Doprovodný program výstavy zámek 1568:
Komentované prohlídky zámku a zámeckého
pivovaru s Ing. arch. Eliškou Rackovou v sobotu
13. října v 14.00 hodin.
Prohlídka jedinečné výstavy se zasvěceným ko-
mentářem její autorky s důrazem na zajímavosti
a málo známé skutečnosti.
Vstup dle běžného ceníku muzea, vlastní pro-
hlídka zdarma. Sraz účastníků ve výstavních
prostorách muzea. René Klimeš

POZVÁNKY 

ASTROVÍKEND

LITOMYŠL ZÁMEK 3. a 4. 11.
Štěpán Rak - kytarový koncert

Antonín Baudyš – Vše o astrologii 
Reverendka E. Orbito 

– filipínské duchovní požehnání
Šamanské rituály C.Gomez 

a Z. Bajar Jargal – Peru, Mongolsko

Výklad horoskopu, z karet,
z ruky, atd. Lovci duchů. 

Info. 739 018 692

Info 739 018 692  • FB: astrovikend 

www.Astrovikend.cz 

• nabízím výuku 
anglického jazyka

• od začátečníků po pokročilé
• v centru Litomyšle
• cena: 300 Kč/ 60 min

terezakopecka@yahoo.com
+420 606 506 691

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

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

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

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

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

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 6. 10. 2018  od 8.00 do 15.00
Cena:  38,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 42,- Kč / kg
Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 919 442, 777 006 433
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 Hlídka strážníků v srpnu zahlédla dva muže,
kteří popíjeli pivo z lahve na autobusovém ná-
draží, jelikož se jednalo o porušení vyhlášky
města, která zakazuje požívání alkoholu na ve-
řejných prostranstvích, strážníci přestupky vy-
řešili uložením pokut v příkazním řízení na místě.

 Strážníci o prázdninách pomohli řidičce, které
spadly klíče od vozidla do kanalizační vpusti.

 O prázdninách se strážníci zabývali kuriózním
případem – krádeží jablek. Přestupek strážníci
vyřešili uložením pokuty na místě.

 V posledních prázdninových dnech strážníci
Městské policie Litomyšl pomáhali při zajištění
průběhu oblíbené sportovní akce Decimuž.

V září strážníci pomáhali recepční hotelu Da-
libor při komunikaci s podnapilou ženou.

 V minulých týdnech vyřešili strážníci, ulože-
ním pokuty na místě, přestupek proti veřejnému
pořádku – znečištění veřejného prostranství. 

 V září vyřešili strážníci dva přestupky proti
obecně závazné vyhlášce, o pravidlech pohybů
psů na veřejném prostranství, přestupcům
strážníci uložili sankce na místě.

 V září strážníci spolu s policisty Obvodního
oddělení Policie ČR Litomyšl dopadli dva pacha-
tele podezřelé z trestného činu loupeže, kteří
byli následně umístěni do vazby. Tomáš Rádek

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Vaše  wellness centrum v Litomyšli znovu
otevírá pro veřejnost dne 10.10. 2018.
Otevírací doba: PO – PÁ 13:00 – 19:00 

SO –  NE 13:00 – 20:00 
Kontakt: Recepce: 730 509 901

Masér:    730 509 902 
Email: info@wellness-armonia.cz
www.wellness-ubytovani-litomysl.cz

Srdečně Vás zveme na zaváděcí akci 20% slevy na
vstup do wellness centra. Více informací na našich
webových stránkách. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Wellness centrum
Armonia Litomyšl
Braunerovo nám. 202, dům Savitar

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
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Oslavy 120. výročí
založení
SDH v Pohodlí
V sobotu dne 1. září 2018 se v Pohodlí uskuteč-
nily Oslavy 120. výročí založení zdejšího Sboru
dobrovolných hasičů. 
Při této příležitosti byl také požehnán nový pra-
por dobrovolných hasičů. 
Od místní kapličky pak následoval slavnostní
průvod ke kulturnímu domu za znění krásné po-
chodové hudby v podání skupiny Dolnovanka.
V průběhu odpoledne si návštěvníci mohli pro-
hlédnout historické i moderní kusy hasičské
techniky a motocyklových veteránů, projet se
v zemědělské technice, kterou zde vystavila
společnost AGROTEC, a.s, a také být svědky
ukázky vyprošťovacích prací, kterou předvedli
profesionální hasiči ze stanice v Litomyšli. Večer
se pak konala taneční zábava se skupinou MIX.
Všem zúčastněným pořadatelé děkují, že se při-
jeli do naší krásné vísky podívat a že podpořili
naše hasiče. Václav Dvořák

Ze světa knih a knihoven
Svět spisovatelů a malířů byl vždy propojený.
A od dob nástupu velikánů, jako byl pan Z. Bu-
rian, již nikdo nepochybuje, že nadaný ilustrátor
může i z dobré knihy udělat bestseller nebo ji
pohřbít do zapomenutých koutů našich kniho-
ven. Ilustrace provází příběhy a oblíbení hrdi-
nové díky nim mají svou typickou podobu. Obal
knihy nás může zlákat k jejímu zakoupení nebo
odradit i náruživého čtenáře. A možná nejeden
čtenář si někdy posteskl, že on by to dovedl
lépe…

Když přišla do knihovny zajímavá nabídka
zúčastnit se soutěže o ilustraci knihy omalová-
nek pro čtenáře knihoven z celé republiky, nevá-
hali jsme a nabídli danou příležitost žákům
místních škol. Děti měly spojit své čtenářské do-
vednosti s výtvarnou dílnou a svého oblíbeného
hrdinu popsat řečí mandal. K naší velké radosti
nám žáci 9. ročníku ze ZŠ T. G. Masaryka Lito-
myšl poslali velmi pěkné práce, které se staly pro
děti z knihovny oblíbenou zábavou. Kopie oma-
lovánek jsme vystavily na dětském oddělení.

Originály se zaslaly do soutěže, kde čekaly na
konečný verdikt. Po půl roce přišla pro naše
tvůrce mandal pozvánka na křest knihy Ze světa
knih a knihoven z MěK Dvůr Králové nad Labem.
Deset mladých ilustrátorů uspělo a jejich práce
přinese radost čtenářům knihoven v celé repub-
lice. Chtěla bych poděkovat za nadšení a moti-
vaci paní učitelce H. Lorencové a našim
nadějným výtvarníkům:  N. Cachro, K. Částková,
V. Janiš, L. Kmošková, L. Koháková, D. Minářová,
S. Nechvilová, S. Šedová,  D. Vomočilová, V. So-
domková.

Romana Dubjáková, MěK Litomyšl
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Společnost DENTIMED s.r.o.
hledá kolegy z Litomyšlska
na pozici
skladníka/skladnice 
a řidiče dodávkového 
vozu do 3,5t. 

Své životopisy zasílejte na:
hala@dentimed.cz 
nebo volejte 606 693 021. 

• Práce na plný úvazek
• Mladý kolektiv
• Příjemné pracovní prostředí
• Práce od pondělí do pátku 

– volné víkendy
• Odměna 16– 22 tisíc čistého 

dle měsíčního obratu

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme:

• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel
• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 
• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky – diagnostika 
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Den otevřených dveří v Saint-Gobain Adfors CZ
Největší výrobní závod v Litomyšli a zároveň
jeden z předních zaměstnavatelů Pardubického
kraje společnost Saint-Gobain Adfors CZ pořádá
znovu po třech letech den otevřených dveří.
Brány výrobního závodu se otevřou v sobotu 13.
října 2018 v 9.00 hodin a opět se uzavřou v 17.00
hodin. Vstup na akci, která kromě prohlídky zá-
vodu slibuje také bohatý program pro děti i do-
spělé, je zdarma.
Litomyšlský Adfors, největší výrobce skelných
vláken a výrobků ze skelného vlákna na světě,
pořádá letošní den otevřených dveří ve fran-
couzském stylu, a to na počest své mateřské
skupiny Saint-Gobain, pod níž se připojil přesně
před dvaceti lety. Mimo oslavy tohoto jubilea
chce společnost veřejnosti ukázat svůj úspěšný
rozvoj a sílu, kterých díky dlouhodobé spolupráci
s francouzským koncernem a zapálenému na-
sazení svých zaměstnanců dosahuje.
Kromě prohlídky závodu, který za poslední dva
roky prošel významným rozšířením, společnost
láká na pestrý program pro účastníky všech vě-
kových kategorií. Vedle tradičních francouzských
sportů jako kroket nebo pétanque si zájemci
mohou vyzkoušet, jaké to je být závodníkem
Tour de France nebo si postavit vlastní Eiffelovu
věž. Chybět nebude ani kolo štěstí, malování na

obličej či projížďka na oslících a těšit se mohou
také na ochutnávku francouzských sýrů a pravé
francouzské palačinky.
V rámci posledního dne otevřených dveří v roce
2015 společnost ve svých prostorách u příleži-
tosti 350letého výročí skupiny Saint Gobain při-
vítala více než 2 000 návštěvníků. Od té doby
Adfors významně investoval do rozšíření výroby
i dalšího firemního rozvoje, prohlídka závodu tak
nabídne novinky i pro ty, kteří Adfors již v minu-
losti navštívili.
„Před třemi lety jsme po dlouhé odmlce lákali
veřejnost především na prohlídku areálu a tech-
nologii výroby jako takovou. Letos se s oslavou
dvacetiletého jubilea pod značkou Saint-Gobain
nabízelo přiblížit lidem naše současné smýšlení
a přednosti, zkrátka sílu, kterou díky tomuto
partnerství máme,“ vysvětluje Miloš Pavliš, ge-
nerální ředitel Saint-Gobain Adfors CZ, s tím, že
i proto celý den ponese podtitul „Zažijte sílu
Francie v Čechách“. „Zakládáme si však zároveň
na tom, že lidé, kteří naši společnost tvoří, jsou
v naprosté většině Češi, zejména obyvatelé Li-
tomyšle a jejího okolí. Nebojíme se proto tvrdit,
že i po tolika letech jsme to stále my, staří dobří
vertexáci, jen díky francouzskému koncernu
o dost silnější,“ dodává Miloš Pavliš.

PRONÁJEM
MÍSTA
VE SDÍLENÉ
KANCELÁŘI

Nabízíme k pronájmu místo 
v připravované sdílené kanceláři 
v blízkosti centra na Havlíčkově ul.,
č.p. 1118, Litomyšl.

VÝHODY:
bezbariérový přístup 
kompletní vybavení prostor 
(mimo PC)
kuchyňka, sociální příslušenství
doprovodné služby
(káva, čaj, wifi, aj.)
přístup 24 hod
snížené náklady oproti pronájmu
celé kanceláře

Tel. kontakt: 723 722 006
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Poříčí zvítězilo
v soutěži
Entente Florale 

Zahrada
východních
Čech
Výstava „Zahrada východních Čech“ Častolovice
se uskuteční ve dnech 4. – 7. 10. 2018 a bude
otevřena každý den od 9.00 do 17.00 hod. v ne-
děli do 16.00 hod. Na největší amatérské za-
hrádkářské výstavě v ČR budou ukázány
samostatné bohaté expozice ovoce, zeleniny
a květin. Vystavovat budou i bylinkáři, včelaři,
chovatelé, kaktusáři. Široký stánkový prodej, od-
borná poradna, soutěž o nejlepší misku ovoce,
doprovodný kulturní a odborný program, včetně
občerstvení, budou pro všechny návštěvníky při-
praveny. J. Helmich

Prestižní evrop-
ská soutěž En-
tente Florale zná
pro letošní rok
svého vítěze. V ir-
ském městě Tulla-
more si zlatou
medaili za péči
o veřejné pro-
stranství a zeleň
odneslo Poříčí
u Litomyšle. Ve fi-
nálovém klání zápolilo celkem 12 obcí z celé Ev-
ropy. Společně s obcí reprezentovali Českou
republiku v Irsku také zástupci Pardubického
kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým,
členové Senátu Parlamentu ČR a velvyslanec ČR
v Irsku Petr Kynštetr.
Pardubický hejtman Martin Netolický ještě před
samotným finálovým večerem vyznamenal celou
obec Medailí hejtmana Pardubického kraje. Poříčí
se tak stalo první obcí, která je držitelem tohoto
vysokého krajského vyznamenání. Pardubický
kraj zároveň účast a prezentaci Poříčí v Irsku pod-
pořil i finančně. „Jedná se skutečně o prestižní ce-
loevropskou akci, která je zaměřena na úpravu
veřejného prostranství a zeleně. Vzhledem k pre-
stiži jsme podpořili Poříčí částkou 200 tisíc korun,
která je vynaložena nejen na samotnou účast
v Irsku, ale také náklady spojené s prezentací
a organizací příprav. Kromě finanční podpory
jsme se za reprezentaci nejen našeho kraje, ale
i celé České republiky rozhodl obci udělit medaili
hejtman kraje. Jedná se o ocenění práce celého
kolektivu, a to nejen vedení obce, ale skutečně
všech, kteří měli tu odvahu přihlásit se do krajské
Vesnice roku a upravit obec pro své občany,“ do-
plnil hejtman Netolický.
Krajská delegace se v rámci slavnostního dne,
jehož součástí byla kromě slavnostního vyhlá-
šení výsledků soutěže také prezentace jednotli-
vých finálových obcí, setkala s představiteli
samosprávy města Tullamore a okresu Offaly.
Jednání byli přítomni také zástupci Senátu Par-
lamentu ČR Zdeňka Hamousová a Jan Horník
společně s velvyslancem České republiky v Irsku
Petrem Kynštetrem. Dominik Barták

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Decimuž 2018 – 36. Memoriál Huberta Stratílka ml.
Poslední srpnový pátek je v Litomyšli již po více
než 35 let spojen s tradičním závodem v triatlonu
zvaným Decimuž. Kombinace plavání, jízdy na
kole a běhu přitahuje stále více závodníků. Le-
tošní ročník se konal za příjemného počasí a tep-
loty okolo dvaceti stupňů v pátek 31. srpna.
Zázemí a depo je na parkovišti u plaveckého ba-
zénu, kde se též koná 1. disciplína – 400 metrů
plavání. Pokračuje se jízdou na kole, kdy závod-
níci absolvují 20 km trať v okolí Litomyšle. Násle-
duje přezutí do běžeckých bot a výběh na okruh
v lesoparku Černá Hora, závodníci musí uběhnout
celkem 4,2 km zvlněným terénem po lesních
stezkách. Jak je zřejmé z uvedených vzdáleností,
jedná se o 1 desetinu tradičního dlouhého triat-
lonu zvaného populárně železný muž.
Vzhledem k tomu, že na tradičním cyklistickém
okruhu probíhají opravy silnic, musela být trase
pozměněna. Po zvažování několika variant se
pořadatelé přiklonili k zavedení závodníků na
Kozlovský kopec. Na Kozlově u autobusové za-
stávky byl otočný bod a následoval návrat stej-
nou cestou zpět. Nová trasa slibovala větší
obtížnost i atraktivitu díky náročnému stoupání
s velkým převýšením. Zato návrat byl za od-
měnu – dlouhý rychlý sjezd, ten se naštěstí obe-
šel bez nehod a pádů závodníků i díky dobré
pořadatelské službě.
Letos závodilo celkem 147 borců včetně mnoha
žen, což je v posledních letech dobrý standard.

Přestože na startu nechybělo několik závodníků
s licencí, všechny nakonec předčil Pavel Pešek
z domácího týmu SBR TRI-TEAMU Litomyšl,
který dohnal drobné ztráty z plavání a cyklistické
části a po absolutně nejlepším běhu nakonec
zvítězil. Obhájil tak loňské vítězství. Druhý skon-
čil Jan Skotálek, který ztratil na vítěze 21 sekund,
třetí Josef Doleček již minutu a 7 vteřin.
Letos na startu nechyběla Jana Jiroušková z če-
skotřebovského Prestige Cycling Teamu, která
zvítězila mezi ženami. Mezi ženami bez licence
zvítězila Klára Moravcová ze Ski Klubu Jablonec.
Obě tyto ženy podaly vynikající výkon a umístily
se na skvělém 13., resp. 23. místě v absolutním
pořadí. Nejlepším závodníkem z pořádajícího
Cyklo Stratílek Sport klubu byl Antonín Hurych,
který skončil v absolutním
pořadí na 5. místě a vyhrál
v kategorii mužů 41-50 let.
Nejmladšími účastníky byli
třináctiletí Vojtěch Seidl
a Lucie Zahálková, nejstar-
ším sedmdesátiletý Jaro-
slav Seidl. Kompletní
výsledky, fotografie a další
zajímavosti naleznete ve
vývěskách Domu sportu
Stratílek nebo na stránkách
www.stratilek.cz.
Po skončení závodu násle-

dovalo vyhlášení výsledků, předání hodnotných
cen a samozřejmě
bohaté občerstvení, již tradičně v areálu Za So-
kolovnou. Hlavní organizátoři Veronika Samková
Stratílková a Hubert Stratílek děkují závodníkům
za účast a zároveň vyjadřují veliký dík všem dob-
rovolníkům, kteří se podíleli na organizaci tohoto
závodu bez nároku na jakoukoliv odměnu, jen
pro svůj dobrý pocit. Díky těmto lidem je možné
takový podnik zorganizovat a zabezpečit.
Věříme, že si všichni letošního Decimuže užili
a budeme se těšit na další, v pořadí již 37. ročník.
Již nyní si můžete do kalendáře poznamenat po-
slední pátek v srpnu – 30. 8. 2019.

Veronika Samková Stratílková,
foto: Zdeněk Samek

PRODÁM 3+kk
a garsonku v RD.
Možnost výměny za 2+1

nebo 1+1 v OV s doplatkem.
Tel.: 720 481 744

Jako každý rok, tak i letos uspořádal dne 25.8. náš
spolek modelářský letecký den s názvem „Dnes
létáme pro vás“, a to  na letišti ve Vlkově. Vzhle-
dem k vývoji počasí jsme se ještě ráno v den po-
řádání akce rozhodovali, zda ji nezrušit, protože
v noci ještě pršelo a předpověď nebyla „nic moc“.
Nakonec ale výbor spolku rozhodl, že to zkusíme,
a dobře udělal. Postupně se sjelo z blízkého i da-
lekého okolí 26 pilotů s cca 35 modely. Všechny
byly pěkné a dobře létaly. Zřejmě po těch úmor-
ných vedrech bylo ochlazení na 16-18 stupňů cel-
sia pro modeláře potěšující. Horší to již bylo
s účastí diváků, kterých se sešlo pár desítek, byli
to hlavně ti skalní příznivci leteckého modelářství.
Důvodů může být hned několik, byly v blízkém
okolí i jiné akce, zřejmě pro rodiny s dětmi asi
atraktivnějšími, než byla ta naše, a nebo nabízíme
stále to stejné. Pokud by se tento trend měl opa-
kovat i v dalších ročnících, tak asi budeme muset
zvážit tuto akci přejmenovat na „Dnes létáme pro
sebe“ (ono to tak letos vypadalo) a připravit
hlavně pro děti i jejich rodiče nějaký „tahák“.
Přesto se nám všem akce líbila, plochu jsme měli
ozvučenou, každý let komentoval odborně Honza
Pavliš a ke každému modelu měl připravenou ně-
jakou zajímavost. Pořád bylo něco ve vzduchu
a ani nám nevadil vítr, který pofukoval 4-7 m/sec.
Po celý den byl na letišti stánek RC život z Vyso-
kého Mýta a nabízel své modelářské produkty.
Žádná závažná havárie se nekonala, a tak všichni
zúčastnění odjížděli domů spokojeni se slovy, že
se do Vlkova rádi budou vracet. Na stránkách
www.modelarilitomysl.cz je možno ve fotogalerii
najít snímky z celého leteckého dne.

Za SLML Petr Janoušek

Dnes létáme
pro vás



Úspěchy Stiga hokejistů
Na Mistrovství ČR v Příbrami, které uzavřelo mi-
nulou sezónu Českého poháru stolního táhlo-
vého hokeje Stiga, získali hráči klubu Stiga HC
Benátky několik úspěchů: A-tým (Michal Boštík,
Tomáš Bucek, Zdeněk Lopaur, Josef Sedláček,
Radek Bidlo, Jindřich Petr) obsadil 9. místo,
Bucek skončil 8. mezi veterány a Boštík 11.
v hlavní soutěži jednotlivců. Boštík poté repre-
zentoval ČR na Mistrovství Evropy ve švédské
Eskilstuně, kde skončil s výběrem ČR na 5. místě,
ale mezi jednotlivci obsadil až 89. místo. Mno-
hem lépe se dařilo litomyšlskému Patriku Petrovi
(THC Stiga Elites), který jako jediný Čech 7. mís-
tem pronikl až mezi absolutní špičku.
Léto patřilo hlavně Litomyšlské Stiga-lize 2018,
která se hraje každý úterní podvečer od 17.30
hod. Scházeli jsme se na obecním úřadě v Be-
nátkách, kam díky rodině Lopaurových našlo
cestu mnoho dětí, takže počet účastníků již do-
sáhl sedmnácti. Zatím vede Lopaur 275 b. před
J. Petrem 226 a Sedláčkem 194. Od října budeme
ve stejném čase k zastižení v novém Středisku
volného času v Litomyšli.
Litomyšlský pohár v sobotu 8. 9. 2018 hostila
mohelnická Herna U Cechmistra. Čtrnáct účast-
níků, nasazených dle světového žebříčku do 2
základních skupin, usilovalo o postup do čtvrtfi-
nále. Výborný start měl Ladislav Kulhánek, který
postupem překročil svůj stín. Play-off přineslo
další překvapení: nejprve J. Petr vyřadil Josefa
Malého a poté Boštík až 5. zápasem překonal
Lopaura. Boštík ve finále porazil Ježe 3:1 a vystří-
dal ho v čele seriálu, v souboji o 3. příčku J. Petr

(7. nasazený) porazil Tomáše Halamu (4.) v neví-
dané sérii, kdy vždy skóroval jen jeden ze sou-
peřů – 5:0, 3:0, 0:2, 0:7, 1:0. Skupinu o 5. místo
ovládl Lopaur, skupinu o 9. místo Bidlo, o pouhé
2 body za ním skončil na svém 4. turnaji v životě
Radovan Krmela, který mezi nás přišel prvně od
5. 11. 2011. Průběžně vede Boštík 292 b., Jež 290,
Lopaur 242, T. Halama 198, J. Petr 145, Bidlo 145
atd. V historické tabulce LP, kde je zapsáno 226
turnajů, ale jen 34 „medailistů“, je Boštík 3., Jež
4. a J. Petr 30. 
Za krásný turnaj a ceny děkujeme přátelům
z místní herny, pivovarům Litovel a Svijany, pa-
lírně U Zeleného stromu Prostějov, Jaroslavu Se-
rynovi (Mohelnice) a firmě BILL, s. r. o. (Radek
Sedina). Více na www.shcbenatky.estranky.cz.

Jindřich Petr, foto: Miroslav Marek

Atletické
okénko
V září skončily soutěže družstev ve všech kate-
goriích. Přípravka absolvovala 4. kolo v Chru-
dimi, mladší žactvo v Litomyšli, starší
v Pardubicích, dospělí v Čáslavi. Obě družstva
mladšího žactva si vybojovala postup do kraj-
ského finále, které jsme uspořádali u nás v Lito-
myšli, a v boji o medaile byli úspěšnější chlapci,
kteří obsadili 3. místo za ŠAK Pardubice a Chru-
dimí. J. Němec vyhrál 60 m (8,52) a skok daleký
(482), J. Brýdl 300 m (46,79), A. Kubíček hod míč-
kem (57,11), 2. místa obsadili Janeček (1500), Jire-
ček (výška) štafeta 4 x 60 m, z děvčat Tomšů
míček (52,98). Do českého finále se dostali i naši
junioři, resp. dorostenec s družstvem AC Pardu-
bice, kde letos hostují. Družstvo mužů obsadilo
2. místo v druholigové soutěži a vybojovalo si
účast v baráži o 1. ligu. Do vzdáleného Pacova
odjelo družstvo nekompletní a s postupem jsme
ani nekalkulovali. Obsadili jsme 7. místo, když
postup si vybojovala družstva Ml. Boleslavi, Tře-
bíče, USK Praha a Turnova. Nejvíce bodů v baráži
získal P. Baar (20) M. Vilček (13) Nechvíl (12) J. Vo-
střel (10).
V soutěžích jednotlivců dosáhl mimořádného
úspěchu Jakub Němec (ročník 2007) na největ-
ším mezinárodním žákovském závodě v Evropě.
(EKAG – European kids athletics games) Do Brna
se sjelo 1600 účastníků ze 16 států. Jakub
úspěšně prošel kvalifikacemi a rozběhy do finále
ve 3 disciplínách a ve svém ročníku získal kom-
pletní sadu medailí – zlato, stříbro, bronz na 60
m, dálku a míček. Načasovanou formu prokázal
osobními rekordy ve všech těchto disciplínách.
Závodu EKAG se zúčastnila i starší žákyně J. Brý-
dlová, ta ale o prázdninách neměla na sporto-
vání čas a dosáhla průměrných výkonů. J. Němec
získal i 3 medaile na KP přípravek v Chrudimi
(60, 150, dálka), dvě další přidal D. Kubíček (600,
míček). Junior M. Vilček se zúčastnil ostravského
mistrovství republiky v kategorii do 22 let, mezi
staršími soupeři obsadil 8. místo v kladivu. Ivo
Strnad odletěl do španělské Malagy na
mistrovství světa veteránů a získal 2 medaile,
stříbro ve skoku o tyči a bronz za 100 metrů pře-
kážek. Obě disciplíny vyhrál Němec Rittel, v tyči
Ivoš porazil dalších 11 tyčkařů z Islandu, USA,
Finska, V. Británie, Nizozemí, Austrálie, Francie.

Petr Jonáš

Pestrá sezóna vodních sportů 

Děti z kroužku vodních sportů si užily tento rok
naplno. Nová příprava začíná každý rok již v říjnu
a to všestrannou kondiční přípravou, cvičeními
pro rozvoj rovnováhy, pohybovými hrami
a hrami na rozvoj spolupráce. Nechybí samo-
zřejmě nácvik dovedností ovládání plováku na
windsurfingovém a paddleboardovém trena-
žéru.  V tělocvičně zdoláváme lezeckou stěnu
a využíváme speciální žebříky a hrazdy na posí-
lení horních končetin. Vlastní jízda na vodě je

zúročením načerpaných dovedností v zimním
období. Oddílové děti si tak spolu na vodě užily
spoustu legrace například při paddleboard fot-
balu. Vedle windsurfu a paddleboardu využí-
váme v létě v areálu vodních sportů také malou
sportovní plachetnici Lily, kanoe a rychlostní šla-
padlo Conger. 
Všechny děti se v průběhu roku velmi zlepšily.
Pokroky nejsou v tomto sportu vždy měřitelné
vteřinami nebo metry. Podle česko-švýcarské
metodiky pracujeme se stupni dovedností, na
které se děti posouvají každé podle svých
schopností, píle a nadšení. 
V září a v říjnu se můžete za námi přijít podívat
do areálu vodních sportů na Velkém Košíři kaž-
dou středu od 16 do 18 hodin. Od listopadu nás
najdete v horním patře nově opravené sportovní
haly vedle zimního stadionu, a to jednou za 14
dní od 17 do 18 hodin a od poloviny dubna, když
počasí dovolí, opět venku. Více se o nás můžete
dozvědět také přes Středisko volného času nebo
Jachetní oddíl Litomyšl – vodní sporty, z.s.,
u Mgr. Pavla Saqui na tel.: 776056801.

Pavel Saqua, foto: Pavel Saqua ml.

Řádková inzerce
 15. října se Vám představí v Městské knihovně

Dagmar Rengerová L., autorka knihy Cena emi-
grace, která vznikla pod vlivem neustále se vra-
cejících se vzpomínek na svou vlast, čerpající ze
zkušeností osudů, a s poučkou pro ty, kteří vy-
trvali a změnu Totalitního režimu prožili ve své
vlasti.

 Prodám dřevěnou dětskou ohrádku. Cena do-
hodou. T. 728 969 360

 Prodám kachlový sporák na pevná paliva,
s troubou, zadní vývod, plně funkční, cena do-
hodou tel.724 553 810

 Prodám moto Aprilia Pegaso 650, rok výroby
2003, najeto 7430 km, pravidelně udržovaná, po
technické kontrole 08/2018. Příslušenství:
modrý kufr, cena dohodou, tel 602 351 480

 Prodám použité deskové radiátory- různé
délky, i jednotlivě, levně , tel 602 351 480

 Prodám kvalitní odrůdy jablek bez chemic-
kého ošetření z mé zahrady v Litomyšli. Kontakt
pro zájemce č. tel. 607744568

 Prodám stolek halabala z roku 1930 60x60 za
1000 Kč. T. 739 307 646

 Koupím do sbírky staré pudřenky, brože, ka-
belky višívané, gobelínové, alpakové, korálkové
od nejstarších do 50 let a starož. noční stoleček
s mramorovou deskou T. 739 307 646
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Hokejová sezona začíná. Je čas
zúročit skvělé výsledky z přípravy 

Aktivity
Plavecké školy
Ráček 
Plavecká škola v Litomyšli nabízí plavání a cvi-
čení téměř pro všechny. Zajišťujeme plaveckou
výuku škol (ZŠ, MŠ, SŠ), organizujeme pondělní
kurzy pro batolátka (8 – 12 h), úterní odpolední
kurzy pro děti od 3 let až po dospělé (16 – 18.30
h), nabízíme cvičení pro těhotné (středa 17 – 18
h), aqua fitness (úterý 18.45 – 19.45 h, volná
místa), cvičení pro seniory (čtvrtek 12 – 13 h,
volná místa), možností jsou i individuální lekce
pro neplavce. Většina kurzů probíhá již od září.
V úterý 2. 10. zahajujeme odpolední kurzy pla-
vání (momentálně obsazeno) a aqua fitness
(volná místa). Cvičení ve vodě je zábavné,
zdraví prospěšné a vhodné téměř pro každého,
přijďte vyzkoušet, budete vítáni. V případě
zájmu či dotazů nás můžete kontaktovat na
adrese plaveckaskola@mslit.cz nebo telefonu
606 051 995. Informace o naší nabídce najdete
též na www.bazen-litomysl.cz

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

Letní dřina a zápasy v doslova letním počasí mají
hokejisté A týmu Litomyšle za sebou. Diváci už
si pomalu hledají cestu na zimní stadion a ti, co
viděli dosavadní utkání na domácím ledě, musí
mít důvod k radosti. Nově se formující tým před-
vedl útočnou hru a zodpovědné bránění. V Lito-
myšli se také představily nové posily zvučných
jmen. 
„Letošní přípravu jsme přizpůsobili opět narůs-
tající kvalitě soupeřů a vyšším ambicím našeho
klubu. V první fázi tým trénoval na ledě v České
Třebové a následoval intenzivní třífázový kemp
v Bystřici nad Pernštejnem, který výrazně zvýšil
především fyzickou kondici hráčů a pomohl
stmelit týmového ducha. Následovaly zápasy
s kvalitními soupeři.  Tým ukázal rostoucí sílu ve
všech herních činnostech – útok, obrana, tak-
tika,“ sdělil k přípravě Martin Vandas, manažer
hokejového klubu. 
Přípravu pozitivně hodnotí i asistent trenéra.
„Měli jsme dostatek hráčů na trénincích i v zá-
pasech. Zvládli jsme prostřídat celý kádr a zapo-
jili se i hráči juniorky. Udělali jsme si obraz
o páteři mužstva a máme varianty, kdyby někdo
vypadl. Nálada v kabině je dobrá, a to i díky vý-
hrám v přípravě. Soutěž však ukáže pravý cha-
rakter týmu. Hra bude tvrdší a soupeři těžší,“
zhodnotil přípravu Bohumil Jakubec. 
Nejlepší pozvánkou do ochozů jsou výsledky pří-

pravných zápasů. Z osmi utkání pouze jeden
skončil prohrou po samostatných nájezdech.
„Celý tým včetně čtyř výrazných posil s realizač-
ním týmem zve diváky do ochozů a slibuje
skvělé a bojovné zápasy s vysokými ambicemi
na letošní sezonu,“ dodal Martin Vandas. Nová
jména mají opravdu zvuk a brzy vám nové hráče
podrobněji představíme. Jedná se o obránce
Aleše Holíka a Aleše Pazderu a útočníky Víta
Křesťana a Vladimíra Cinka. Na ledě se kromě
nich představí i dravé mládí z Litomyšle. 
„Naším cílem je postoupit do play off z nejlep-
šího místa. Stoprocentně patříme do první pě-
tice nejlepších celků,“ prozradil ambice týmu
Bohumil Jakubec. Petr Šilar

Dětské rybářské
závody
V sobotu 20. 10. 2018 se uskuteční na rybníku
Višňáry dětské rybářské závody. Prezentace
proběhne od 7.30 do 8.00. Akci pořádá ČRS MO
Litomyšl. Lov dle rybářského řádu na daném re-
víru. Lov na plavanou, položenou a jednu udici.
Rybářský lístek není podmínkou. Občerstvení za-
jištěno. -red-
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Účast na mistrovství
republiky
Ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2018 se konalo na letišti
Czech Heaven v Budkovicích u Ivančic
Mistrovství České republiky 2018 v RC katego-
riích historických modelů. Náš spolek na této
akci reprezentoval Sláva Štorek, který soutěžil
hned v pěti kategoriích a jako vždy „zabodoval“.
Ve dvou kategoriích získal titul mistra republiky.
Slávo, gratulujeme a přejeme, ať ti to stále tak
dobře létá. Za SLML Petr Janoušek

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



EuroNascar: Skvělý Doubek!

Věhlasný německý okruh Hockenheim Motorrad
hostil 15. – 16. září pátým závodem evropskou
sérii NASCAR WHELEN 2018. Na startu tentokrát
nechyběl litomyšlský rodák a odchovanec týmu
Orion Litomyšl – Martin Doubek, který minule ve
Francii chyběl. Tady měl už Martin k dispozici
nové auto v podobě značky Chevrolet Camaro,
startující za Belgium Driver Academy. Doubek
v sobotní ranní kvalifikaci dosáhl na 17. místo,
s čímž přirozeně nemohl být spokojen, ale byl
přesvědčen, že posléze by to mohlo být dobré,
neboť stále zrychloval. V odpolední první roz-
jížďce hlavní skupiny ELITE 1 se tak Martin musel
probíjet dopředu velice složitě, ovšem vše vy-

cházelo bez větších problémů a nakonec cílem
prosvištěl na parádní čtvrté příčce, navíc druhý
v juniorech! Následující den již Doubek stál na
roštu (díky dosaženému času v závodě) druhého
klání jako osmý, což bylo proti sobotě výrazné
zlepšení. Po startovním manévru se Martin po-
sunul na šestý „flek“, později díky restartu (na
trati byl karambol několika jezdců) si o další dvě
pozice vylepšil své postavení a v cíli z toho byla
zase „brambora“, ale tentokrát ho od vytouže-
ných stupňů vítězů dělila pouze sekunda! O ví-
tězství se podělili Loris Hezemans (NLD, Ford
Mustang) a Alon Day (BEL, Chevrolet SS). „Na
nové auto jsem se moc těšil, nastavení jsme vy-
ladili během tréninků, což bylo znát na časech.
V samotných závodech jsem dosáhl na skvělé
umístění – nejlepší v mé dosavadní kariéře Euro
Nascar, navíc dvakrát druhý v juniorech, nyní se
už soustřeďuji, připravuji na poslední podnik
(Zolder), kde bych chtěl prodat nabité zkušenosti
a porvat se o bednu,“ vyjádřil po dojezdu své po-
city Doubek. V průběžné klasifikaci ELITE 1 se
Martin posunul na osmé místo, vedení zaujímá
francouzský pilot Lucas Lasserre (Chevrolet SS).
Finále letošního šestidílného seriálu uvidí diváci
20. – 21. října na dráze v belgickém Zolderu.

Za Orion Racing Petr Kovář, 
foto: archiv stáje

Patrik Hájek
mistrem světa
Český motokárový jezdec a odchovanec týmu
Orion Litomyšl – Patrik Hájek se stal jako první
Čech mistrem světa v motokárách. V belgickém
Genku vyhrál všechny tři rozjížďky a finále ovládl
způsobem start – cíl. Stal se šampionem v nej-
prestižnější světové motokárové kategorii a po-
staral se o jeden z nejvýraznějších úspěchů
českého motoristického sportu.
Osmadvacetiletý Hájek vyhrál v sobotu dvě
a v neděli závěrečnou kvalifikační rozjížďku, což
mu zajistilo nejvýhodnější startovní pozici na
startu finálového závodu. Do rozhodující jízdy ka-
riéry odstartoval bez problému a ihned se ujal ve-
dení. Soupeři za ním ztratili s českým jezdcem
záhy kontakt a Hájek si rychle vybojoval náskok
kolem dvou sekund na druhého v pořadí Švéda
Ricka Dreezena. Svou převahu s mírnými výkyvy
desetin sekundy udržoval až pod cílovou šachov-
nicovou vlajku. 
„Rozdýchávám to, trvá mi to, ale je to úžasný
pocit. Všechno si tady úžasně sedlo. Mám tím na
mysli moji připravenost, skvěle nachystaná mo-
tokára a skvělá trať, která patří k mým oblíbe-
ným. Snažil jsem se soustředit na start a chvíli
trvalo, než padla zelená. Podařilo se mi však
zvládnout klíčový manévr a pak už to bylo o tom,
abych neudělal chybu. Fakt, úžasný zážitek, chci
poděkovat partnerům, sponzorům, týmu Orion
Racing – který mě podporuje v podstatě od za-
čátku mé závodní kariéry,“ řekl Patrik Hájek.
Michal Štěpanovský, foto: Vratislav Vondráček

Atlet Ivo Strnad
má z mistrovství
světa dvě medaile
Závodník TJ Jiskra Litomyšl Ivo Strnad letos navá-
zal na své předešlé úspěchy a na světovém šam-
pionátu veteránů v atletice vybojoval dvě medaile!
Ve španělské Malaze nejprve ve skoku o tyči v ka-
tegorii nad 65 let zdolal laťku ve výšce 340 centi-
metrů a za tento výkon byl oceněn stříbrnou
medailí. I v dalším závodě na 100 metrů překážek,
kde loni vybojoval titul mistra Evropy, se litomyšl-
skému reprezentantovi dařilo. V těžké konkurenci
Ivo Strnad vybojoval bronzovou medaili výkonem
16,88 sekundy a z mistrovství světa se tak vrací
se dvěma medailovými umístěními. -mv-

„Chceme trenérům otevřít oči,“ uvedl
Slavomír Lener na setkání v Litomyšli
Litomyšlský hokejový klub uspořádal seminář
k rozvoji mládežnického hokeje. Jeho vedení se
ujal Slavomír Lener, manažer svazového spor-
tovního oddělení.
Jak udržet děti u sportu a co pro to mohou udě-
lat trenéři? Mají hokejisté pouze bruslit? Tak i na
tyto otázky odpovídal v průběhu semináře, jehož
teoretická část se odehrála v sále litomyšlského
kina a praktická na letním stadionu na Černé
hoře a samozřejmě také na „zimáku“, kde se
uskutečnila tréninková jednotka. Společně se
Slavomírem Lenerem se na akci podíleli jeho ko-
legové Jiří Šejba, Lukáš Jankovič, Oldřich Kališ
a za HC Litomyšl šéftrenér mládeže Stanislav
Mečiar. „Byl jsem potěšen, že si pro takový pre-
stižní seminář vybrali Slavomír Lener a jeho ko-
legové Litomyšl. Jsem také rád,  že se  hokejový
klub  věnuje takto rozvoji mládežnického
sportu,“ řekl Radomil Kašpar 
Všestrannost je základ. Hráče musí hokej bavit.
Děti musí získat základní sportovní návyky a ra-
dost ze sportu. I takto pro mnohé jednoduché
rady zazněly. Lener také připomněl, že každý
musí odtrénovat tisíce hodin, aby byl tzv. hoto-

vým hráčem. „Ostatně to samé platí rovněž
o hudebnících, tanečnících či jakémkoli oboru
lidské činnosti,“ zdůrazňuje paralelu. Účastníci
semináře, kteří přijeli i z okolních hokejových od-
dílů, zhlédli i instruktážní videa a také návody,
jaké hry a cvičení praktikovat ke zvýšení pohybu
na ledě. Představena byla také aplikace, která
dokáže pomoci s tréninkem díky videokursům,
k dispozici současně byly nejrůznější metodické
materiály pro všechny věkové kategorie.
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Plavecká soutěž měst již 3. 10.
Jen připomínáme, že již ve středu proběhne celo-
republikově „plavecký svátek“ a osvěta plavání –
27. ročník Plavecké soutěže měst, v Litomyšli již
pošesté. Účast je velmi jednoduchá, stačí uplavat
100 m VZ bez startovního skoku na čas. Soutě-
žíme po celý den, veřejnost v čase 7 – 8 h a 15 –
20 h, školy 8 – 15 h, senioři nad 60 let jsou vítáni
po celý den. Senioři a děti do 7 let bodují po upla-
vání 100 m bez ohledu na čas plným počtem!
Ostatní získají body podle tabulek na základě

věku a zaplavaného času. Všichni soutěžící mají
vstup zdarma a obdrží diplom. Od 15 do 20 h
bude v provozu vše, včetně atrakcí, bude možné
pobýt běžně 1,5 h, vstupné platí pouze nesoutě-
žící návštěvníci. Vážíme si každého účastníka
a každého bodu, kterým přispějete do celkového
součtu pro město Litomyšl. Vloni nám vítězství
uniklo o pouhých pár bodů. Pomůžete nám poku-
sit se o zlato letos i vy? Těšíme se na vás. 

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

„Usilujeme o to, aby měl hráč tisíc kontaktů
s pukem, ale spíše potřebujeme, aby měl za
sebou tisíc rozhodnutí. V podvědomí se to u dí-
těte zapíše mnohem více a snáze se tak něco
naučí,“ vyjádřil se jeden z trenérů Oldřich Kališ.

Radek Halva, Petr Šilar


