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Zastupitelstvo města jednalo dne 16. 4. 2008
45/08 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy o jednání RM za období od
25.03. – 07.04.08.
46/08 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy městského úřadu za období
březen – duben 08.
47/08 ZM schvaluje rozpočtová opatření v položkách 38 až 49 dle přílohy
48/08 ZM dle Pravidel rozhodlo o poskytnutí veřejné podpory následujícím
občanským sdružením: Tělovýchovná jednota La − Kč 530 000,−; TJ La
Fotbalový oddíl − Kč 400 000,−; Volejbalový oddíl TJ La − Kč 375 000,−;
SKP DUHA La Kč 95 000,− na provozování aktivit mládeže do 18 let v oblasti
sportu v roce 08. T: 30.04.08 (vydání rozhodnutí v souladu s pravidly); Z:
Vladimír Chládek, ref. IO.
49/08 ZM dle Pravidel rozhodlo o poskytnutí veřejné podpory následujícím
organizacím: Dům dětí a mládeže, La − Kč 96 450,−; JUNÁK−středisko Zubr
a Dikobraz La −Kč 88 000,−; Římskokatolická farnost – děkanství La − Kč
50 000,− na provozování aktivit mládeže do 18 let v oblasti výchovy, vzdělá−
vání a kultury v roce 08. T: 30.04.08 (vydání rozhodnutí v souladu s pravidly);
Z: Jitka Krejčová, ved. OŠK.
50/08 ZM vydává OZV města La č. 1/08 ze dne 16.04.08, kterou se mění
OZV č. 12/2003 ze dne 03.12.2003, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu−
nálních odpadů.
51/08 ZM v souvislosti s připravovanou realizací přeložky silnice II/311 −
spojky ulic Dobrovského a Králické − rozhodlo o majetkových převodech
částí poz.: o bezúplatném převodu částí poz. pod budoucí komunikací Pardu−
bickému kraji; o prodeji za cenu stanovenou znaleckým posudkem částí poz.
dotčených rozšířením silnice I. třídy I/43 státní příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha; o prodeji části poz., která nebude dotčena
stavbou přeložky silnice II/311, za jednotkovou cenu 100 Kč/m2 společnosti
Zakov Steel, a. s., Štítina; o bezúplatném nabytí částí poz. přiléhajících k pro−
jektovaným komunikacím od Pardubického kraje; o nabytí části poz. přiléhající
k projektované komunikaci, o výměře 7m2 za cenu obvyklou od společnosti
DOTA Bus, s.r.o., La; o nabytí za cenu obvyklou částí poz. přiléhajících
k projektované komunikaciod Ing. Jiřího Appla, Dolní Čermná, o nabytí části
poz. ppč. 3122/6 přiléhající k projektované komunikaci  za jednotkovou cenu
100 Kč/m2 od společnosti Zakov Steel, a. s., Štítina. T: do tří měsíců od
vyhotovení geometrického plánu Pardubickým krajem; Z: Jiří Švarc, ref.
OPPSMM.
52/08 ZM projednalo žádost o koupi poz. ppč. 191/9 v k. ú. DT a rozhodlo
žadateli prodat poz. ppč. 191/9 dle geometrického plánu č. 385−131/2007 o
výměře 37m2 za cenu Kč 7 400,− s připočtením nákladů města spojených
s prodejem. T: 31.05.08; Z: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM (na
konci DT poblíž autolakovny).
53/08 ZM projednalo žádost Patrika Janků, La o koupi objektu bývalého ex−
pedičního skladu v Pivovarské ulici v La a rozhodlo objekt na části poz. stpč.
867 a část poz. stpč. 867 žadateli neprodávat. T: 30.04.08; Z: Jiří Švarc, ref.
OPPSMM.
54/08 ZM projednalo žádost o koupi části vyhořelé kolny na poz. stpč. 720/2
a části poz. stpč. 720/2 a rozhodlo uvedený objekt ani část předmětného poz.
neprodávat a objekt demolovat. T: 30.04.08 (doručení odpovědi žadatelům);

Z: Jiří Švarc, ref. OPPSMM;T: 30.06.08 (demolice kolny); Z: JUDr. Milan
Slezák, jednatel společnosti MBP (u křižovatky ulic Hradební a S. Čecha).
55/08 ZM projednalo žádost o koupi poz. ppč. 461 a ppč. 3708/1 pro stavbu
rodinného domu a rozhodlo žadatelům prodat smlouvou o budoucí kupní
smlouvě poz. ppč. 461 a 3708/1 o celkové výměře 1 200m2 za cenu Kč 360 000,−
s připočtením nákladů města spojených s prodejem.T: do 31.05.08 (sepsání
smlouvy); Z: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM (ul. Kollárova).
56/08 ZM projednalo žádost o rozšíření osoby kupujícího v kupní smlouvě
na prodej poz. ppč. 89/8, 89/3 a 89/10, který byl schválen usnesením ZM č.
19/08 a rozhodlo žádosti vyhovět s tím, že na straně kupujícího bude v před−
mětné kupní smlouvě uvedena i manželka žadatele. T: 30.06.08 (sepsání
smlouvy); Z: Radovana Minářová, ref. OPPSMM (poz. za Dělnickým
domem).
57/08 ZM projednalo žádost o změnu osoby kupujícího ve „Smlouvě o uzav−
ření budoucí kupní smlouvy“ na převod poz. ppč. 3073/95 v lokalitě Pod
Penzionem II ze dne 22.08.2005 a rozhodlo žádosti nevyhovět. T: 25.04.08
(sdělení stanoviska zastupitelstva žadatelce); Z: Radovana Minářová, ref.
OPPSMM.
58/08 ZM projednalo žádost o zřízení zástavního práva ve prospěch České
spořitelny, a.s., k domu čp. 226 na části poz. stpč. 738 a k části poz. ppč. 738,
ŽP, k. ú. La a rozhodlo zřízení zástavního práva k uvedeným nemovitostem
povolit. T: 25.04.08 (sdělení stanoviska zastupitelstva žadatelce); Z: Bc.
Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM (ul. Úzká).
59/08 ZM se seznámilo s obsahem protokolu o dražbě práva uzavřít smlouvu
o budoucí kupní smlouvě na poz. ppč. 3073/80 a 3073/81 v lokalitě Pod Pen−
zionem a rozhodlo uvedené poz. prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě
za cenu Kč 575 000,− s připočtením podílů nákladů města na provedení
přípojek, geodetického zaměření lokality a dalších nákladů města spojených
s prodejem. T: 31.05.08; Z: Jiří Švarc, ref. OPPSMM.
60/08 ZM se seznámilo s obsahem protokolu o dražbě práva uzavřít kupní
smlouvu na dům čp. 37 v ulici S. Čecha, Vnitřní Město, La, na části poz. stpč. 29
a domem zastavěnou část poz. stpč. 29 vše a rozhodlo prodat výše uvedené
nemovitosti za cenu Kč 3 020 000,− s připočtením nákladů města spojených
s prodejem. T: 31.05.08; Z: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM.
61/08 ZM se seznámilo s obsahem zápisu z otevírání obálek v soutěži o právo
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na koupi části poz. stpč. 725/2
o výměře cca 180m2, konstatuje, že nabídnutá cena je nižší než minimální,
 a rozhodlo za tuto cenu předmětné poz. neprodávat (ul. S. Čecha – proluka
neprovit sklenářství).
 62/08 ZM vydává Jednací řád zastupitelstva Města La.
63/08 ZM schvaluje dohodu o narovnání mezi Městem La a MBP. T: 30.04.08
(podpis dohody); Z: JUDr. Hana Vágnerová, ved. OPPSMM.
Použité zkratky: MBP – společnost Městský bytový podnik Lanškroun, s.
r. o.; OPPSMM – odbor právní, přestupků a správy majetku města,  IO −
investiční odbor,OŠK – odbor školství a kultury,  La − Lanškroun, RM −
Rada města, ZM − Zastupitelstvo města, poz. – pozemek, ved. – vedoucí, ref.
– referent, Z− zodpovídá, T− termín realizace usnesení, ŽP − Žichlínské
Předměstí. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí
v katastrálním území Lanškroun.
Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

Obecně závazná
vyhláška
města Lanškroun

Zastupitelstvo města Lanškroun se
na svém jednání 16. dubna 2008
vydalo Obecně závaznou vyhlášku
Města Lanškroun č. 1/2008, kterou
se mění obecně závazná vyhláška
č. 12/2003 ze dne 03.12.2003,
o místním poplatku za provoz sys−
tému shromažďování, sběru, pře−
pravy, třídění, využívání a odstra−
ňování komunálních odpadů.

Změna se týká prominutí poplatku
za 4. a  další nezaopatřené dítě.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem
01. 01. 2009.

Lenka Mačátová,
kancelář starosty a tajemníka

Hlasování zastupitelů k přijatým usnesením na jednání ZM dne 16. 4. 2008:
Jméno/Hlasování 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Baborák Zdeněk, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Bednář Milan A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z
Bernášek Bohumil, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A N
Borkovcová Marie, PaedDr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Brýdl Hynek A A A A A N A A A A Z A A A A A A N N
Hradil Jan, Ing. A A A A A Z A A A A A A A A A A A A N
Chládek Ladislav A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Joza Martin, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kment Václav, MUDr.  − Z A A A A A A A A A A A A A A A A N
Kolomý Jan A N A  − A A A A A A A A A A A A A A Z
Košťál Martin, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Krajči Roman A A A A A N A A A A A A A N A A A N N
Obr Ivo, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Sitová Lada, RNDr. A A A A A Z A A A A A A A A A A A A A
Švarcová Stanislava, Mgr. − − − − − − − − − − − − − − − − − A A
Šebrle Jan, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Urban Jan, Mgr. − − − − − − − − − − − − − − − − A A A
Verner Ladislav, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Vysvětlení k tabulce:A – pro, N – proti, Z – zdržel se, „−“– nepřítomen při hlasování
Z celého jednání byli omluveni následující členové zastupitelstva města: Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., MUDr.
Lubomír Růžička a  Ladislav Sychra
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Rada města jednala dne 21. 4. 2008

členem komise sportovní.
RM odvolává Ing. Jitku Dostálovou,
Letohrad z bytové komise a novým čle−
nem této komise jmenuje od 01.05.
2008 JUDr. Milana Slezáka, La.
Různé:
RM souhlasí s převodem členských
práv a povinností k družstevní bytové
jednotce – byt č. 9 v bytovém domě
čp. 546, OP, ulice Kežmarská, La dle
čl. 8 stanov Bytového družstva UNION.
RM projednala žádost Ing. Rudolfa
Ropka o vydání souhlasu s užitím zna−
ku města na propagačních materiálech
– turistických vizitkách a souhlasí se

Veřejné zakázky:
RM rozhodla o vyloučení firmy Mar−
tin Šofra, Mokřiny z výběrového ří−
zení na veřejnou zakázku „Pasport ze−
leně – dřeviny“ pro nedoložení kvalifi−
kačních předpokladů ke splnění této
zakázky a ukládá OŽP písemně ozná−
mit této firmě rozhodnutí RM o jejím
vyloučení.
RM rozhodla o přidělení zakázky ma−
lého rozsahu „Pasport zeleně – dře−
viny“ firmě SAFE TREES, s.r.o., Ro−
sice u Brna a ukládá OŽP písemně
oznámit této firmě rozhodnutí RM
o přidělení zakázky. T: 30.04. 2008;
Z: Ing. Blanka Helbichová, ref. OŽP.
RM rozhodla přidělit veřejnou za−
kázku malého rozsahu na stavební
práce „Oprava chodníku v ul. Nádraž−
ní“ zhotoviteli TS za cenu uvedenou
v nabídce. T:  15.05.2008; Z: Ing. La−
dislav Urban, vedoucí IO.
RM rozhodla přidělit veřejnou za−
kázku na stavební práce malého roz−
sahu „Sklad hasičského materiálu –
Dolní Třešňovec“ fyzické osobě Zde−
něk Tejkl, Albrechtice za podmínek
uvedených v nabídce ve výběrovém
řízení.T: 30.05.2008 (podpis smlouvy
o dílo); Z: Jiří Zatloukal, ref. IO.
RM schvaluje rekapitulaci zbýva−
jících nákladů na stavbě „La – ulice
Horova, stavební úpravy“. T: 30.04.
2008 (uzavření dodatku č. 2 ke smlou−
vě o dílo); Z:Jiří Zatloukal, ref. IO.
RM rozhodla přidělit veřejnou za−
kázku na stavební práce malého roz−
sahu „Stavební úpravy − sociální zaří−
zení v MŠ La – ul. Vančurova č.p.
87“ firmě Stavební, a.s.,  za podmínek
uvedených v nabídce ve výběrovém
řízení. T: 30.05.2008 (podpis SOD);
Z: Jiří Zatloukal, ref. IO.
RM souhlasí s písemnou výzvou k po−
dání nabídky a návrhem pro výběr u−
chazečů u veřejné zakázky na stavební
práce malého rozsahu na akci „Chod−
ník a veřejné osvětlení – ul. Lidická −
La“. RM pověřuje starostu města jme−
nováním hodnotící komise. T: 30.04.
2008 (rozeslání výzvy k podání na−
bídky); Z: Jiří Zatloukal, ref. IO.
RM souhlasí s písemnou výzvou k po−
dání nabídky a návrhem pro výběr
uchazečů u veřejné zakázky na sta−
vební práce malého rozsahu „Veřejné
záchody – ul. T. G. Masaryka − La“.
RM pověřuje starostu města jmeno−
váním hodnotící komise. T: 30.04.
2008 (rozeslání výzvy k podání nabíd−
ky); Z:Jiří Zatloukal, ref. IO.
Obchodní společnosti
založené městem:
RM byla seznámena se zprávou
o činnosti za rok 2007 a schvaluje
výsledek hospodaření společnosti
Školní jídelna MADORET, spol.
s r.o., za rok 2007.
RM schvaluje výsledek hospodaření
společnosti TS za rok 2007.
RM stanovuje jednateli obch. společ−
nosti TS kritéria pro výplatu roční od−
měny za rok 2008 dle důvodové zprávy.
Veřejná podpora:
RM dle Pravidel rozhodla o poskyt−
nutí veřejné podpory v částkách do
Kč 50.000,− na provozování aktivit

v oblasti cestovního ruchu a partner−
ských styků dle přílohy. T: 02.05. 2008
(vydání rozhodnutí v souladu s pravid−
ly); Z: Ing. Lenka Mačátová, ref. KSaT.
Prodeje nemovitostí:
RM ukládá OPPSMM zveřejnit ú−
mysl města prodat prostřednictvím
Realitní a dražební kanceláře Mozai−
ka, s.r.o., La poz. stpč. 180/1 na Pivo−
varském náměstí za účelem výstavby
hotelu. T: 23.04.2008; Z: Jiří Švarc,
ref. OPPSMM.
RM projednala žádost společnosti
InterPro, s.r.o., Hradec Králové o
koupi poz. v lokalitě po bývalém
Pneuservisu: ppč. 4203; ppč. 2189/
1; ppč. 4255; stpč. 705; stpč. 710
a doporučuje ZM žádající společnos−
ti poz. neprodávat. T: 25.06.2008; Z:
Jiří Švarc, ref. OPPSMM.
RM souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na převod vlastnictví poz.
stpč. 3836 a ppč. 3073/79 v lokalitě
Pod Penzionem v souladu se smlou−
vou o budoucí kupní smlouvě uzav−
řené dne 15.6.2005. T: 31.05.2008;
Z: Radovana Minářová, ref. OPPSMM.
Změny smluv:
RM projednala žádost společnosti
REALIS−INVEST, s.r.o., Ostrava −
Poruba o prodloužení lhůty ke splnění
podmínek smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na převod částí poz.: ppč.
950/3; ppč.950/5; ppč.950/6; ppč.950/
7 a doporučuje ZM prodloužit žá−
dající společnosti zmíněnou lhůtu v u−
vedené smlouvě do 31.12.2008 za pod−
mínky navýšení zálohy na kupní cenu
o Kč 10.000,−. T: 25.06.2008; Jiří
Švarc, ref. OPPSMM (zpevněná ko−
munikace k čerpací stanici LPG – vý−
padovka na Ústí nad Orlicí).
RM projednala žádost o koupi do−
mu čp. 15, OP, ulice T. G. Masaryka,
na poz. stpč. 445 a poz. stpč. 445 a u−
kládá OPPSMM zveřejnit úmysl
města výše uvedené nemovitosti pro−
dat. T: 23.04.2008; Z: Jiří Švarc, ref.
OPPSMM (naproti výjezdu z Pivo−
varského náměstí).
RM projednala žádost Patrika Jan−
ků, La o koupi domu čp. 262, ŽP,
Lázeňská ulice na poz. stpč. 555/1 a
poz. stpč. 555/1 a části ppč. 376  a u−
kládá OPPSMM zveřejnit úmysl měs−
ta výše uvedené nemovitosti prodat.
T: 23.04.2008; Z: Jiří Švarc, ref. OPP
SMM (bývalé městské lázně).
Věcné břemeno:
RM projednala žádost společnosti
Vodovody a kanalizace, Jablonné n/O
o souhlas s trasou kanalizace v ulici
Lidická a zřízení práva odpovídají−
cího věcnému břemeni (přístupu k o−
pravám podzemního vedení) ve pro−
spěch společnosti Vodovody a ka−
nalizace, Jablonné n/O, a.s., na poz.
stpč. 641/1, stpč. 641/2, ppč. 276/2,
3669/43 a 3669/27. RM souhlasí
s uložením kanalizace do uvedených
poz. a rozhodla o zřízení věcného
práva s obsahem dle návrhu smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. T: obratem po podpisu
smlouvy; Z: Jiří Švarc, ref. OPPSMM.
Komise RM:
RM jmenuje Mgr. Jiřího Krištofa

zmíněným užíváním znaku města.
RM souhlasí s rozšířením nájmu trž−
nice pro občerstvení návštěvníků trž−
nice (grilování) a tím rozšiřuje účel
nájmu dle článku III. nájemní smlou−
vy ze dne 31.03.2008.
RM bere na vědomí zprávu o kon−
trolní činnosti a ukládá tajemníkovi
Městského úřadu La projednání ná−
vrhu opatření s příslušnými odpověd−
nými pracovníky městského úřadu.
T: nejpozději k datu schválení závě−
rečného účtu za rok 2007 (předložení
zprávy o plnění přijatých opatření);
Z: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ.

Použité zkratky: TS – společnost Technické služby La, s.r.o.; OPPSMM –
odbor právní, přestupků a správy majetku města,  KSaT− kancelář starosty
a tajemníka, IO – investiční odbor, OŽP – odbor životního prostředí, La −
Lanškroun, RM − Rada města, ZM − Zastupitelstvo města, poz. − pozemek,
ref. – referent, Z− zodpovídá, T− termín realizace usnesení, OP – Ostrovské
Předměstí, ŽP – Žichlínské Předměstí. Všechny uvedené pozemky se, pokud
není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území La
Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

Sloupek starosty
Lanškroun se opět dostal do celo−

státních médií. Důvodem nebyla na−
štěstí žádná tragická událost či havá−
rie, nebyla to ale ani pozitivní informace
o úspěších našich studentů nebo spor−
tovců. Příčinou bylo to, že z našeho
města zazněl názor; konkrétní a jasné
vyjádření k jednomu z mediálně vděč−
ných témat, k větrným elektrárnám. Pro−
tože jsem byl určitým způsobem vtažen
do celé záležitosti, dovolím si Vás infor−
movat o svém osobním pohledu na věc.

Diskuze o tom, jestli bude v budouc−
nu dostatek energie, z čeho ji vyrábět
a jak s ní nakládat, je určitě nevyhnutel−
ná a užitečná. Zvýšená poptávka po
elektrické energii a otázky energetické
bezpečnosti se naší republiky týkají
stejně jako jiných zemí. Je třeba využívat
všechny zdroje, včetně těch obnovitel−
ných. Ty bychom však neměli přeceňo−
vat, protože zejména na našem území
nemohou mít jiný význam, než jen
doplňkový.

Co mně na propagaci větrných elek−
tráren vadí snad nejvíce, je její zjevná
nepravdivost. Energie z větrných elek−
tráren se vydává za ekologickou, i když
s ekologií nemá téměř nic společného.
Ano, vítr je zadarmo, ale kolik energie
se spotřebuje při výrobě samotného
stožáru s vrtulemi a jak se bude recyk−
lovat to množství betonu, sklolaminátu
a dalších umělých hmot, až elektrárna
doslouží? Celý humbuk kolem budo−
vání větrných elektráren má svůj původ
v pokřivených tržních podmínkách –
energie z tzv. obnovitelných zdrojů je
vykupována za podstatně vyšší ceny,
než je cena energie, vyrobená v elek−
trárnách tepelných či jaderných. To má
i sociální dopad – bude se zvyšovat ce−
na elektrické energie jako takové, neboť
nelze rozeznat, jakého původu je zrov−
na ta elektřina, která nám doma roz−
svítí žárovku. Ale za tu „obnovitelnou“
zaplatíme ještě podruhé – v našich
daních dáme státu naše peníze, který
je potom daruje výrobcům „ekologic−
ké“ energie… Dalším důvodem, proč
nejsem pro stavbu větrných elektráren,

je dopad na naše životní prostředí.
Jsem přesvědčen, že obří stavby vrtulí
mají devastující účinek na své okolí
i reliéf krajiny. Pokud bych měl svůj po−
hled na problematiku větrných elektrá−
ren shrnout do jedné věty, zněla by tak−
to: Větrná elektrárna z celospolečen−
ského pohledu není ekonomicky výhod−
ná a rozhodně nezlepšuje krajinný ráz.

A jak celá údajná kauza s neschvá−
leným prohlášením zastupitelstva města
vlastně vznikla? Na únorovém zastupi−
telstvu předložil jeden z opozičních za−
stupitelů návrh na usnesení, kterým by
se město Lanškroun zavázalo, že do
roku 2020 nedovolí na svém katastru
výstavu větrných elektráren a k témuž
by vyzvalo i všechny obce v okolí. Tako−
vé usnesení by bylo v rozporu se zá−
konem o obcích, se stavebním zákonem
a patrně i řadou dalších právních no−
rem. Protože však nikdo z přítomných
zastupitelů neměl žádnou námitku proti
duchu takového prohlášení, slíbil jsem,
že na dubnové zastupitelstvo připravím
ve stejném smyslu návrh usnesení, který
by nebyl v rozporu s platnými zákony.

Při hlasování o takovém návrhu na
posledním zastupitelstvu chyběly pro
jeho přijetí tři hlasy a návrh nebyl přijat.
Jinými slovy to znamená, že Zastupi−
telstvo města Lanškroun nevydalo žád−
né prohlášení proti větrným elektrár−
nám. To, že bychom byli kvůli tomu v na−
šem zastupitelstvu, ve městě nebo  v re−
gionu rozděleni na 2 tábory, už je na−
prostý výmysl některých novinářů a re−
daktorů. Že se v médiích objevují zkres−
lené a chybné informace, mne samozřej−
mě mrzí, ale neprofesionalitu ze strany
veřejnoprávní televize a lajdáckost no−
vinářů některých celostátních deníků
nedokáži změnit.

A politický kapitál, který se z toho
všeho snaží několik jedinců získat?
Nepřijetí usnesení nepovažuji za svou
chybu, a nemyslím si ani, že se mi vy−
mstila vstřícnost k návrhu opozičního
zastupitele. Nemám problém podpořit
dobrý návrh, ať s ním přijde kdokoliv.
Nikdy jsem neměl problém hlasovat
v souladu se svým svědomím.

Ing. Martin Košťál

RADNICE SDĚLUJE
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Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 – 11 hod.)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/O
1. 5. MUDr. Bílý Aleš,Lanškroun, Opletalova 567, tel.: 465 324 829
3. − 4. 5. MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, žel. stanice, 972 324 447
8. 5. MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212
10. − 11. 5. MUDr. Špičková  Marie, Králíky 414, tel.: 456 631 274
17. − 18. 5. MUDr. Jaslovská M., Žamberk, nám. G. Knopa 837, 465 676 818

Ze zpravodajství Policie ČR
Lanškrounští policisté se zabývají případem 19letého mladíka, který napadl

bývalou přítelkyni. Na svoji nerozvážnost bude asi dlouho vzpomínat. Dívku
povalil na zem a začal do ní kopat takovou silou, že po jeho útoku musela vy−
hledat lékaře. Mladíkovi nyní hrozí stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví.

Krátce před půlnocí 14. 4. kontrolovali policisté v Rudolticích řidiče osob−
ního vozidla značky Nissan Primera. Vyšlo ale najevo, že devatenáctiletý ři−
dič−neřidič pozapomněl na to, že si ještě neudělal řidičák, a za volantem tedy
nemá co dělat. Za svoji nerozvážnost se v brzké době ocitne před soudem. Po−
licisté mu totiž ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání
trestného činu jízda bez řidičského oprávnění.

V pátek 18. 4. o půl sedmé ráno nedodržel mezi Rudolticemi a Damníkovem
bezpečnou vzdálenost 19letý řidič osobního automobilu značky Polonez Ato
a zezadu narazil do citroënu saxo. Dvě spolujezdkyně ze saxa byly s lehkým
zraněním převezeny do nemocnice.

V Lanškrouně se 18. 4. kradlo před místní mateřskou školkou. Z dětského
kočárku, který nechala jedna z maminek zaparkovaný před budovou, se z ba−
tohu ztratila peněženka s doklady, platební kartou a padesáti korunami.

V pozdních nočních hodinách se 18. 4. vydal za volantem mazdy do ulic
Lanškrouna 18letý mladík. Policisté ho obvinili z trestného činu jízdy bez
řidičského oprávnění.

V sobotu 19. 4. čtyři hodiny po půlnoci zasahovali lanškrounští policisté
na ulici T. G. Masaryka. Neznámý výtržník tam po předchozí slovní rozepři
napadl muže. Udeřil ho takovou silou, že upadl na zem a zranil se. Chodec,
který tudy zrovna procházel, se ho zastal. I na něho se ale násilník vrhl a začal
ho tlouct tak, že mu vyrazil přední zuby. Oba napadení museli vyhledat
lékařskou pomoc. V případě dopadení hrozí násilníkovi stíhání hned ze dvou
trestných činů − výtržnictví a ublížení na zdraví.

V Lukové se v noci z pátku na sobotu 19. 4. vloupal neznámý pachatel do
místní truhlárny. Sebral různé nářadí v celkové hodnotě 100 tisíc korun.

Na cestě linkovým autobusem z Ústí n/O do Lanškrouna okradl 22. 4.  od−
poledne neznámý zloděj jednoho z cestujících. Osmnáctiletému mladíkovi
sáhl do kapsy bundy, kterou měl na sobě, a sebral z ní mobilní telefon v hod−
notě 700 Kč. Policisté věc šetří jako trestný čin krádeže věci při sobě.

V nočních hodinách 22. 4. vnikl neodbytný nápadník za pomoci žebříku na
balkón bytu poškozené ve druhém patře bytového domu, kde byl po jejím o−
známení zadržen hlídkou Městské policie Lanškroun. Věc je šetřena jako
trestný čin porušování domovní svobody.

Z úterý na středu 23. 4. neznámý pachatel na stavbě mostu  mezi obcemi
Horní Heřmanice a Výprachtice odcizil z přenosného signalizačního zařízení
(semaforu) autobaterii sloužící k napájení tohoto zařízení.   Odcizením autobarie
firmě provádějící rekonstrukci mostu vznikla škoda ve výši 8.000,− Kč.

Náhradní výsadba stromů za rok 2007 v Lanškrouně
Městský úřad Lanškroun, orgán ochrany přírody vydal v  roce 2007 21 rozhod−

nutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kterými byla v souladu
s § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ulože−
na náhradní výsadba dřevin ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením.

Náhradní výsadba se ukládá na pozemcích žadatele o kácení nebo na pozemcích,
které má Město Lanškroun k náhradní výsadbě určeno (většinou pozemky ve
vlastnictví města). Uložená náhradní výsadba má vykompenzovat ekologickou
a estetickou újmu, ke které kácením dřevin došlo a v ideálním případě by ná−
hradní výsadbou měla být realizována přímo na lokalitě, kde rostl původní strom.
Pokud je toto neproveditelné, ukládá orgán ochrany přírody náhradní výsadbu
na jiném pozemku žadatele o kácení v témže katastrálním území obce, nebo na
pozemku města určeném k náhradní výsadbě. V případě uložení náhradní vý−
sadby na pozemku žadatele o kácení je výsadba ukládána v takovém druhovém
složení, které navrhne žadatel (pokud toto není v rozporu se zájmy ochrany
přírody) nebo na základě osazovacího plánu projektu zahradního architekta,
nechá−li si projekt žadatel zpracovat. V případě ukládání náhradní výsadby na
pozemku města je náhradní výsadba ukládána v souladu se zamýšleným vy−
užitím lokality. Podél cest a  komunikací jsou k výsadbě ukládány alejové dřeviny
(např. lípy, duby nebo javory). V případě větších ploch určených k ozelenění
jsou většinou na základě projektu zahradního architekta kombinovány dřeviny
stromové s keřovými. V případě povolování kácení dřevin rostoucích podél
vodních toků je výsadba přednostně ukládána opět podél vodních toků. Tomu
odpovídá také ukládaná skladba dřevin − olše lepkavá nebo jasan ztepilý.

V případě povolování kácení dřevin podél významnějších komunikací je
náhradní výsadba do těchto lokalit ukládána v druzích dřevin, které lépe snášení
zasolování půdy či přímý kontakt s roztokem soli (bříza, javor mléč a klen, ja−
san). Vlivy na doprovodnou silniční zeleň plynoucí ze zasolování půdy a kon−
taktu dřevin se sněhovou břečkou obsahující solný roztok (např. při postřiku
koly projíždějících aut) jsou v současnosti v naší oblasti nemalé.

Dřeviny, které ukládáme k náhradní výsadbě, musí splňovat ohledně druho−
vého složení několik parametrů. Jednak to musí být dřevina vhodná k vysazení
do města, tj. snášet i mírně znečištěné ovzduší, a pak také dřevina vhodná
svým vzrůstem a habitem do dané lokality. Přednost by při nově prováděné

Název dřeviny Latin. název   Kusů
smrk pichlavý Picea pungens 34
zerav západní Thuja occident. 29
lípa srdčitá Tilia cordata 42
habr obecný Carpinus betulus 573
olše lepkavá Alnus glutinosa 23
jasan ztepilý Fraxinus excelsior 31
javor mléč Acer platanoides12
j. m. − kulovitý −„Globosum“ 12
javor klen Acer pseudoplat. 27
jilm vaz Ulmus laevis 15
dub cer Quercus cerris 15
dub červený Quercus rubra 10
borovice lesní Pinus silvestris 1
třešeň pilovitá Prunus serrulata 5
jeřáb prostřední Sorbus intermedia 5
vrba křehká Salix fragilis 15
vrba nachová Salix purpurea 40

dřišťál Thunb. Berberis thunb. 10
skalník Cotoneaster 70
kolkvície Kolkwitzia 1
pustoryl Philadelphus 1
tavola Physocarpus 2
mochna křovitá Potentilla frut. 155
tavolníky Spiraea 187
vajgélie květnatá Weigela florida 5
ořechokřídlec clandonský
       − Caryopteris clandonensis 50
svída bílá Cornus alba 3
svída krvavá Swida sanguinea 40
skalník Damm. Cotoneaster damm.52
třezalka kalíškatá Hypericum calyc. 15
ptačí zob obecný Ligustrum vulgare25
přísavník trojhr. Parthenocissus tr.18
střemcha vavřín. Prunus laurocer. 10
kalina obecná Viburnum opulus 42

23. 4. ráno vyjížděli policisté do Rudoltic, kde se neznámý pachatel vloupal
do měnírny ČD. Celou měnírnu prohledal, z dílny pak odnesl nářadí za 37 tisíc
korun. V případě dopadení hrozí pachateli krádeže až dvouleté vězení.

23. 4. krátce před 14. hodinou v Lanškrouně  přehlédla 19letá řidička auto−
mobilu značky Citroën Saxo při odbočování cyklistku a lehce ji zranila.

 24. 4. kolem 15.  hodiny na silnici I. třídy číslo 43 mezi Lanškrounem a Ru−
dolticemi předjížděl před nepřehlednou pravotočivou zatáčkou kolonu vozidel
19letý řidič osobního automobilu značky Nissan Primera. Když byl na úrovni
posledního z předjížděných vozidel, z protisměrné části komunikace vyjel
automobil Škoda Favorit. I přes intenzivní brzdění řidičky škodovky a strhnutí
řízení řidičem primery došlo ke střetu mezi pravým bokem nissanu a pravou
přední částí favoritu. Nissan pokračoval dále v jízdě po řepkovém poli. Zde
zůstal asi 500 m od místa střetu stát a řidič z místa utekl. Lékař RZS vyšetřil
řidičku a neshledal u ní zranění.  Po příjezdu hlídky Policie ČR byl řidič, který
rozhodně není pro místní policisty neznámou osobu a není držitelem řidičského
oprávnění, vypátrán. Oba řidiči se podrobili dechové zkoušce. Její výsledek
byl negativní. Na vozidlech byla škoda odhadnuta ve výši 20 tisíc korun.

V pátek 25. 4. ráno vyjížděli policisté do Výprachtic, kde se neznámý pa−
chatel vloupal do prodejny potravin. Celou ji důkladně prohledal, ve skladu se−bral
cigarety a salámy, v prodejně samotné pak další cigarety, cukrovinky, mra−žená
kuřata, drogerii a pět tisíc korun. Celkem tak napáchal škodu za 36 tis. Kč.

V sobotu 26. 4. o půl třetí ráno vyjel v Sázavě mimo vozovku 21letý řidič re−
naultu. Dostal se až na prostranství u domu, kde narazil do zaparkovaného iveca.
Hlídka policie jedenadvacetiletého mladíka zastihla v obci Tatenice a naměřila
mu 1,99 promile. Případ tak skončí u soudu.

26. 4. se kradlo na místní ubytovně v Lanškrouně. Obyvatelé jednoho z pokojů
zapomněli při odchodu zamknout dveře a to se jim doopravdy nevyplatilo. Neznámý
poberta využil příležitosti a uvnitř sebral koruny a eura. Majitelé tak přišli o 47
tisíc. V případě dopadení hrozí pachateli až tříletý pobyt za mřížemi.

Ve Výprachticích se 26. 4. odpoledne nestačili vyhnout dva protijedoucí vozy
a bočně se střetly. Oba devatenáctiletí řidiči vyvázli bez zranění. Orientační
dechová zkouška u jednoho z nich ale byla pozitivní.

Ze soboty na neděli 27. 4. došlo v Lanškrouně k vloupání do prodejny ná−
bytku, odkud pachatel odcizil trezor s finanční hotovostí. Způsobená škoda je
přes 100.000,− Kč. Po pachateli policie pátrá.

 Dvaadvacetiletá dívka si 27. 4. v prodejně LIDL v Lanškrouně zapomněla
svou peněženku s finanční hotovostí, doklady a platební kartou. Tohoto využil
zloděj, který peněženku odcizil. Policie věc šetří jako trestný čin.

V neděli 27. 4. před sedmou hodinou večerní byl na Policii ČR Lanškroun
oznámen nález oběšeného muže v rekreační oblasti Obora v Lanškrouně,
kterého zde objevila žena při procházce se psem. Jednalo se o občana slovenské
národnosti, který se rozhodl ukončit svůj život z rodinných důvodů. Případ si
převzala Služba kriminální policie a vyšetřování z Ústí nad Orlicí.

výsadbě měly mít dřeviny geograficky původní před geograficky nepů−
vodními.

Ing. Blanka Helbichová, referent odboru životního prostředí
Městský úřad Lanškroun

Uložená náhradní výsadba za rok 2007 (u některých keřových dřevin byl
pro zjednodušení uveden pouze jejich rodový název bez rozlišení druhu, poddruhu
příp. kultivaru, přesné názvy dřevin jsou uvedeny v předmětných rozhodnutích):
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Blátivá cesta
Pan Milan Stejskal nás mailem upozornil: „Po tragédii na silnici do Rudoltic

se napsalo pár článků o nutnosti propojení sídliště na Zámečku nějakou stez−
kou; a již se tam i něco děje. Málokdo možná ale ví, že většina lidí chodí spíše
směrem do Lanškrouna a ti, co musí pěšky, jdou okolo GMS a Agrostavu.

Chodí zde malé děti, matky s kočárky, ale i starší lidé. Když je mokro, tak
v pěkné blátivé kaši, když sucho, tak v obrovských mračnech prachu mezi
velkými nákladními vozy, které zrovna nejezdí pomalu.“

Velitel městské policie Jan Schlegel na náš dotaz odpověděl: „Městská
policie tyto problémy řeší od počátku stavby objektu Fortellu i ostatních vět−
ších staveb na katastru města Lanškroun. Stavební firma, která provádí stavbu
objektu, má zadán úklid komunikací u Technických služeb, s.r.o., Lanškroun,
které průběžně provádějí úklid těchto komunikací. Za TS nemůžeme hovořit,
ale zřejmě nezvládají úklid jak z nedostatku techniky, tak i z organizačního
a časového důvodu. Dle našeho záznamu řeší městská policie téměř denně
tento problém znečištění komunikací s odpovědnými pracovníky těchto staveb
i s pracovníky TS. Městská policie nemá oprávnění zastavit stavbu ani jinak
potrestat právnickou osobu, která zodpovídá za stavbu.“

Jednatel technických služeb Josef Mareš upřesnil okolnosti úklidu takto:
„Technické služby provádějí úklid znečistěných komunikací při stavební činnosti
více firem v Lanškrouně. Ve všech případech je důležité, jakou četnost úklidu
si znečišťovatel objedná. V tomto popisovaném případě se nejedná o průběžný
soustavný úklid, ale úklid na výzvy po telefonu. Četnější úklid, popřípadě
nasazení jiné, dražší techniky k úklidu je otázkou financí a hlavně objednatele.
Doporučuji, aby se ještě vyjádřila firma, která stavbu provádí.

Zmíněná komunikace není nejvhodnější cestou pro pěší. Svými parametry
neodpovídá stávajícímu vytížení − betonárka, stavební firma, obchodní firma,
návoz výkopových zemin na úložiště  a do toho pěší.

To se nedalo čekat, že lidi budou chodit do Lanškrouna? Nyní, když mají ne−
vhodné podmínky, tak jsou zodpovědné jen technické služby? To zásadně
odmítám.“

NEJEN Z MĚSTA

Po cestě chodí zejména obyvatelé rudoltického sídliště, proto jsme o vy−
jádření požádali i rudoltickou místostarostku Lenku Bártlovou: „O tomto
problému víme. Stížnosti našich obyvatel jsme již dokonce projednávali i na
zasedání zastupitelstva obce. S prosbou o řešení této nepříjemné situace jsem
oslovila i zástupce společnosti, která si výstavbu nového závodu zadala u vý−
še zmiňované stavební firmy. Jejím ředitelem mi bylo sděleno, že tento nepříz−
nivý stav je dočasný, neboť stavba objektu by měla být dokončena do začátku
prázdnin. Současně mi bylo přislíbeno, že generální dodavatel stavby bude o
tomto problému informován a četnost čištění komunikace by snad měla být
zvýšena. K této problematice bych chtěla dále říci, že obec se „propojení“ obyt−
né zóny Zámeček jak s obcí, tak i s městem Lanškroun samozřejmě snaží ře−
šit všemi možnými způsoby, mj. např. i zajištěním zvýšeného počtu spojů
v autobusové dopravě, počínaje měsícem srpen 2008. Výstavba cyklostezky
ve směru Zámeček – Lanškroun je samozřejmě v plánu, neboť všichni jistě
cítíme, že její potřeba je naprosto neoddiskutovatelná.“

O stanovisko požádala redakce i společnost fortell, s.r.o. (se stavbou jejího
nového objektu souvisí zmíněný nepořádek). Její jednatel a finanční a obchodní
ředitel František Jiras odpověděl: „Je nám líto problémů, které působí výstavba
našeho závodu v okolí stavby. Generální dodavatel stavby je zodpovědný dle
smlouvy za čistotu komunikací. Jeho spolupráce s Technickými službami je
na dobré úrovni, ale aniž bychom ho chtěli hájit, prakticky nelze zajistit stá−
lou čistotu komunikace, pokud je deštivé počasí. Bohužel celá stavba se od
samého počátku (od 09/2007) potýká s nepřízní počasí (mrazy by byly výhod−
nější než mírná zima), k tomu špatné geologické podmínky na zastavěném
pozemku, velký výškový rozdíl (až 7 m) mezi spodní a horní částí pozemku a
nutný přesun zeminy. Musíme podotknout, že stavíme sice na území schváleném
jako průmyslová zóna, ale prakticky bez jakékoliv existence inženýrských sítí.

Příznivá skutečnost je, že stavba by měla být dokončena do 30. 6. 2008
a že tedy tento stav je dočasný. Nyní se již začínají provádět  terénní úpravy,
které však nutnost manipulace se zeminou vyžadují.

Bohužel naše firma nemůže za to, že celá oblast je  zapomenuta, co se týká
chodníků pro pěší,  kvality komunikací, způsobu odbočování do průmyslové
zóny, existence inženýrských sítí a také nedořešeného přístupu pro obyvatele
nového sídliště. Stavba bude dokončena, ale problémy obyvatelů sídliště
Rudoltice − Zá−
meček, pokud ne−
budou řešeny, zů−
stanou.“

Další vývoj si−
tuace ve zmíněné
oblasti bude re−
dakce LL sledo−
vat.                  LS
Foto: M. Stejskal

Fotografie za−
chycuje situaci
chodců (nejde o
vozidlo dodava−
tele stavby).

MĚSTO LANŠKROUN PRODÁVÁ NEMOVITOSTI

MĚSTO LANŠKROUN PRONAJÍMÁ NEMOVITOSTI
Prostory na Pivovarském náměstí
Na nově vybudovaném Pivovarském náměstí jsou volné nebytové prostory pod bytovým domem čp. 160,
které jsou vhodné pro komerční využití.
Bližší informace na úřední desce města nebo přímo na odboru OPPSMM.
Kontakt: Jiří Švarc, tel. 465 385 232, e−mail: jiri.svarc@mulanskroun.cz
Prohlídku jednotlivých objektů zajišťuje MBP Lanškroun, s.r.o.

Rodinný dům v Dolním Třešňovci − čp. 35
(včetně zahrady a garáže) Celková plocha domu se
zahradou i garáží činí 666 m2. Vyvolávací cena ne−
movitostí je 450 000,− Kč.

Bytový dům v ulici T.G.Masaryka − čp. 15
V předmětném domě se nachází 4 bytové jednotky.
Vedle domu se nachází pozemek o rozloze cca 200
m2, který je zatížen věcným břemenem průchodu a
průjezdu k umístěným garážím. Zájemcům je
doporučeno seznámit se se stavebně technickým

stavem nemovitosti. (Foto nahoře.)
Bývalé městské lázně − čp. 262 v Lázeňské ulici
V domě bývaly dříve městské lázně a později by−

tové jednotky. V současné době je prázdný. Za do−
mem se nachází pozemek o výměře cca 900 m2.
Zájemcům je doporučeno seznámit se se stavebně
technickým stavem nemovitosti.
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Přečetli jsme:
Třebová větrníky chce, Lanškroun je proti

Fenomén větrných elektráren začíná města dělit na dva tábory: větrníkáře a
zásadové odpůrce vrtulí. Otázka pálí hlavně města ve větrných okresech Ústí
nad Orlicí a Svitavy. Nejvýraznější rozpor vznikl mezi sousedy Lanškrounem
a Českou Třebovou.

Zatímco třebovská radnice oznámila, že se chystá postavit vlastní větrné
elektrárny, Lanškroun volí přístup opačný. Vedení města totiž razí názor, kte−
rý by se dal parafrázovat jako heslo „S větrníky se nemluví“. „Energie z větr−
ných elektráren podle nás není řešením energetického problému ani spásná
cesta, jak zajistit obnovitelnou energii. Navíc nelze opomenout ten názor, že
se větrníky někomu zkrátka nelíbí,“ říká starosta Lanškrouna Martin Košťál.
Zastupitelé města včera večer dokonce hlasovali o prohlášení, že Lanškroun
nedovolí na svém území stavět větrné elektrárny a postaví se i proti větrníkům,
které by měly vyrůst v blízkosti města. I když k jeho schválení chyběly tři hla−
sy, zastupitelé dali najevo, že o větrné elektrárny v okolí města nestojí. „Zastupi−
telé vyjádřili názor, že kdyby město oslovil nějaký investor, tak ho Lanškroun od−
mítne. Neměli ale chuť schvalovat obecnou proklamaci,“ uvedl Martin Košťál.

Ovšem tento postoj Lanškrouna přichází ve stejné chvíli, kdy rada sousední
České Třebové zahájila přípravu projektu na stavbu vlastních dvou párů větr−
ných elektráren. „Jsme zodpovědni nejen za to, že vymýšlíme, jak peníze
utrá−cet, ale i za to, jak je vydělat. Nejsem přívrženec vrtulí z pohledu krajiny,
ale dnes nikdo neví, jak se budou vyvíjet veřejné rozpočty do budoucna,“ říká
k tomu starosta České Třebové Jaroslav Zedník. Město chce předběhnout
soukromé firmy, postavit vrtule vlastní a vydělávat na nich.

Pro Lanškrounské to může mít absurdní důsledek: navzdory svému memo−
randu by se mohli při procházce za město dívat na třebovské větrníky.

Ruku pro vrtule zvedají i zastupitelé dalších měst. Plány má třeba Polička.
„Doba takovou možnost nabízí a my dnes rozhodujeme o budoucí finanční
prosperitě měst. Chceme do rozpočtu dostat nějaké peníze. Zároveň jde ale
o obrovské riziko. Bude to možná nejzásadnější rozhodnutí v novodobých
dějinách Poličky,“ říká starosta Poličky Jaroslav Martinů. Město by mělo mít
dvě vlastní vrtule.

Lokalitu pro výstavbu větrného parku se 13 vrtulemi připravují Svitavy. Jeho
stavbu pak chtějí nabídnout firmám. „Pokud větrné elektrárny nepostavíme tak,
aby z nich mělo zisk město, postaví to soukromé subjekty samy a budou vydělávat
jen na sebe. Že tam větrníky budou stát, je téměř jisté, chceme to ale udělat tak,
aby z toho město mělo výhody,“ říká místostarosta Svitav Jaroslav Klodner.

Téma větrníků řeší i Králíky. Podle starostky Jany Ponocné nejsou možné
příjmy z elektráren to nejdůležitější. „Poměrně velkou hodnotu má krajina,
postavením větrných elektráren by došlo k velkému zásahu do přírody,“ říká
Ponocná.                     (Mladá fronta DNES − Pardubický kraj, 16. 4. 2008)

Návrh zakázat větrníky v Lanškrouně neprošel
Výstavba větrných elektráren je téma bezesporu kontroverzní, zatímco někde

řekli větrníkům ano (Anenská Studánka, Česká Třebová), někde je odmítli
(Letohrad). Jaký postoj zaujme k jejich budování Lanškroun, rozhodovalo
před několika dny lanškrounské zastupitelstvo. „Na stole“ ležel návrh jednoho
z opozičních zastupitelů, aby město nepovolilo výstavbu větrníků na svém
katastru a zároveň vyzvalo ke stejnému postoji i obce v okolí. Návrh nezískal
dostatečný počet hlasů (zhruba polovina zastupitelů byla pro, polovina proti
větrníkům, několik zastupitelů však na zasedání nebylo). Starosta města Martin
Košťál patří k těm, kteří větrníkům rozhodně „nefandí“: „Zklamán z toho, že
se nepřijalo navrhované usnesení, nejsem. Na katastru města ani na jeho
pozemcích se žádná výstavba zatím nepřipravuje, usnesení mělo mít charakter
obecného prohlášení,“ konstatoval. „Já osobně jsem pro takové usnesení
hlasoval zejména ze dvou důvodů: za prvé proto, že řeči o ekologické energii
považuji za podfuk, na kterém někdo hodně vydělává. Platíme to my všichni,
a někteří tomu ještě tleskají. A za druhé – stometrová monstra na každém
druhém kopci považuji za prznění naší malebné krajiny.“ 

                                                                (Orlický deník, 22. 4. 2008, daf)

O radaru diskutovali i v Lanškrouně
Lanškrounská místní organizace ČSSD jednala v průběhu své výroční schůze

mimo jiné i o problematice radaru v České republice. Zapojila se tím do an−
kety, která probíhá mezi jednotlivými organizacemi ČSSD v celé republice.

Během rozpravy se ozývaly hlasy hájící radar i názory opačné. Diskuse
byla velmi živá a až hlasování potvrdilo konečné rozhodnut radar v Brdech
nepodpořit.                                                                                                                                JS

Cyklobusy vyrazí na silnice
Celkem na silnice bude pravidelně vyrážet 10 spojů. Cestující zavezou do

Toulovcových maštalí, Železných hor, okolí Poličky a řada z nich míří do
Orlických hor. Příznivci výletů na kole zaplatí obvyklé jízdné a 20 Kč za kolo.

V sobotu 3. 5. o půl osmé ráno vyjede letos poprvé na svoji trasu z Pardu−
bic cyklobus Toulovcovy maštale. Jeho trasa vede přes Chrudim, Nové Hrady,
Litomyšl, Borovou a Krounu do Hlinska, kam dorazí po desáté hodině.

Společnost Connex Východní Čechy ve stejný den zahajuje provoz cyklo−
busu Železné hory. Z Pardubic zamíří v 8.30 hodin do Chrudimi a pokračuje
přes Trhovou Kamenici a Horní Bradlo do Seče. Zpátky se vrací přes Heřma−
nův Městec, v Pardubicích je už za dvě hodiny po výjezdu.

„Když je hezké počasí, berou se kola i do autobusu, protože přívěs, který
je pro bicykly určený, bývá plný. Když prší, objíždí autobus svoji trasu prázdný.
Ale obecně se dá říci, že zájem lidi mají, protože je tady mezi kopečky hezky,“
řekl zástupce poličské firmy Zlatovánek. Ta díky dotacím některých měst pro−
vozuje cyklobus od 31. 5. Jeho okružní trasa začíná dvakrát denně během ví−
kendů v Litomyšli a pokračuje přes Proseč, Poličku a Svitavy zpět.

„Letos přibude cyklobus z Lanškrouna na Šerlich. Z této strany podhůří
Orlických hor totiž žádný spoj dosud nejezdil,“ uvedl Radek Kuběnka, ve−
doucí osobní dopravy ČSAD Ústí n/O. Cykloturisté mohou vyrazit z Lan−
škrouna v sedm hodin ráno a další zastávky jsou v České Třebové, Ústí n/O,
Letohradu či Žamberku.  K výstupu se jim nabízí krásy Pastvin, Orlického
Záhoří anebo v deset hodin Masarykova chata na Šerlichu. Trasa má
délku 101 km, i tady za kolo zaplatíte 20 korun bez ohledu na délku trasy.

Další dva cyklobusy této ústecké společnosti budou jezdit rovněž od 7.
června beze změny oproti minulému roku. Platí to o trase Ústí nad Orlicí
(odjezd 7.50) − Žamberk − Šerlich a také cyklobusu Ústí nad Orlicí (odjezd
7.20) − Česká Třebová − Lanškroun − Čenkovice − Králíky − Dolní Morava.

Do Orlických hor míří i sada spojů rychnovské firmy Audisbus. Cyklobusy
uzpůsobené pro přepravu až 50 jízdních kol vyvezou zájemce po různých tra−
sách na místa, která jsou ideálním začátkem pro cyklistické a turistické výlety.

Všichni dopravci uvádějí, že cyklobusová sezona skončí o svatováclavské
neděli 28. září.        (MF DNES − Pardubický kraj, 22. 4. 2008, kráceno)

NEJEN Z MĚSTA

Pracovníci AVX hrozí stávkou
Zaměstnanci AVX v Lanškrouně chtějí zvýšit platy a prodloužit dovolenou.

Pokud jim vedení podniku nevyhoví, hrozí, že budou stávkovat.
Šest stovek pracovníků ze dvou směn si v pondělí během dvou mítinků po−

stěžovalo na dosavadní vývoj mezd. „Od roku 2001 do roku 2007 jsme 21 procent
pod inflací. Specialista v dělnické kategorii má průměrnou mzdu 13 300 hru−
bého včetně příplatků za soboty, neděle i noci. My jsme požadovali přidat de−
set procent a prodloužení dovolené o týden navíc ze čtyř na pět týdnů,“ uvedla
Marie Hubálková z odborové organizace lanškrounského podniku.

Stávkovou pohotovost odboráři vyhlásili po nabídce vedení firmy zvýšit
pracovníkům AVX mzdy pouze o šest procent. O deset procent pak pro pra−
covníky ve ztížených pracovních podmínkách. Prodloužení dovolené podmi−
ňuje management odpracováním patnácti let u firmy. „Tyto návrhy bereme ja−
ko výsměch, protože nemáme žádné jiné zvýhodnění, ani třinácté, natož čtrnácté
platy. Za tyhle peníze je to katastrofa,“ dodala Marie Hubálková.

Vedení podniku nyní podle ní vidí, že se pracovníci nebojí. „AVX je podnik,
který dováží lidi ze širokého okolí. Lidi z vesniček jsou rádi, že tu práci mají,
a nikdy se neozvali. A teď do toho jdou všichni,“ uvedla Marie Hubálková.
Další mítinky odboráři chystají na zítřek. Pokud se jim při jednání o kolektivní
smlouvě nepodaří dospět ke smíru, pak záležitost předají zprostředkovateli.

Lanškrounské vedení firmy se mítinku nezúčastnilo a současnou situaci
nechce veřejně komentovat.

Pracovníci AVX Lanškroun vyrábějí tantalové a niobové čipové konden−
zátory. Podnik patří do japonské průmyslové skupiny Kyocera Corporation.
V současnosti zaměstnává přibližně 2400 pracovníků.

(Mladá fronta DNES − Pardubický kraj, 23. 4. 2008, jah)

V AVX nevylučují stávku
V lanškrounské firmě AVX pokračuje stávková pohotovost. Předsedkyně

odborů nevylučuje ani možnost stávky.
„Když jsem před lety nastupovala do AVX, byla jsem opravdu hrdá na to,

kolik si vydělávám. Ta doba už je ale bohužel pryč, platy se dlouho nijak
zvlášť nezvedaly, i když je inflace. Pokud si tady člověk chce vydělat, musí
honit přesčasy,“ to je hlas jedné ze zaměstnankyň známé lanškrounské
elektronické firmy, která si ovšem nepřála být jmenována. Tato slova potvrzuje
i předsedkyně odborů v AVX Marie Hubálková.

Zvýšení platů o deset procent a navýšení dovolené ze čtyř na pět týdnů – to
byly hlavní požadavky odborářů při vyjednávání o kolektivní smlouvě na
období let 2008 a 2009. Neshoda v těchto bodech pak vedla k vyhlášení stáv−
kové pohotovosti, která trvá od minulého čtvrtka. V pondělí a předevčírem
večer se pak konaly mítinky pro jednotlivé směny firmy. Vedení odborů na
nich získalo širokou podporu zaměstnanců. „Nemám ještě vše spočítané, ale
podpisem nám dává podporu zhruba pětaosmdesát procent zaměstnanců,“
řekla včera Deníku Marie Hubálková. Jak dodala, i když z vedení firmy
v USA už přišlo sdělení, že je jednání o kolektivní smlouvě považováno za
uzavřené, budou odboráři dál o sporných bodech vyjednávat s ředitelem
lanškrounského AVX. S vedením firmy je také dohodnut zprostředkovatel
jednání. Pokud nebude dosaženo smíru, mohlo by podle slov Marie Hubálkové
dojít i ke stávce.                                 (Orlický deník, 26. 4., Karel Pokorný)
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Varhany se svým „lékařem“ − restaurátorem Rudolfem Valentou v prosin−
ci 2007.                                                                               Foto: Lada Sitová

Státní svátek − Den vítězství
 Každoročně se 8. května, na památku 8. května 1945, oslavuje státní svátek

Dne vítězství, kdy bylo Československo, do té doby okupované Německem,
osvobozeno americkými a ruskými vojenskými jednotkami. Došlo tak k ukon−
čení jedné z nejhorších a nejničivějších novodobých válek v historii Evropy.

Při této příležitosti položí dne 7. května 2008 ve 14.00 hodin představitelé
města věnce k pomníku připomínajícímu oběti válek a holocaustu a v kostele
sv. Anny se od 19.30 hodin uskuteční slavnostní koncert „Stradivárky mezi
varhanami“, na kterém zazní restaurované varhany z konce 17. století společně
s barokní flétnou. Na varhany bude hrát Lucie Žáková, na barokní flétnu Julie
Soukupová Braná.           Lenka Mačátová, kancelář starosty a tajemníka

Píseň o svobodě

POZVÁNKA
Srdečně zveme naše členy i občany na oslavu 63. výročí vítězství a ukončení
2. světové války. Uctění památky obětí a kladení věnců u pomníku obětí
válek v Lanškrouně se koná ve středu dne 7. května 2008 ve 14 hodin.

Josef Bílý, předseda ZO ČSBS
Dr. Jaroslav Kovařík, jednatel

Varhany v lanškrounském kostele sv. Anny
Podle zápisu na víku ventilové komory postavil varhanní pozitiv Kryštof

Zikmund Klembt, který byl varhanářem v Kroměříži. Narodil se kolem ro−
ku 1678 neznámo kde.

Datum 1703, které je
uvedeno na spodní straně
středové části, nemusí
být datem vzniku var−
han. Soupis památek his−
torických v okresu lanš−
krounském Josefa Ci−
bulky a Jana Sokola u−
vádí jako přibližné datum
vzniku nástroje konec
17. století.

Varhany patří k typu
nástrojů, který byl v té
době obvyklý. Původní
rozsah je C – c3, krátká
spodní oktáva, klaviatura
manuálu je původní s ne−
původními potahy.

Přes poškození se nástroj zachoval ve stavu, který umožňoval návrat k pů−
vodní zvukovosti. Výška ladění je cca 465 Hrz, koncem 19. století došlo ke
změnám dispozice – krácení, přesazování a v některých případech prodlužo−
vání píšťal ve snaze prohloubit ladění. Rejstříková dispozice je původní.

K restaurování nástroje bylo použito bukové, smrkové, lipové, dubové, bo−
rovicové, zimostrázové a ebenové dřevo. Mezi další použité materiály patří
například pergamen, kůže a další. Nástroj byl restaurován varhanářem Mgr.
Rudolfem Valentou v letech 2006 − 2007  za spolupráce cínaře Štěpána Kopečka.

Barokní varhanní skříň je trojdílná s vyvýšeným středem, nahoře zakončená
římsou. Skříň byla poznamenána zásahy v souvislosti s minulou přestavbou
varhan. Před zahájením restaurování byla provedena sondáž, která odkryla
původní mramorovou úpravu v sytějších, modrých tónech. Restaurátorka skří−
ně, akademická malířka Hana Vítová, respektovala původní barokní řešení
skříně včetně barevné úpravy.

Restaurování varhan a skříně stálo 1.500.000,− Kč a bylo financováno z pro−
gramu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury České
republiky. Za poskytnutí grantu patří poděkování Městu Lanškroun.

Za Římskokatolickou farnost Lanškroun – děkanství Lanškroun
Mgr. Michaela Wendligová, asistentka

Použité informační zdroje: restaurátorské zprávy, Soupis památek histo−
rických v okresu lanškrounském, Josef Cibulka a Jan Sokol, Praha 1935

Byli jsme jak ptáci,
kteří v žízni
nebe prosí
o slzičku rosy.

Už ústa smějí říkat,
co cítí naše srdce.
A srdce s rodnou zemí mluví,
jak s matkou její syn.

Už nebudou z ní utíkat
naše děti a vnuci.
Zůstanou jí věrni
jak její jezera a hory.

A kdesi v daleku
klín táhnoucích husí
nebude jim bodat srdce
touhou po rodné zemi.

Budou jako včely,
které odlétají
do cizí zahrady
a domů se vracejí
obaleny pylem.

jš

AKTUÁLNĚ
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE
SPORTOVNĚ − TVOŘIVÝ
TÝDEN (30. 6. − 4. 7. 2008)
Pro koho: pro děti od 1. do 5. tříd
Cena: 750,−Kč (cena zahrnuje: 5x
oběd, jízdné a vstupné, nájemné za tělo−
cvičnu a bazén, veškerý použitý materiál)
Přihláška: odevzdejte přihlášky a finanční
částku do 16. 6. 2008, v případě odhlášení se platí storno poplatek 100,− Kč
Kontakt: ddm@lanskrounsko.cz, tel.: 465 322 515, 723 356 378, 723 153 492 
PROGRAM:
Pondělí − 30. 6.: sraz v 8.00 hod. v DDM, konec v 16.00 hod. tamtéž.
Dopoledne: výtvarné zábavné dopoledne, oběd, odpoledne: batikování triček.
S sebou: přezůvky, svačina a pití, světlé bavlněné tričko bez potisku.
Úterý − 1. 7.: sraz v 8.00 hod. na vlak. nádraží, konec v 15.30 hod. tamtéž.
Celý den: Výlet do Chocně, centrum MAGNETHROU, tvoření ze stavebnice
Geomag, oběd. S sebou: svačinu a pití, malé kapesné, pláštěnku.
Středa − 2.7.: sraz v 8.00 hod. v DDM, konec v 16.00 hod. tamtéž.
Dopoledne: koloběžkové závody, míčové a pohybové hry, košíková, stolní
tenis, oběd, odpoledne: návštěva MINIGOLFU. S sebou: svačina a pití, spor−
tovní oblečení a obuv, malé kapesné.
Čvrtek − 3. 7.: sraz v 8.00 hod. v DDM, konec v 17 hod. na autobus. nádraží.
Dopoledne: tvořivá činnost − výroba šperků, zdobení květináčů, barvení ka−
menů, oběd, odpoledne: výlet do Strážné − návštěva obory s lesní zvěří
a rozhledny Lázek.
Pátek − 4.7.: sraz v 8.00 hod. v DDM, konec v 16.00 hod. tamtéž.
Dopoledne: vycházka do Obory, hry a soutěže u chaty Lesanka, oběd, od−
poledne: tvořivé a výtvarné činnosti z přírodnin.
Program při nepříznivém počasí: deskové a stolní hry, video, pohybové hry
v tělocvičně, kvízy a rébusy, počítačové hry, bazén−plavání.

Jedno prima dopoledne
Díky kamarádům a známým můžeme prožít spoustu pěkných zážitků.
A jeden takový zážitek jsme zažili i my − děti a maminky − z mateřského

centra Dětský svět. Přijali jsme pozvání od žáků a učitelů ze Základní školy
speciální v Lanškrouně a navštívili jsme jejich školu, abychom shlédli divadelní
představení, které si nacvičili. Zdramatizovanou pohádku od Jiřího Trnky
sledovaly všechny dětské i maminkovské oči s napětím až do konce a skvělý
výkon herců byl odměněn velkým potleskem. A když se „divadelní sál“ pro−
měnil v hernu se spous−
tou zajímavých hraček,
bylo o další společnou zá−
bavu postaráno.

Děkujeme hercům ze
základní školy speciální
(Andrejce, Lukášovi,
Mirkovi, Járovi, Marti−
novi, Honzíkovi a Štěpá−
novi) a p.uč. Vlaďce a p.uč.
Radimovi za jedno prima
dopoledne…

Děti a maminky
z MC Dětský svět

Mateřské centrum zve na LÁTKOVÉ POSEZENÍ
Pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s moderními systémy pratelných plen,

připravilo Mateřské centrum Dětský svět malé „látkové posezení“, které
proběhne 12. 5. 2008 od 9.30 v prostorách MC. V případě, že máte o pro−
blematiku zájem a termín Vám nevyhovuje, je možnost domluvy osobní kon−
zultace.                        Eva Vetchá, e.vetcha@seznam.cz, tel. 776 17 59 93

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s  Městem Lanškroun a Farním sborem ČCE vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
− letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), ze zimního oblečení
především kabátů a bund,
− lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
− domácích potřeb − nádobí bílé i černé − vše jen funkční,
− peří, péřových přikrývek a polštářů,
− dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),
− hraček a školních  potřeb, novin, časopisů a knih,
− nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské),
− kabelek, tašek, batohů a peněženek.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: lyžařské boty; oděvy z umělých vláken
(silon, nylon, dederon); ledničky, televize a  počítače (nebezpečný odpad);
nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).
Sbírka se uskuteční:
v úterý 13. 5., ve středu 14. 5, v pátek 16. 5.  17.00 – 19.00 hod.
v sobotu 17. 5. 9.00  – 11.00hod.
Místo: Evangelická fara, Českých bratří 654, Lanškroun
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace na tel. 605 900 659, 605 241 384

SBĚR ODĚVŮ A PRÁDLA
Již tradičně pořádá místní skupina Českého červeného kříže

v Lanškrouně sběr oděvů a prádla
v objektu Charity na nám. Aloise Jiráska

ve dnech 9. a 10. května (tj. v pátek a v sobotu),
po oba dny od 8.00 do 19.00 hod.

Vše musí být čisté a zabalené v pevných obalech − nikoliv
v igelitových. Přejímku budou provádět členky ČČK.

Všem, kdo se této dobročinné akce zúčastní, pořadatelé děkují
předem.                                                             Za ČČK − Mastný

DĚTI
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Rozhovor s Luckou Žákovou z VIII. A
Jaký názor jsi měla ze začátku na celou soutěž?
Moc jsem o ní nevěděla. Jenom to hlavní, že mám navrhnout obal sešitu

a možná vyhraju mobil.
Myslela sis, že máš šanci vyhrát?
Ten sešit jsem nekreslila kvůli vý−

hře, ale kvůli tomu, že mě to bavilo.
S výhrou jsem ani nepočítala.

Jak jsi přišla na nápad, jak sešit
ztvárnit?

Nevěděla jsem, jak ho ozdobit, a tak
jsem začala kreslit to, co mě jako první
napadlo. Nakonec z toho „vylezly“ ta−
kové zajímavé ornamenty, které jsem
zvýraznila tlustými a slabými černými
liniemi. Využila jsem tzv. optického
klamu.

Jak ti tvou práci ohodnotila paní
učitelka?

Paní učitelka mi radila, jak to mám
udělat lépe barevně, ale já jsem to nechala v klasické a jednoduché černobílé
barvě. Jinak se to paní učitelce asi líbilo.

Byla jsi překvapená, nebo jsi něco podobného očekávala?
Ani ve snu mě nenapadlo, že z takové spousty lidí vyhraji právě já. Výhra

mě opravdu velice, ale mile překvapila. Měla jsem obrovitánskou radost!
Jak reagovali ostatní? Nezáviděli ti?
Kamarádi a rodiče se radovali se mnou. Všichni byli zvědaví, jak ten mobil

vlastně vypadá. Možná, že ostatní trochu záviděli.
Jak se ti líbí nový mobil?
Hrozně moc, je pěkný a má velké množství funkcí.
Nemrzí tě, že jsi nebyla třeba první, když už byla výhra tak blízko?
Jsem ráda už za toto umístění. Je to dobrý pocit.

Pro školní časopis Béda se ptala: Věra Štefanová, VIII. B

DĚTI

Sportovní hry v Damníkově
V pondělí 21. dubna proběhlo

v naší damníkovské školce základní
kolo 1. sportovních her MŠ 2008.

Děti závodily v pěti soutěžních dis−
ciplínách – štafetovém běhu, hodu
do dálky tenisovým míčkem, v pře−
kážkové chůzi zručnosti s míčem v ke−
límku, skákání v pytli a pětiskoku ne−
boli žabácích. Děti si soutěžení užíva−
ly a za velkého povzbuzování všichni
dokončili soutěžní disciplíny ve vý−
borných časech. Odměnou pro děti se staly vstupenky do krytého plaveckého
bazénu v Ústí nad Orlicí.          Dagmar Habrmanová,  ZŠ a MŠ Damníkov

ŠKOLNÍ PLES „SMETANKY“
První školní ples žáků ze Smetanky se uskutečnil ve čtvrtek 10. dubna na

lanškrounském zámku. Navazoval na Společenský den, který se konal již
dříve. Zúčastnili se ho žáci osmých a devátých tříd. Ples začínal nezvykle ve
12 hodin, takže jsme se dopoledne ještě 3 vyučovací hodiny museli učit.

Sešli jsme se upraveni a oblečeni ve společenském. A všem to moc slušelo...až
oči nestíhaly. Moderátorem celého plesu byl pan učitel Dobšíček. Po úvodním
slovu následovalo předtančení bývalých žáků naší školy Martina Jetleba a Te−
rezy Markové. Poté byla vyhlášená pánská volenka. Zpočátku se nikomu do
tancování nechtělo, stydlivost vítězila, ale po chvíli se už začal parket zaplňovat.

Někteří „odvážlivci“ se schovávali v šatně nebo za závěsem. Na řadu však
přišla i dámská volenka. Tančilo se asi 45 minut. V první přestávce probíhalo
fotografováním tříd...Óóó, jak hezké budou fotky... Druhá taneční série byla
lepší, sál se zaplnil. Během tancování vybírala porota krále a královnu plesu.
Královnou se stala Klára Jandová a králem Lukáš Flusek. Co získali? Nádherný
dort, korunku a 2 tance dle vlastního výběru.

Nechyběla ani bohatá tombola, do které různými drobnostmi přispěli sami
žáci. Téměř každý si nějaký dáreček odnesl, nejčastěji lízátka a propisky. Po
tombole byla poslední možnost zatancovat si cha−chu, walz, polku a jiné
tance. Ples končil v 15 hodin a určitě se  vydařil.

Nesmíme opomenout poděkovat Kulturnímu centru v Lanškrouně za vřelou
pohostinnost na zámku, Martinovi a Tereze za předtančení, Pekařství Sázava,
které poskytlo drobné občerstvení, a všem učitelům a žákům  podílejícím se
na zdárném průběhu školního plesu.

Míša a Lucka Žákovy, VIII. A a p. uč. Pavel Dobšíček

NAMALUJ SI SVŮJ SEŠIT
Nabídka zúčastnit se soutěže s tímto názvem přišla do školy koncem roku

2007 od Brněnských papíren. Soutěžící měli za úkol pokreslit, pomalovat či
polepit bílé desky sešitů speciálně pro tuto soutěž vyrobených. Nápad mě
zaujal stejně tak jako žáky – ty často nalákala možnost získat jeden ze tří
mobilů − a tak jsme se do soutěže přihlásili.

Stepa nám potřebný počet sešitů obratem dodala a v lednu pak žáci 3. – 8.
tříd  vyráběli svá malá výtvarná dílka. Dobré bylo, že sešity všem po zhotovení
zůstaly, ke zhodnocení se zaslaly jen jejich fotografie. Věřte mi, že krásných
sešitů bylo mnoho a já bych těžko vybírala ten nejlepší. To udělala porota
Brněnských papíren, která vybrala z tisícovky došlých fotografií 30 nej−
krásnějších a z těch pak určila a ocenila ty tři NEJ.

Velkou radost mám nejen z toho, že jednou ze tří oceněných je žákyně naší
školy Lucka Žáková, ale také z toho, že mezi třicítkou nejúspěšnějších bylo
dalších 5 − 6 prací našich žáků. Je to skvělý úspěch vás všech tvořivých ma−
lých i větších lidiček! Lucce i všem „bezejmenným“ účastníkům gratuluji.

Hana Chládková, ZŠ Smetanova ul.

Otcovské radosti
V souvislosti s narozením a vývo−

jem svého syna Viktora začínám si
užívat příjemných rodičovských, pro
upřesnění řekl bych čistě otcovských
radostí z rozličných hraček. Vzhle−
dem k oblíbenému a téměř nekoneč−
nému slovu „brrrrm“ se u nás doma
postupně začínají objevovat plastová
auta. Prozatím nejsou příliš složitá,
ale už teď si s nimi sem tam zajezdím
na koberci. Traktor dokonce dokáže na−
brat dudlík do lžíce a přemístit ho o
kus dál. Syn kupodivu mému zájmu o
jeho hračku zatím s nadšením přihlí−
ží. Možná se podivuje nad tím, že jsem
více nepropadnul leporelům, ale kro−
mě oblíbeného „brrrrm“ nic nenamítá.

Napřesrok plánuji bagr. Bude mít
mechanické ovládání, aby se s ním da−
ly hloubit jámy v písku, nebo zaplnit
korbička náklaďáku. Ten už by však
možná mohl mít vlastní motorový po−
hon. Pro kluka to ještě asi tak úplně
nebude, ale pokud na něj dohlídnu,

určitě ovládání zvládne. Když si
představím, co můžu „pro syna“ po−
řídit za pár let, doslova se tetelím blahem.

Zajdete−li se podívat na letecké mo−
deláře do dolíku pod lípy ve směru na
Lukovou, možná na vás stejně jako na
mě dolehne trocha nostalgie v podobě
pochybností, jestli jste přece jen nemě−
li to letadlo z balsy dolepit a ne ho za−
strčit pod postel po prvním nevyda−
řeném pokusu natáhnout papír na  zad−
ní křídlo. Nicméně nezoufejte, máte−
li děti, můžete leccos dohnat. Možnos−
ti jsou dnes neuvěřitelné a pamatujte,
že modelář dřímá v každém z nás!
                     František Teichmann
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Kdyby se vám náhodou stalo, že kolem vás v noci téměř neslyšně proletí menší
svítící objekt špatně identifikovatelných tvarů, není potřeba hned alarmovat policii
pro podezření na přílet mimozemšťanů. S největší pravděpodobností jste se jen
stali obětí kratochvíle místních leteckých modelářů, pro které je i noční létání
jednou z mnoha akcí pestrého leteckého arsenálu.

Letecké modelářství má v našem městě již letitou tradici, ale žádný oficiální
spolek tu nehledejte. Místním stačí radost z létání a dobrá parta, jak se dozvíte
z rozhovoru s Rostislavem Sirovým.

Táhne člověka k leteckému modelářství  touha po létání, nebo je to častěji vliv
otců,strýců a  starších kamarádů?

Prvně kluci zkouší stavět vlaštovky. Vidí, že to letí, a po chvíli je začne za−
jímat proč.

 Zkusí postavit malý  pokojový model, který je křehký, neustále se rozbíjí, a tak
začnou pomýšlet na něco většího. Vyrobí si podle plánku z časopisu svůj první
,,pořádný“ model a vyrazí na kopec. V lepším případě jim to letí, v horším se to
rozbije nebo to vlivem termiky ulétne  a už to nenajdou. Takhle to vlastně začíná.
Někteří jedinci kouzlu modelařiny podlehnou a pokračují vytrvale se stavbou
dalších a dalších samoletů. Dalo by se to taky řídit? Posbírají veškeré své úspory
a vyrazí do nejbližší modelářské prodejny zakoupit svůj první vysílač.

 Staví větší a větší letadla, nakupují spoustu elektroniky nutné pro jejich provoz
a najednou zjistí, že tomu naprosto propadli.V souběhu tohoto vývoje se
z modelářství stává droga a začínají se vytvářet skupinky nadšenců, posedlých
touto chorobou.

Člověk zjišťuje, že se dá létat níž a níž, hlavou dolů, že se s modelem dají
dělat různé akrobatické obraty a figury, létat za tmy, někdy přijde na řadu i ně−
jaká ta pyrotechnika odpalovaná z modelů. To vše přenáší modeláře tak trochu
do jiného světa.

 Stává se, že se z modeláře stane i skutečný pilot?
Nestává se to často, ale asi je to snem každého modeláře, dostat se do vzduchu.

Dříve se díky Svazarmu mohli už patnáctiletí podrobit výcviku na větroních.
Dnes už to funguje trochu jinak a vše je už spíše otázkou peněz, známostí a vy−
trvalosti. Faktem je, že kdo po létání touží, může dnes své sny realizovat bez
jakýchkoli politických aktivit. V  Lanškrouně a okolí žije několik lidí, které
modelařina přivedla k velkému létání. Zasáhlo je to natolik, že obětovali veškerý
volný čas i finance za hodiny strávené v jiné dimenzi.

Je letecké modelářství nějak rozkastované podle typu letadel, nebo si každý
během svého života vyzkouší více modelů a všichni prostě drží při sobě?

Všeobecně se dá říci, že modeláři povětšinou drží při sobě. Je to dané i lokalitou,
kde se scházejí. Modelářství se obecně dělí do více  skupin. Zřejmě nejjednodušší
na ovládání jsou modely lodí, pak jsou auta a následují modely letadel a vrtulníků.
Letadla se dělí na motorová a větroně.Bezmotorové létání se jeví jako nejjednodušší
a nejpomalejší, ale opak je někdy pravdou. I tyto stroje dosahují rychlostí kolem
200 km/hod. a navíc je třeba vyhledávat termické proudy , které je drží ve vzduchu,
takže zas taková legrace to také není. Motoroví modeláři staví běžně letadla
s rozpětím křídel od 40 cm do 3,5 metru, vyjímečně až 8 metrů, a 150 kg váhy,
poháněná benzínovými motory o objemu přes 500 kubických centimetrů. Poslední
skupinou jsou vrtulníky. To jsou technicky i finančně nejnáročnější stroje. I ovlá−
dání se považuje za nejsložitější .

Lanškrounští modeláři si pro létání svých modelů oblíbili dolík mezi

MODELÁŘI, LIDÉ Z TAK TROCHU 
JINÉHO SVĚTA

Lanškrounem a Lukovou. Čím je tohle
místo pro modeláře tak zajímavé?

Vzhledem k tomu, že většina z nás
provozuje motorové létání, které je
v případě ztráty kontroly nad modelem
docela nebezpečné, vyhovuje nám tato
lokalita dostatečně vzdálená od bytové
zástavby. Výhodou je i orientace le−
tiště.Vítr většinou fouká podélně s drá−
hou a tím usnadňuje manévrování při
startech a přistáních.V případě bočních
větrů je údolí obtékáno a turbulence se
neprojevují tolik jako na rovině.

Větroňáři zase šplhají po kopcích,
kde využívají stoupavých vzdušných
proudů k docílení přechodové výšky
pro následné navázání na termické
proudění, ve kterém jsou schopni do−
sáhnout i  kilometrových výšek. Kopce
tu v okolí jsou hodně zalesněné, a tak
tu podmínky pro kluzáky moc dobré
nejsou. Ideální podmínky bývají na
svazích v Králíkách, Letohradě, někdy
v Opatově. V republice je spousta pa−
horků odkrytých ze všech světových
stran, bohužel u nás v okolí ani jeden.

Navíc větru neporučíš. Potom musí dojít k vyvlékání pomocí tzv. „gumicuku“
nebo silonu a navijáku. To stačí k dosažení výšky 80−100 metrů a následuje
hledání teplých vzdušných proudů a boj o udržení výšky.

Jakou má historii letecké modelářství v Lanškrouně?
Řekl bych, že historie zasahuje trošku jiným směrem než tím naším. V době

mého dětství se touhle činností zabývala  zhruba desítka  lidí, o kterých to bylo
všeobecně známé, a spousta dalších modelařila prakticky anonymně. Tři létali
motorová letadla, dva stavěli větroně a zbytek proháněl čluny po koupališti. V té
době byly ovšem podstatně horší podmínky. Jak finanční, tak technické. Dostup−
nost modelářského dřeva (balsy) byla katastrofální, o elektronice radši nemluvit.
Kořeny leteckého modelářství však sahají poměrně hluboko. Mezi námi je třeba
starý harcovník pan Doležálek, který i v pokročilém věku prohání své letouny
jako mladík. Já ho pamatuji tak od svých pěti let. Často létal na kopci, jak jsme my
kluci říkali ,,u atriáků“, s motorovými modely. Poznali jsme to okamžitě podle
kraválu. Hop na kolo a „davaj“ po směru, odkud se ozývalo kvílení japonské
„dvaapůlky Enya.“ To je ale tak třicet let zpátky. Dnes s námi navštěvuje mode−
lářskou plochu ,,u lip“, což je již zmiňované letiště u Lukové.

Jsou lanškrounští modeláři nějak organizovaní?
V Lanškrouně, pokud vím, žádný registrovaný modelářský spolek neexistuje.

Dříve tu byly alespoň zájmové kroužky v domě pionýrů, ale v současné době
bohužel nic. Nejbližší klub je v České Třebové, a tak je spousta Lanškrouňáků
členy právě tamní modelářské organizace. Pokud chce člověk tohle hobby  pro−
vozovat jako sport, potřebuje k tomu  licenci a pojištění pro případ škod vzniklých
provozem modelů. V Lanškrouně tak funguje skupina modelářů, která nemá
žádnou oficiální podobu, byť se na našem letišti aktivně schází cca 20 − 30 lidí.
Zájem mezi mládeží je, ale v éře počítačů už nezbývá tolik nadšenců, kteří by si
chtěli doma stavět letadla. Na druhou stranu je dnes už po stránce technické a do−
stupnosti materiálů všechno mnohem jednodušší a několik zapálených mladých
na nás taky zbylo.

Zmínil jste pojištění. Co vlastně letecký modelář pojišťuje?
Pojišťujeme si věci, které se dají letadlem rozbít. Stává se, že model může při

startu, přistání, nebo vlivem poruchy ovládání  narazit třeba do zaparkovaného
auta. Pojištění má pokrýt takto vzniklé škody. Je to něco jako povinné pojištění
nebo pojištění sportovců, ale je to levnější – v řádu stokorun.

Jaká je, pro představu čtenářů, taková běžná cena dálkově ovládaného
letadla s motorovým pohonem?

V dnešní době je nutné rozlišit, je−li to letadlo stavěné doma nebo koupené jako
set připravený k letu. Model s rozpětím cca 1,5 m osazený spalovacím motorem
může stát od 7 – 8 tisíc korun výše. Také záleží na ceně rádia, která se pohybuje
od 3 do 40 tisíc. Proto nejsou výjimkou piloti disponující arsenálem v hodnotě
ojetého osobního motorového vozidla.

Elektronika šla v posledních letech s cenami dost razantně dolů. Je to
znát i v modelářství?

Je to znát. Zaprvé se rozvinul trh. Množství firem, které se zabývají stavbou
letadel i prodejem součástek, se v posledních letech zněkolikanásobil. Vliv na
ceny má i vývoj kursu dolaru, který je mnohem výhodnější než dříve. Ceny
spadly za posledních pět let tak o třetinu.

Pro dopravní letadla je nejrizikovější start a přistání. Počítám, že u modely
jsou na tom obdobně.

ROZHOVOR
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Je to tak. Dá se říci, že přistání z hlediska rizikovosti převládá nad startem,
protože při startu mají modely výhodu v předimenzovaných motorech, které jsou
schopně letadlo dostat do vzduchu na vzdálenosti dvou tří metrů, a pak jim
přebytek výkonu umožňují kolmo stoupat vzhůru. Přistávací manévr je podstatně
horší. Je tam mnoho doprovodných aspektů – silou větru a přízemními turbulencemi
počínaje a nerovností terénu konče. To jsou velmi časté příčiny havárií.

Bourá se často?
Bourá se velice často. Dá se říci, že víkendová akce s sebou přinese dvě, tři

rozbitá letadla z deseti. Spousta kolizí nastane též při nácviku společné akrobacie.
Jsou mezi modeláři více ceněná letadla, která si člověk sám postaví, nebo se

cení i koupené stroje?
Řekl bych, že je to závislé na věku toho, kdo to hodnotí. Starší lidé to vidí tak,

že kdo je schopen postavit si funkční letadlo, to je borec, to je modelář. Spousta
lidí jenom lítá. Ať už s postavenými letadly, nebo koupenými. Když to rozbijí, tak
už to ani většinou nejsou s to opravit. Taky se jim říká modelář, ale když si někdo
letadlo postaví, chová se k němu úplně jinak, než když si ho koupí. Hlavně se
o něj více bojí. Někdy se ho dokonce bojí pustit do vzduchu! Je to ale individuelní.
Myslím si, že kdo si letadlo nepostavil, jen těžko pochopí praktickou stránku
aerodynamiky a  konstrukce.

Jakou rychlostí se modely motorových letadel běžně pohybují?
Vzhledem k tomu, že létají i vrtulníky,  je to rychlost od nuly do cca 200km/h.

Modely poháněné turbínou dokáží letět až 500 km/h. To už se ale dá jen velmi
obtížně řídit a navíc tyto zbraně  potřebují velmi dlouhou přistávací dráhu a obrov−
ský prostor bez překážek mimo  obydlenou oblast. Dnes se dají do modelu nain−
stalovat i kamery a letadlo se pak může řídit i pomocí obrazu z letadla a jeho pře−
nosu na monitor. Na internetu je ke shlédnutí spousta videí s těmito záběry.

Jaké palivo se v letadlech používá?
Dnes už létá spousta letadel na elektromotory, jak stejnosměrné, tak střídavé.

Díky obrovskému skoku ve vývoji lithium−iontových akumulátorů dosahují
„stříďáky“ obrovských výkonů. U větších spalovacích motorů nad 30 cm3 se
používá normální benzín natural, do menších modelů se lije směs methylalkohol
s ricinovým olejem v poměru zhruba 80:20. Vyrábí se i speciální  palivo do de−
tonačních motorů fingujících na principu  dieselu, ale dnes už se používá jen oje−
diněle. Do proudových letadel se pak tankuje kerosen.

Dělají modeláři pro veřejnost nějaké atrakce, kde předvádí, co všechno umějí?
Zájem je docela velký. Náš Nezávislý spolek závislých modelářů  Zerozero od−

létal v okolí Lanškrouna spoustu takovýchto akcí. Počínaje oslavami u příležitosti
sedmi set let výročí existence místních obcí, dětskými dny, leteckými dny a sou−
kromými akcemi konče.                       František Teichmann
Info o modelářích na: www.zerozero.cz, foto: autor a archiv  modelářů

Pan Doležálek stále ještě chodí létat

Rostislav Sirový  se svým modelem

ROZHOVOR

KAMENNÉ PAMÁTKY LANŠKROUNSKA
Ecce homo

Cestou z Lanškrouna do Lukové na vrcholu mírného
kopečku nelze přehlédnout pískovcový sloup se sochou
Krista schovaný pod rozložitou lípou. Byl postaven v roce
1749, v době vrcholícího baroka.

Socha Ecce homo („Hle, člověk“) představuje scénu ze
života Ježíše Krista, kdy jej Pilát po bičování vyvedl z pa−
láce a před zraky rozvášněného davu jej předal velekněžím
a vojákům, aby jej ukřižovali. Potupený, zmučený Ježíš je
zde oděn do bederní roušky, má spoutané ruce a na hlavě
trnovou korunu.

U našeho sloupu si můžeme vzpomenout ještě na jedno
poslání, které obdobné sakrální stavby dostávaly do vínku.

Výrazným barokním fenoménem je komponovaná kra−
jina, snaha barokních tvůrců vtisknout krajině vyšší spiri−
tuální rozměr. Díky těmto ideám vzniklo v celých českých
zemích bezpočet staveb (pavilonů, kaplí, soch, zámečků),

které ač od sebe vzdáleny třeba několik kilometrů, mezi sebou pohledově ko−
munikují, tvoří krajinné osy a spolu s alejemi, kopci s poutními místy, památ−
nými stromy, lesními prameny a dalšími prvky propůjčují kraji mystický cha−
rakter. Příkladnou barokní komponovanou krajinu vybudoval František
Antonín Špork v Kuksu, Albrecht z Valdštejna v Jičíně nebo František Josef
Šlik v Kopidlně.

V Lanškrouně měl možná obdobně velkorysé plány se zdejší krajinou Jan
Adam Ondřej z Liechtensteina v souvislosti se stavbou Nového zámku, jak
tomu nasvědčují aleje rozvíjející se po svazích Zámecké hory.

V této souvislosti však jistý duchovní rozměr nese i sloup Ecce homo, byť
jej nestavěl žádný šlechtic, ale pravděpodobně jen mlynář. Možná, že jde jen
o náhodu, ale spíše stavitel s jasným záměrem sloup postavil v místě, kde se
téměř protíná několik krajinných linií spojujících významná kultovní místa
našeho regionu.

Jedna osa propojuje dva výrazné kop−
ce: Zámeckou horu a Rychnovský vrch,
další rudoltický a žichlínský kostel,
pak kostel v Damníkově a Cotkytli, ba−
rokní areál lázní v Anenské Studánce
s Šebrlovou kaplí nad Albrechticemi a
poslední linie spojuje lukovský kostel
s Lanškrounem.

Některé body jsou přímo viditelné,
jiné si musíme domýšlet. Přesto je od
sloupu, i když se nenachází zvlášť vy−
soko, krásný výhled na čtyři kostelní
věže, Nový zámek, Rychnovský vrch
a Hřebečský masiv…

I kdyby uvedená teorie byla boha−
pustým výmyslem, přesto zůstává sloup
Ecce homo významnou součástí kul−
turně historického dědictví Lanškroun−
ska. Bohužel se dnes nachází ve značně
neutěšeném stavu, zvlášť vrcholovou figuru před několika lety vandalové
vážně poničili.

Přes svůj torzální stav však sloup dokládá velmi vysokou úroveň místních
barokních tvůrců a svědčí o niterném a citlivém sepětí umělců a stavebníků
s krajinou.                                                                             Vlastimil Novák

Ecce homo
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BUDEME ŽÍT VE STÍNU
VĚTNÝCH ELEKTRÁREN?

Lanškrounskou kotlinou a přilehlými obcemi dnes více než cokoli jiného
cloumá téma výstavby větrných elektráren. Není neobvyklé, že „větrníky“
názorově rozdělují nejen jednotlivé obce, ale do střetu se dostávají i místní
s „lufťáky“, kamarádi na pivě nebo dokonce rodiče s dětmi.

Článek, který na tohle téma píši, má přinést informace, postřehy i zamyšlení.
Budu se snažit dívat na elektrárny s kritickým nadhledem, ale dopředu při−
znávám, že jsem zastánce využívání obnovitelných zdrojů energie, že elektrárna
jako takové mi připadá elegantní a v krajině mi vadí mnohem méně než jiná
technická zařízení. Přesto se domnívám, že větrná energie je pouze jednou
z více možností, jak řešit velké téma ENERGIE.

Proč je tohle téma tak kontroverzní?
Podíváme−li se do historie, není využívání větrné energie v oblasti na západ

od nás žádnou novinkou. Dřevěné větrné mlýny najdeme na pobřeží Severního
moře, ve Francii i Španělsku a kupodivu jsou na některých místech až dosud
funkční. V dřívějších dobách se sem tam stavěly větrné mlýny i u nás, ale tra−
dičně se dávala přednost mnohem jistějšímu pohonu vodou.

Výstavba větrných elektráren je de facto novodobým fenoménem, se kterým
nejsou v našich zeměpisných šířkách zkušenosti. Něco jako zdravý selský ro−
zum lze na takovouto novinku aplikovat jen složitě. Od nadšených zastánců
větrných elektráren se stejně jako od nemalé skupiny kritiků dozvíte velké
množství informací, které bývají až protichůdné. Paradoxně to nemusí
znamenat, že jedna skupina lže a druhá má pravdu. Vlivem mnoha faktorů
mohou být informace obou stran v daném kontextu pravdivé. Řeší se totiž
téma, které je neustále v pohybu. Mění se ceny strategických surovin i energií,
spotřeba elektřiny dlouhodobě roste, vyvíjí se politické názory, ekonomické
lobby i třeba kurs koruny. Co včera platilo a dávalo smysl, zítra už neplatí.

Do jedné lokality můžou větrníky přinést prosperitu a rozvoj, jinde mohou
necitlivě zasáhnou do krajiny bez pozitivního přínosu regionu.

Rozhodně ne bezvýznamná a v mnoha oblastech asi i zásadní je i otázka
estetického vnímání stavby jako takové. Někomu se prostě větrník líbí, pro
jiného je to monstrum. Oba názory jsou přitom zcela legitimní. Větrné ele−
ktrárny se však rozhodně nemůžou stavět kdekoli a v jakémkoli množství.

V posledních letech se vyvíjela také legislativa a zákonodárci dali zelené
energii „zelenou“v podobě státem garantovaných dotovaných výkupních cen
energie po dobu 15 let. Stát negarantuje pouze cenu, ale také to, že firmy zpro−
středkující distribuci elektřiny od výrobců veškerou ekoenergii musí vykoupit.
Současná garantovaná cena energie z VTE začíná na 2.46Kč a končí na 3.28Kč
za kWh. Princip je takový, že čím déle je elektrárna v provozu, tím vyšší je
výkupní cena. Právě dotovaný výkup způsobil nebývalý zájem investorů
o tento dosud značně nejistý byznys. Dlužno podotknout, že v okolních zemích
se tahle ekoenergie vykupuje za ještě vyšší částky.

Jak jsou na tom ve světě?
V Dánsku pokrývají větrné elektrárny 20% spotřeby elektřiny, v některých

zemích SRN to podle údajů Hnutí DUHA dotáhli až ke 30%. V celém Německu
se během roku 2006 vyrobilo téměř 7% veškeré elektřiny v 17600 větrných
elektrárnách. ČR vyprodukovala v tom samém roce ve všech větrných elekt−
rárnách okolo 0.1% své spotřeby elektřiny.

Srovnávat však Dánsko s Čechami je značně zavádějící. Oblastí pro renta−
bilní výstavbu větrných elektráren je u nás nepoměrně méně.

Ekologická versus ekonomická
Větrná energie tu byla, je a bude. Její využití je z hlediska mnoha faktorů

ekologické. Stavba je v první řadě zcela odstranitelná, provoz nemá při do−
držení všech doporučených pravidel prakticky žádný bezprostředně negativní
dopad na okolí − především ve srovnání s tepelnou elektrárnou. Celkem rych−
le si na ni přivykají zvířata i lidé. Její provoz neprodukuje žádné emise.

Ekonomický pohled však už může vrhnout  na výrobu energie ve větrných
elektrárnách stín pochybností. Mnohé problémy vyplývají z faktu, že vítr je
prostě značně nejistá a nevyzpytatelná přírodní síla, kterou nelze jakkoli
regulovat.  Možná se také ptáte, jaký smysl má produkce energie, která bez
dotací není prakticky schopná pokrýt své výrobní náklady. Odpověď lze najít
v celém systému subvencí, kterými je EU pověstná. Principielně stejným
způsobem dotuje totiž i zemědělství a uměle tak snižuje cenu potravin.

Bez dotací, které ve formě ekologických daní platí spotřebitel elektrické
energie by nebyla zelená energie konkurenceschopná. Ptáte−li se, proč stát
skrze vaše peněženky pumpuje peníze do výkupu zelené energie, odpověď
vám dá zase naše členství v EU. V přístupové smlouvě ČR s EU se totiž zava−
zujeme dosáhnout do roku 2010 8% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí

spotřebě elektřiny.
I přesto, že největší po−

tenciál má v Čechách spa−
lování biomasy, masivně
se rozběhla především
výstavba větrných elekt−
ráren.

Zapojovaní obno−
vitelných zdrojů dnes
v konečném důsledku
zvyšuje cenu energie.
Podle propočtů zve−
řejněných Hnutím Du−
ha to však bude před−
stavovat v roce 2010
pouze cca 4% výsledné
ceny el. energie pro do−
mácí odběratele. Cena
jedné ekologické kWh
je oproti konvenční vý−
robě momentálně stále
cca 3krát dražší. Pokud
vám z těchto čísel vy−
chází, že ekologická =
dražší, pak počítáte
správně. Hnutí DUHA
na svých stránkách však
upozorňuje, že do výroby elektřiny v uhelných a jaderných elektrárnách nejsou
započítané ekologické a zdravotní škody. Ty pak dle jejich propočtů  zvyšují
cenu této energie až na dvojnásobek a přibližují ji k nákladům zelené energie.
Za rychle se zvyšující cenou elektřiny v posledních letech však stojí především
politicko−ekonomické mechanizmy a rostoucí poptávka, což jsou věci, které
nemají se zelenou energií moc společného.

Optimisté z Hnutí DUHA upozorňují také na to, že zatímco cena elektřiny
z konvenčních elektráren neustále roste, ekologická energie vlivem intenzivního
rozvoje technologií naopak neustále zlevňuje. Doba, kdy se náklady vyrovnají,
tak nemusí být daleko.

Kdo na větru vydělává?
Provozovatelé větrných elektráren jsou nejčastěji soukromé společnosti

(většinou s.r.o.), které se o svůj zisk dělí s obcemi, na jejichž katastrech se
stavby nacházejí. Mezi vlastníky ale figurují i některé obce, a dokonce i polo−
státní ČEZ, a.s. Podrobný přehled všech větrných elektráren včetně provo−
zovatelů a základních informací najdete na www.csve.cz. Dozvíte se, že mnozí
z průkopníků větrných elektráren vzhledem k výkupním cenám v minulosti
zkrachovali. Dnes je situace odlišná. Výkupní ceny a garance způsobily, že
zájem o výstavbu elektráren roste geometrickou řadou. Lanškrounský region
patří mezi oblasti, kde je vzhledem k větrnému potenciálu tlak investorů na
výstavbu elektráren obrovský. Dva funkční větrníky už stojí v Anenské Stu−
dánce a dokončuje se výstavba dalších čtyř. Některé obce už výstavbu elektrá−
ren shodily ze stolu, jiné o ní jednají. Starosta obce Anenská Studánka Jaroslav
Paar to komentuje takto: „Přínos pro obec to je nesporný. Za každou elektrárnu
dostáváme 200 tis. Kč ročně. Na druhou stranu jsem teď z té situace zklamaný,
protože vesnice je kvůli výstavbě elektráren rozhrabaná. Příkopy máme zasy−
pané, aby projela těžká mechanizace, ale dvě vrtule stále ještě nedorazily.
Firma slíbila, že to upraví, já pevně věřím tomu, že to tak také dopadne, ale
dost se to teď protahuje. Jak v obci zaprší, voda se valí po silnici a všude je
nepořádek. Tohle to je špatný.“

Jiné negativní zkušenosti však pan Paar na elektrárnách neshledává. Veškerá
jednání s firmou jsou zatím korektní a k žádným jiným problémům nedošlo.
Ptám se ho tedy i na hluk, stroboskopické efekty nebo jiné rušivé vlivy.

„No, pár lidí si stěžuje. Ale dnes je to tak, že sto lidí se rovná sto povah.
Záleží také na tom, odkud vítr fouká. Normálně se to nedá zaslechnout, ale
když jde vítr od Moravské Třebové, tak je nepatrně slyšet šelest vrtulí. Bývá to
tak jednou do měsíce. Místní si na to zvykli a většinou jim to vůbec nevadí. Jak
už jsem ale několikrát řekl, další výstavbu tady u nás už nepovolíme. Stačilo,
všeho moc škodí. Nabídek máme mraky, celá obec by mohla být obestavěná,
ale peníze nejsou všechno! Já osobně sám za sebe bych to jiným obcím dopo−
ručil. Mně se to líbí. Každá obec si to ale musí rozhodnout sama za sebe
a musí dbát na názor lidí. My jsme udělali speciální veřejné zastupitelstvo,
kam skoro nikdo nepřišel, a výstavbu jsme jednomyslně odhlasovali. Dnes
bych to udělal jinak. Asi bych vyhlásil referendum.“

Jak naložit s penězi už je v Anenské Studánce také jasné. Peníze se budou

Líbí, nebo nelíbí? Každá odpověď je legitimní.

O ČEM SE MLUVÍ
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investovat jak do životního prostředí, tak do víceúčelového hřiště, opravuje
se také kaplička v Helvíkově. Obec chce přispět také na opravu kostela, který
je v majetku církve. Když jsem se ptal zhruba desítky místních obyvatel na
jejich názor, byly jejich reakce na větrníky kupodivu velmi jednotné a notovali
si se starostou. „Nám to vůbec nevadí, je dobře, že to tu je. Jo, občas to po rá−
nu trochu vrčí, ale to se musím soustředit, abych to zaslechl. A co turistů sem
kvůli tomu jezdí! Včera jsem tam byl navečer se psem a přímo pod tím se
pásly srnky. Vůbec jim to nevadí. No ale víc už toho tady nechceme. A určitě
je to hezčí, než ty dráty vysokého napětí.“ Pouze jeden starší muž, který zde
trvale nebydlí, výstavbu nepodporoval, protože krajinu podle něj rozhodně
nezkrášlují. Není ani přesvědčen, že hospodářský efekt je úměrný nákladům,
a zdá se mu, že je to pouze kšeft pro některé firmy. Dnes ho elektrárna nijak
neobtěžuje, ale výstavba mu vadila.

Závěrem
Lanškrounské zastupitelstvo hlasovalo na posledním jednání o usnesení,

kterým by zamezilo výstavbě větrných elektráren na svém území. Návrh
nebyl přijat, ale bylo to „skoro“ půl na půl. V sousední Česká Třebová i Svi−
tavy se naopak do výstavby vrtulníků chtějí pustit samy. Jsou tamní zastupitelé
ti osvícenější, nebo zabedněnci? Na to ať si odpoví každý sám.

To, jestli na Lanškrounsko bude dopadat stín větrných elektráren, bude a
musí být v pravomoci místních lidí a odpovědných státních úřadů, které musí
veškeré vlivy nezávisle posoudit. Jen kompetentním dialogem místních lidí,
ivestorů a pověřených institucí se může rozhodnout o tom, kde a za jakých
podmínek se elektrárny postaví nebo nepostaví. Pro správná rozhodnutí je
potřeba zvážit všechna pro i proti. Zkušenosti z jedné obce totiž nemusí auto−
maticky znamenat, že stejný model bude fungovat i jinde.

V příštím pokračování si promluvím s Martinem Hofmanem, ředitelem
firmy S&M cz, s.r.o., která buduje větrný park v Anenské Studánce a navštívím
jak obce, kde se o výstavbě jedná, tak obce, kde se už lidé větrných elektráren
zřekli. Blíže se také podíváme na možné negativní jevy doprovázející provoz
větrných elektráren.

Text a foto: František Teichmann
Info: www.calla.cz, www.hnutiduha.cz, www.csve.cz, www.env.cz

Líbí, vadí nebo jsme si už zvykli?

Domorodci z Anenské Studánky berou místní větrníky na milost. Větši−
nou jim nevadí. Více už jich tam ale rozhodně nechtějí.

NOVÉ HORIZONTY

Větrné elektrárny − jedna z možných vizí
Stále lze doufat, že za třicet let budou dostavěny třetí a čtvrtý blok Temelína,

ekologicky nejčistší a cenově nejlevnější zdroje elektřiny, a jejich 2000 MW
nahradí půl druhého tisíce větrníků.

V té době nyní stavěné větrníky dožijí a nebude potřeba je obnovovat.
Doufejme, že se někde najdou peníze na jejich likvidaci. Horizonty našich hor
se opět očistí a obnoví se jejich turistická přitažlivost. Pouze na povrchu horských

hřebenů zůstane
dohromady asi
šest set tisíc ku−
bických metrů
betonu ze zákla−
dových desek vě−
trníků.

Třeba  pro ně
někdo vymyslí
překvapivě ú−
spěšné využití.

Jiří Kohout
Větrná mapa ČR− převzato z článku ve Výprachtickém zpravodaji (2006).

Lanškroun jsem si zamiloval hned
první den. Tehdy v roce 1962, po
letech studia v rovinatých Poděbra−
dech, jsem se opět ocitl v krajině při−
pomínající mé rodné Teplice: s ob−
zorem horského hřebene.

Ty teplické Krušné hory byly sice
dvakrát vyšší než panorama východ−
ního konce Orlických hor od Suchého
vrchu přes Lázek k Tatenici, ale také
dvakrát dál, takže to úhlově vyšlo na−
stejno.

Loni jsem si v Teplicích pobyl na sra−
zu maturantů a udělal jsem tam pár
snímků. A vida! Na hřebeni hor, vedle
Bouřňáku, kam jsme s tatínkem jez−
dívali lyžovat, se vrtěly tři nepřehléd−
nutelné větrníky.

A tak mě napadlo, zkusit si před−
stavit, jak se bude na našem lanš−
krounském obzoru vyjímat budoucí
Větrný park Albrechtice. Větrníky bu−
dou vypadat větší, nežli se jeví Tepli−
čanům ty vedle Bouřňáku, protože ty
naše budou, jak jsem řekl, o polovinu
blíž.

Vycházím z představy větrníků
s věžemi vysokými 100 metrů, což
odpovídá výšce lanškrounského ko−
mína bývalé Tesly nebo nejvyšší věže
Svatovítské katedrály. Zhruba v té
úrovni budou osy, okolo nichž se bu−
dou otáčet asi čtyřicetimetrové listy
vrtule.

Zobrazil jsem vzhled jen těch čtyř
nejbližších albrechtických větrníků.
Znalec problematiky mě upozornil, že
na lanškrounském obzoru budou zře−
telně vyčnívat i další větrníky, stojící
na následujících kopcích, v počtu cel−
kem asi 29 věží.

Pro nás to bude asi šokující, našim
následovníkům to nejspíš připadne ja−
ko normální civilizační jev, asi jako
ulice ve městě přecpané auty.

Co na to řeknou turisté? Třeba je
přivábíme na nový dálkový pochod
„Od větrníku k větrníku“ po hřebenu
našich hor.

Jiří Kohout
Foto: Jiří Kohout a Ráfek

(z městského webu)

Teplice 2007. Čísla udávají nad−
mořskou výšku a kilometrovou
vzdálenost větrníků od fotografa.

Východní obzor Lanškrouna v příš−
tích letech s Větrným parkem Al−
brechtice. Čísla mají stejný význam
jako na prvním obrázku.

O ČEM SE MLUVÍ
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Studenti čtou a píší noviny II.

Dračí smyčka
Jistě si většina z nás živě vzpomíná na motivační a výchovné prostředky ze

svého mládí. Musíme chtě nechtě přiznat, že pokrok jde dopředu, kam jde ale
v motivaci dětí a ve výchově?

Určitě si vzpomenete na malého Péťu Bajzu, který špatně uvázal horolezecký
uzel zvaný dračí smyčka. Jeho tatínek ho náležitě potrestal podle svého uvážení,
ale mamince bylo Péti líto, a tak na tatínka volala, ať už toho nechá. To, že
díky rozvázané dračí smyčce strávil s maminkou krásný, romantický večer
u studny při vyndávání pomerančů, už bohužel nikdo nevidí. Holt všechno zlé
je k něčemu dobré, jak praví staré dobré pořekadlo.

Co je pro naše zlenivělé děti vlastně motivací? Co by si děti nejvíce přály,
třeba za vysvědčení? Co vlastně děti po škole dělají? Věnují se vůbec nějakým
svým koníčkům a zálibám, nebo jen sedí u televize nebo počítače a stravují se
hamburgery? Mají rodiče vůbec přehled o svých dětech?

Otázkou v dnešní době může být i to, jestli student skutečně jde do školy,
když tam má jít. Nechodí třeba na zastávku svého dopravního prostředku
spíše jen ze zvyku? No co − z davu školáků se prostě jednoduše vytratí a má
celý den jen tak pro sebe. A co dělá během dne, je otázkou…

Určitě si říká, že jeden den se nemůže nic stát a rodiče mu večer omluvenku
přeci napíší. Prostě mu bylo špatně a celý den proležel, aby se mu udělalo lé−
pe. Studenti to zkouší stále častěji, až se po chvíli „bloumání“ městem zapojí
k nějaké partě, ve které okusí první cigaretu, „marušku“, ne−li něco jinačího…
Kde tedy skončila výchova rodičů nejen proti kouření?

Co je pro dítě, které nechce chodit do školy, vlastně motivací? Některé děti
tam chodí rády, protože jsou podporovány a motivovány, a to nejen rodiči.
Rády mezi sebou soutěží nejen o to, kdo dostane jedničku z diktátu nebo ze
slovní úlohy. Jsou pro ně nároky rodičů přehnané, a proto své vzdělání pře−
dem vzdávají? Na jednu stranu se říká, že bez práce nejsou koláče, ale podle
mého názoru jsou některé výchovné prostředky rodičů přílišné.

Proč jsou takové rozdíly? Student, který má na vysvědčení „židličky“ od−
shora až dolů a za celý rok pro školu doslova nehnul prstem, přesto jede na
rodinnou dovolenou na „Kanáry“ a považuje to za „naprosto normální“,
zatímco rodiče „jedničkáře“ dobré studijní výsledky považují za samozřej−
most. Tak ku spokojenosti obou stran „vysolí“ z peněženky „Božku“ a je jis−
tě do dalšího pololetí na obou stranách klid.

Co je tedy lepší, celý rok ve škole „nic“ nedělat, a pak si jet jako každý rok
na „dovču“? Neučíme se přece jenom proto, abychom neumřeli hloupí!!!

Proč dítě nechce jet raději se skautem na tábor, jako jezdili rodiče na „pio−
nýrák“? To už všichni po škole sedíme u počítačů nebo „vypalujeme zobáky
s cigaretou v ruce“ a o přírodu se nikdo z nás nezajímá?

Přiznám se, na mě při výchově platilo asi obojí. Jako motivaci pro dobré
studijní výsledky rodiče používali letní jezdecké tábory a jako trest, že ke ko−
ním dneska nemůžu, protože…A důvod se najde lehce, však to znáte!!! Trest
na mě platil asi víc, protože na tábor se jezdí až v létě, zatímco ke koním se
může po souhlasu rodičů každý den. Takže na mě platí spíš trest. Dnes už je
to jinak. O tom, jestli půjdu nebo nepůjdu ke koním, si rozhoduji sama
a musím uznat, že je to skoro pokaždé, když je příležitost.

Moji rodiče na nás se sestrou používali jak hrozbu tresty, tak i motivaci.
Myslím, si že by se v přiměřené míře měly používat obě formy. Se sestrou
jsme měly rády přírodu, a proto jsme chodily „na skauta“. Jezdívaly jsme
na různé víkendové akce, ale i na tábory. A dodnes umíme uvázat dračí smyč−
ku obě dvě, protože se chceme vyhnout situaci, kdy nám spadnou pomeranče
do studny.            Iveta Jelínková, studentka 4. ročníku, SZeŠ Lanškroun

Městské muzeum a Městská knihovna Lanškroun
dovolují si Vás pozvat na křest básnické sbírky

VYZNÁNÍ – autor JOSEF  KVIČERA
s ukázkami básní v podání Hany Brychtové – Činčalové a Pavla Studeného,

za hudebního doprovodu Lenky Jansové − klavír a Tomáše Krejči − housle
a na setkání bývalých žáků se svým učitelem a s lanškrounskou veřejností

9. 5. 2008 v 18.00 hodin v lanškrounském zámeckém sále

ZUŠ Jindřicha Pravečka a Městské muzeum v Lanškrouně
Vás srdečně zvou k zahradní slavnosti konané u příležitosti otevření

výstavy dětských výtvarných prací VIII. bienále na téma

VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP
Slavnostního otevření a zhlédnutí děl uměleckých se zúčastniti

můžete na vernisáži  17. 5. v 15.00 hodin na nádvoří zámku.
V programu vystoupí umělci oboru tanečního, tanec Výlet, taktéž

přijdou i hudci – VOKINS.  Nebudou chyběti výtvarné akce pro děti.
Výstava potrvá do 15. 6. 2008

www.zusla.cz

Na „Den zemědělské školy“ můžete jet kočárem
V sobotu 10. května 2008 plánuje Střední zemědělská škola v Lanškrouně

uspořádat již 9. ročník Dne zemědělské školy a 28. ročník jezdeckých závodů
o Hliněný pohár  v parkurovém skákání.

Dny zemědělské školy v Dolním Třešnovci se stávají postupně tradicí. Pro
mnohé představují díky mnoha zábavným atrakcím příjemný způsob strávení
volného víkendového dne. Kromě toho zprostředkovávají návštěvníkům
zajímavá a poučná setkání s mnoha obory lidských činností, jež přímo či ne−
přímo souvisejí se zemědělstvím. Jejich prostřednictvím je veřejnost také se−
znamována s činností školy, s prostředím, ve kterém její žáci studují, s nabíze−
nými studijními obory i s převažujícími způsoby výuky.

Rovněž letos budou na Dni zemědělské školy k dispozici pouťové atrakce,
budou zorganizovány hry a soutěže o ceny pro děti, malování pro děti i do−
spělé, jízda na koních a na poníku, zájemci se budou moci svézt z Pivovarského
náměstí do areálu školy kočárem, účastnit jízdy zručnosti traktorem či malo−
traktorem, zhlédnout  výstavu kreslených vtipů Pavla Dvořáčka, vystoupení
folklorního souboru Jaro (začátek ve 13.30 hod.), ukázky westernového jež−
dění a westernových disciplín (začátek 11.00 hod.), ukázky výcviku psů, vý−
stavu zemědělské techniky, potřeb pro zahrádkáře apod. Nebude chybět ani
občerstvení…

V rámci dne otevřených dveří, který proběhne souběžně, budou návštěv−
níkům k dispozici pedagogové, kteří ochotně zodpoví případné dotazy. Zájem−
cům bude rovněž umožněna prohlídka školy a školního statku.

Areál školy bude zpřístupněn již od 9.00 hod, přičemž nejméně do 17.00
hod. bude stále co pozorovat a jak se bavit. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ing. Petra Zíková, SZeŠ Lanškroun

Program „Make a Connection – Připoj se“
bude opět nadělovat dobrovolníkům

Finanční podporu až do výše 50 tisíc korun mohou
na svůj projekt získat mladí lidé ve věku od 16 do 26
let v sedmém ročníku úspěšného programu „Make a
Connection – Připoj se“, který v České republice spo−
lečně realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost
Nokia. Na regionální úrovni (v Pardubickém, Královéhradeckém a Liberec−
kém kraji) program mediálně podporuje Občanské sdružení Altus.

Program je určen na podporu dobrovolných aktivit mladých lidí, kteří mají
chuť svým projektem pomoci komunitě, ve které žijí. Zájemci se mohou se
svým programem přihlásit nejpozději do 30. června 2008 vyplněním jed−
noduchého formuláře, v němž specifikují cíl projektu, cílovou skupinu, místo,
termín realizace a zejména význam a přínos jejich projektu.

Kromě finančních prostředků na realizaci projektů absolvují mladí lidé,
jejichž projekty získají finanční podporu, také několikadenní školení, kde se
naučí, jak své projekty řídit, správně komunikovat v týmu a získají i řadu dal−
ších důležitých informací.

Veškeré informace o účasti v programu, včetně formuláře přihlášky projektu
(žádost o grant) jsou k dispozici na www.pripojse.cz.

POZVÁNKY, NÁZORY
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HAVRAN  NEPŘINÁŠÍ  JENOM  SMRT

              Vendula Pirklová a Zuzka Zedníčková

Spojuje je několik věcí.
Obě navštěvují třetí ročník lanškrounského gym−

názia, obě milují zpěv a obě se mohou pochlubit
výborným umístěním na soutěži E. A. Poe´s Ra−
ven. Konala se 26. března na Pernštejnském náměstí
v Pardubicích a byla pouze v anglickém jazyce.
Skončily na prvním a třetím místě. Jejich jména
jsou Vendula Pirklová a Zuzana Zedníčková. Kromě
zpěvu, ve kterém obě studentky uspěly, byla v sou−
těži i kategorie recitace a hudebních skupin.

Jak dlouho se zabýváš zpěvem?
Vendula:  Maminka říká, že jsem zpívala ještě
dřív, než jsem začala mluvit. Pro lidi jsem poprvé
zpívala už v mateřské školce. Vzpomínám si, že to
byla písnička Na té naší pouti. Od pěti let jsem zpí−
vala ve folklorním souboru Jitřenka v Dolní Čerm−
né. Moje první vystoupení se souborem bylo na
Folklorních slavnostech ve stejné vesnici, kde jsem
zpívala duet Vandrovala bleška. Často jsem měla
sóla. V Jitřence jsem zpívala a tancovala do patnácti
let. Svůj zpěv jsem si stále zdokonalovala v Základ−
ní umělecké škole Jindřicha Pravečka v Lanškrou−
ně. Po celou dobu mě vyučovala a vyučuje paní
učitelka Vladimíra Jetmarová. Myslím, že se z nás
za tu dobu staly dobré kamarádky. Vděčím jí za
všechno. Někdy to se mnou neměla lehké.
Zuzka: Zpívám od šesti let také v ZUŠ Jindřicha
Pravečka u paní učitelky Jetmarové, dále ve dvou
sborech, na svatbách a s muzikantem Iljou Michal−
cem. Zpívala jsem s orchestrem Vokins a ve skupině
One Brain.

Kdo tě do soutěže přihlásil?
Vendula: Do soutěže mě přihlásila paní Jirásková,
moje učitelka angličtiny. V soutěži jsem byla už
loni, kdy jsem skončila na druhém místě. Chtěla
bych jí tímto způsobem poděkovat, že mě přihlásila
a že jsem se tak mohla soutěže zúčastnit.
Zuzka: Já jsem se do soutěže přihlásila také díky
paní Jiráskové. Našla mi ji už při studiu prvního
ročníku lanškrounského gymnázia a každý rok se
automaticky přihlašuji.

Jakou píseň jsi zpívala?
Vendula: Byla to píseň My Way od  Paula Anky.
Líbí se mi její text i melodie. V písni jsem si  chvílemi
i zarecitovala.

Zuzka: Letos jsem zpívala píseň I´m with you od
Avril Lavigne, a to s klavírním doprovodem Hanky
Syrové.

Jak dlouho ses na soutěž připravovala?
Vendula: Píseň, kterou jsem si vybrala a zpívala,
jsem se učila někdy od podzimu. Zpívám ji totiž
v základní umělecké škole.
Zuzka: Protože jsem svou skladbu zpívala už
v Třinci na soutěži Zlatá loutna, neměla jsem s pří−
pravou žádnou práci.

Čekala jsi takový úspěch?
Vendula: Určitě ne. Byla tam konkurence, větší
než loni. Byla jsem v šoku, když porotkyně řekla,
že jsem vítězkou.
Zuzka: Protože na soutěže jezdí pořád stejní lidé,
známe se navzájem. Víme o sobě všechno, jak kdo
zpívá a jakou máme nebo nemáme šanci na dobré
umístění. Možná proto jsem takový úspěch neče−
kala.

Byla jsi spokojena se svým pěveckým výkonem
a následným umístěním v soutěži?
Vendula: Měla jsem z toho dobrý pocit. I potlesk
diváků, kteří se na mě usmívali, byl velký. Vítězství
mě potěšilo ještě víc. Jak už jsem řekla, nečekala
jsem to. Byla jsem trochu v rozpacích.
Zuzka:  Konkurence byla opravdu velká, proto
jsem byla o to víc spokojena se svým třetím místem
ze dvanácti. Skoro všichni totiž zpívali skvěle.

Jak na tvůj úspěch reagovala tvoje třída a rodina?
Vendula:  Všichni mi moc gratulovali. A rodina?
Ta je na mě pyšná.
Zuzka:  Naše třída nás opravdu podporuje. Jsem
moc ráda, že tomu tak je. Všichni měli z našeho u−
místění radost.

Míváš někdy trému?
Vendula: Musím se přiznat, že moc ne. Bude to
asi tím, že pro publikum zpívám odmala. Moc ráda
dělám lidem radost.
Zuzka: I přes všechny zkušenosti mám před kaž−
dým vystoupením trému a třesou se mi nohy. Ale
jakmile začnu zpívat, strach ze mě opadne.

Už jsi někdy vyhrála nějakou soutěž?
Vendula: Bohužel ne. Sice jsem se účastnila mno−
ha pěveckých soutěží, ať už od zušky nebo soutěží
lidových písní, v populárech, ale zvítězit se mi ne−

podařilo. Už odmala mám spíš alt než soprán a ten
se lidem příliš nelíbil. Ale čím jsem starší, tím víc
se setkávám s kladným ohlasem. A to je pro mě
dobré.
Zuzka: Se zuškou jezdím na různé soutěže, kde
jsem získala ocenění v okresních kolech a postou−
pila do kola krajského. V prvním ročníku jsem vy−
hrála soutěž pořádanou stejnou organizací, akorát
v německém jazyce.

Chtěla by ses jednou zpěvem živit?
Vendula: Dalo by se říct, že můj talent teď objevila
lanškrounská skupina Bulldock. Je to super parta
a myslím, že jsem mezi ně zapadla. Živit se tím ale
nechci.
Zuzka: Ráda bych se zpěvem živila, ale konku−
rence je opravdu velká. Proto budu ráda, když u−
spěju s nějakou kapelou a třeba si mě někdo všim−
ne. Určitě ale nepřestanu zpívat a zkoušet různé
soutěže.

Děkuji za rozhovor.             Veronika Hegrová

Úspěch studentů zemědělské školy
Ve středu 9. dubna jsme se zúčastnili německé soutěže „O trychtýř Christia−

na Morgensterna“, která se konala v Pardubicích. Soutěžilo se v kategoriích
jednotlivců a skupin v německé recitaci a zpěvu. Za doprovodu naší paní uči−
telky Tomkové jsme brzy ráno odcestovali vlakem směr Pardubice. Od samého
rána jsme byli dobře naladěni, a tak jsme si cestu krátili písněmi, které jsme
měli připravené pro soutěž. Každým rokem vyhlašuje Goethe − centrum Pardu−
bice téma, podle kterého se určí daný výběr písně nebo básně. Pro letošní rok
to byla příroda a vše kolem ní.

Nebylo lehké vybrat píseň na dané téma, která by byla v německém jazyce
a navíc splňovala podmínky soutěže, a tak jsme zvolili zcela jinou formu tvor−
by než ostatní soutěžící a písně si vytvořili sami. Soutěžili jsme se dvěmi pís−
němi, za skvělého doprovodu mých dvou kamarádů a mé velké opory – Mila−
na Pluhaře a Elišky Belasové, kteří spojili síly a zkomponovali muziku k mým
německým textům. První píseň byla od známé mladé zpěvačky Ewy Farné,
která v originále a hlavně v češtině zpívá písničku ,,La,la laj“. Druhá skladba
byla zcela originální a spolu se mnou ve skvělé formě zazpívala Tereza Řeháko−
vá. V kategorii nad 15 let recitace se zúčastnila Veronika Hejcmanová se
svojí básní.

Celá soutěž probíhala velmi dobře, atmosféra byla příjemná a všichni sou−
těžící předvedli skvělé výkony. A jak jsme nakonec dopadli? V kategorii
zpěvu nad 15 let jsme vyhráli 1. místo za naši originální píseň ,, Sing, Natur!“,
což nás nesmírně potěšilo, a všichni, včetně naší paní učitelky, jsme z toho
měli obrovskou radost. V recitaci jsme drželi palce Veronice a i ona se umístila
na 1. místě, z kterého byla velmi potěšena. Ze soutěže jsme odjížděli s pěkným
pocitem, i když měsíce zkoušení byly najednou pryč a nám se po nich již dnes

často stýská, protože hudba je zároveň i radost. Těšíme se proto na další roč−
ník soutěže a věříme, že i v dalším roce se naše úsilí vyplatí a naše hodiny zkou−
šení se brzy vrátí.   Za soutěžící studenty SZeŠ Lanškroun Klára Langová

ŠKOLSTVÍ
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Vnuk a děd
„Dědo,“ šeptá mi pusa, teprve nedávno přivyklá školní stravě, „jaká byla

tvá největší láska? Ale ta úúplně největší, víš?” A rozhlíží se kolem, zda tu
není někde pátý ucho.

Usmívám se na něho a v duchu si myslím: „To tedy začínáš brzy, hochu.“
Ale nahlas pravím: „Myslíš ta největší z největších?“

„Jo,“ šeptá mi spiklenecky.
„To přece byla moje maminka. Ta je přece vždycky první a největší láskou.“
Moje snaha kličkovat však byla odměněna výmluvným zvednutím jeho očí

kamsi k nebi a výrazem, který mne vrátil tam, kde mne chtěl vnouček mít.
„Tak tedy dobrá. Ale bude to naše tajemství, jasný?“ Jeho mrknutí a prstík

zamykající ústa mluvily jednoznačně. Přisedl si blíž a ani nedutal.
„Povím ti příběh o veliký lásce a ty, když budeš pozorně poslouchat, si

z něho můžeš vzít ponaučení pro celý život.
To kdysi putovali světem dva bratři. První byl hezký a urostlý, druhý drob−

ný a neduživý. Neměli rodiče  ani domov. Nikde nezůstali déle než pár dní.
Až jednou.“

Na chvíli jsem se významně odmlčel, abych dodal příběhu na dramatičnosti,
a pohlédl na vnuka. Jeho oči mne celého pohltily.„Dál, dědo, co bylo dál?“

„Jednoho dne přišli k nádherné hoře, která jim oběma okamžitě učarovala.
Její křivky, její vznešenost a nepokořenost bratrům vyrazila dech. Polední
slunce vrhalo melíry na její stráně a její uhrančivý pohled do údolí se nemohl
nesetkat s pohledem jejích obdivovatelů. Takovou krásu ještě nikdy neviděli.

První bratr okamžitě odhadl své možnosti a povídá: „Tu musím zdolat.
Budu se kochat její krásou při každém doteku, až dosáhnu jejího vrcholu. Ten
pohled svrchu bude pro mne tou největší odměnou a uspokojením.“ Jak si
předsevzal, tak také učinil.  Ale po čase, když se nabažil pohledu z vrcholu
pokořené hory, odešel dál do světa hledat jinou.

V tu chvíli druhý bratr posmutněl. Také on odhadl své možnosti a povídá:
„Tu nikdy nezdolám. Není mi dáno dotýkat se jejích okouzlujících křivek,
vedoucích k jejímu vrcholu. Není mi dáno dosáhnout toho nevýslovného po−
citu štěstí. Bez její krásy však nemohu žít.“

Postavil si tedy na jejím úpatí srub a natrvalo se v něm zabydlel. A tak se
mohl každé ráno probouzet v blízkosti své lásky, kochat se její krásou a každý
večer ji hladit svým zrakem před usnutím. A tak prožil v blízkosti své milované
celý svůj život.

Co myslíš, hochu, který z nich ji měl doopravdy rád?“ A pohlédl jsem na
vnoučka s obavou, zda vůbec mohl mému příběhu porozumět. Díval se ne−
přítomně přes sousedovic plot a já si teprve nyní všiml, že v ruce drží rozkvetlou
třešňovou větvičku.

A co Vy? Jaká byla ta Vaše největší láska???                                  petit j

O malé Božence a bláznivé Terce

Společenská kronika
NAROZENÍ:

5. 3. 2008 − Ivana a Karolína Koukolovy, Olbrachtova 201
22. 3. 2008 − Viktor Kovařík, Dukelská 79
22. 3. 2008 − Lukáš Kozák, Dobrovského 48
22. 3. 2008 − Filip Tojmar, Rudoltice 601
29. 3. 2008 − Nikola Dreslerová, Výprachtice 287
29. 3. 2008 − Šimon Vávra, Horní Třešňovec 57
31. 3. 2008 − Samuel Mačuda, Dobrovského 74

SŇATKY:
29. 3. 2008 − Josef Indra a Simona Vašinová, Strážná 54

5. 4. 2008 − Martin Ivánek a Petra Richtrová, Křenov 143 a Žichlínek 130
19. 4. 2008 − Jiří Bryška a Petra Šmiková, Vančurova 156
19. 4. 2008 − Pavel Macháček a Alena Rozehnalová, Krasíkov 11 a Zábřeh
19. 4. 2008 − Jiří Šafář a Monika Klamtová,

Jablonné n/O a Třešňovecká 102, Lanškroun
19. 4. 2008 − Rudolf Valenta a Vendula Táborská, Sázava 128 a Pardubice

VZPOMÍNÁME:
30. 3. 2008 − Bedřich Pavelka, Sázava 30, 88 let
13. 4. 2008 − Božena Hejlová, Lubník 84, 83 let
15. 4. 2008 − Jan Čípa, Janáčkova 1003, 93 let
15. 4. 2008 − Magdaléna Marcová, Rudoltice 199, 75 lel
20. 4. 2008 − Jiřina Jánešová, Tatenice 182, 63 let

Vzpomínka
12. května 2008 uplyne rok od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka

a dědečka pana Zdeňka Havleny. Za vzpomínku děkuje rodina.

Poděkování
Za poskytnutou péči a pomoc, kterou projevili naší drahé mamince a babičce

Jiřině Markové, děkují Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě
Lanškroun − jmenovitě paní Duškové

                          Josef Marek z Lukové a rodina Machova ze Zábřeha

Informace pro rodiče narozených dětí: Pokud formulář souhlasu s otištěním
nevyplníte u dětského lékaře, můžete ho získat i na odboru vnitřních věcí MÚ
(matrika) nebo přímo v sídle redakce LL (TG TISK, ul. 5. května).   Redakce

Paměť má svou komůrku v srdci.
Je plná vzpomínek na uličku mého
dětství. Vykukují z ní jako ptáček z ho−
din našich babiček. To dobře znám:
chtějí, abych o nich psal.

Proč ne. Inkoustu neubude a s pa−
mětí si popovídám.

Napravo od nás bydleli Kotrncovi.
Malý našel malou, říkalo se o nich.
Dohromady měřili jen pár centimet−
rů přes tři metry. Paní se oblékala
postaru. V kacabajce a dlouhé sukni
připomínala loutku. Měli děvčátko
Boženku. S ruksáčkem na zádech cu−
pitávala do školy pro samé jedničky.

Nebylo jí dopřáno dlouho se těšit
z lásky maminky, které se tolik podo−
bala. Kotrncová se oběsila, křičela
ulice. Na klice od okna šňůrou od zá−
clon. Proč to udělala, zůstalo tajem−
stvím. Odpovědi nebožtík ústa ne−
otvírá.

Prožili jsme válku a pár let po ní.
O prázdninách jsem na Brněnské
přehradě zkoušel rybářské štěstí. Za−
sekl jsem hrozitánského kapra. Měl
takovou sílu, že jsem si musel sed−
nout, prut opřít o břicho a pevně ho
svírat oběma rukama. Věřil jsem šňů−

ře, byla nejsilnější, s jakou se na kap−
ry chodilo. Přesto mě zradila, kapří
obluda byla silnější. Chvíli jsem byl
němý tělem i duchem. Když jsem se
vzpamatoval, ztrátu kapra jsem pova−
žoval za štěstí ve štěstí. Vždyť bych
ho domů musel vézt v namočené koši−
li autobusem k přehradní hrázi a přes
celé Brno tramvají s přestupováním
před nádražím.

To bych nevěděl, nad čím lidé krou−
tí hlavou: zda nade mnou, nahoře
nahatým a v mokrých gatích, nebo
nad tím, co hubou a ocasem po obou
stranách mě přečnívalo, a to dosti
značně.

Protože další ryba už nezabrala,
šel jsem k autobusu. Byl plný lidí.
Silnice byla kostrbatá, stojící se ky−
máceli ze strany na stranu jako v bou−
ři strom. „Proč si to děvče nevezmete
na klín?“ ozval se jakýsi mužský.
„Jaký děvčátko? Dyť je to má stará,“
slyšel odpověď. Byla to Boženka Ko−
trncová. Vzala si číšníka, napomádo−
vaného frajera a záletníka. Prý si
nestěžovala, řekla mi maminka.

Protějšímu domu jsme se koukali
přímo do oken. Za nimi žily dvě ses−

try. Starší pracovala, mladší nemoh−
la. Když Stvořitel rozdával rozum,
pro ni mu zbyla jenom trocha. Říkej−
me jí třeba Terka, bláznivá Terka.

Bál jsem se jí. Když mluvila, kývala
hlavou a často křičela. Také na mě
žalovala. Jednou po dešti, tak, jak mě
to naučil stařeček, z bláta jsem uhnětl
kouličku, napíchl ji na prut a prudce
jsem jím švihl. Bláto však neletělo tak
vysoko a daleko jako jindy: Rozpláclo
se na okně Terčina domu.

Vyběhla z něho tak rychle, že jsem
se nestačil schovat za naše dveře.
Křičela a moc mně nadávala. Řekl
jsem to mamince. Vzala hadr, okno

očistila, Terku uklidnila a mně dala
pohlavek.

Terka ráda poslouchala, co si žen−
ské na ulici povídaly. Co jednou usly−
šela, stalo se jí osudným. Do chorob−
ného mozku se jí zasekla představa
rakoviny, strašlivé nemoci, která lidi
požírá uvnitř. Ze strachu z ní v noci
utekla z domu a skočila do továrního
náhonu. Ráno ji lidé vytáhli z vody
a položili na břeh.

Je smutné, co jsem napsal. Ale
takový je život. Má dny jasné radostí
a temné žalem. Příště se snad polep−
ším něčím veselejším.

                          Jaroslav Špaček
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Obsah: Osídlování území Hřebečska (Gustav Korkisch) 2
Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina v Lanškrouně (Pavel Krafl,
František Musil) 5
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Přírodovědec Josef Johann Steinmann (F. X. Zippe) 12
Mariánský pramen v Rychnově na Moravě (Fritz Glotzmann) 15
Peter Bibus a rok 1848 (Marie Macková) 18
Firma Bibus − Z Hřebečska do celé Evropy (Kurt Hawlitschek) 19
Dějiny církevní správy v letech 1850–1918 (Věra Sekotová) 20
Pomístní jména a místa Lanškrouna a okolí (Jindřich Chládek) 23
Výběr zrestaurovaných obrazů ze sbírek Městského muzea Lanškroun 29
Betlémy – poslové Vánoc 30
Peníze v historii Lanškrouna (Jindřich Chládek) 33
Nouzová platidla 36
Pomníky padlých v 1. světové válce (Jan Ježek) 38
Spolupráce Sokola Lanškroun s ochranitelskou jednotou v Chrudimi
v letech 1925 až 1945 (Petr Boček) 44
Plánovaná dálnice Berlín−Vratislav−Vídeň na Lanškrounsku (Tomáš Janda) 47
Jaroslav Stránský (Marie Borkovcová) 49
Jak vymámit z jalové krávy tele (Marie Borkovcová) 50
Spolupráce Karola Pádivého s Jindřichem Pravečkem (Jaroslav Pádivý) 51
Lanškrounský sedlář a brašnář René Rykala (Marie Borkovcová) 54
Kříž v Koburku (Jiří Slavík) 56
Další střípky z minulosti města (Martina Beková) 57
Odbahnění Dlouhého rybníka v roce 2007 (Marie Borkovcová) 58
Nový zámek u Lanškrouna a navrhované zahrady (Přemysl Kokeš) 59
Obálka: Portrét starší měšťanky v čepci, olej na plátně, 1. třetina 19. století −
kostel sv. Maří Magdaleny s přilehlým parkem a pomníkem obětem prus−
korakouské války − krejcar císaře Františka II. − příroda v okolí Zámečku −
z vernisáže výstavy Rok her ZŠ praktické − ulice T. G. Masaryka, u pivovaru,
před regulací Jánského potoka, 30. léta 20. století

Nahlédli jsme do Ruska
O tom, že se rádi podíváme do ciziny, byť na jeden večer, mě přesvědčil

přeplněný sál lanškrounského zámku. Po úspěšném Irském večeru se v pátek
18. dubna konal co do počtu diváků ještě úspěšnější Ruský večer, který byl
uspořádán za účelem představení knihy lanškrounského cestovatele Václava
Turka. Ten se s námi během večera podělil o své bohaté zkušenosti ze svých
ruských cest.

A historek rozhodně málo nebylo... Turisté jsou zde prý vřele vítáni vodkou
i noclehem. Policisté jsou, dle vyprávění autora knihy, velice důslední a ú−
spěšní. I milovníkům zvířat je zde přáno, mohou se potkat i s  živým medvědem.
K tomu si přičtěme nádhernou přírodu a máme vskutku pohádku.

Avšak pohádkovou kapitolu rozhodně netvoří budování železnice (zvané
Krugobajkalka) u jezera Bajkal na začátku 20. století. I počet mrtvých a ne−
mocných dělníků byl řečen.

Kromě fotografií a vyprávění samotného autora knihy nás večerem provázeli
herci Divadla Ve středu se svou režisérkou Růženou Šteflovou jako mode−
rátorkou  a typická ruská hudba v podání Vjačeslavy Lohvinové (cimbál)
a Veroniky Sejkorové (housle). Pozvaný host − tajemník Velvyslanectví Ruské
federace Ilja Agejev − nás okouzlil svou úžasnou češtinou. K ochutnání se sa−
mozřejmě podávala pravá ruská vodka.

A pokud právě teď litujete, že jste tento večer nenavštívili, mohu vás uklidnit
– prý se chystají další večery.          Simona Stupenová, NK,  foto: LS a FT

KULTURA
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Zveme Vás na celodenní program ve středu 7. května

KDYŽ DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Od 9.00 hod. budou otevřeny prostory zámku pro veřejnost:
* prodej oblečení z Indie – OBCHOD GANGA (PRAHA)
* prodej zboží z Indie – o.p.s. JEDEN SVĚT – FAIR TRADE
* prodej zboží − cukrovinky, vonné tyčinky, čajové soupravy − Čajovna Litomyšl
* výstava fotografií
* prodejní výstava dětských výrobků (vyrábějí místní děti, výtěžek půjde na
charitativní projekt)
* občerstvení (čaj, káva, nealko nápoje, cukrovinky…)
* představení rozvojových projektů Arcidiecézní charity Praha (Adopce na dálku)
Program:
9.00 – 10.00 a  10.30 – 11.30 hod. − koncerty pro školy
Účinkují: L. Matlasová, ZŠ Dobrovského, KomoKrák, Jugala, ZŠ speciální
Lanškroun (místa již zamluvena na oba koncerty)
9.30 − 11.30 hod. − poníci před zámkem, možnost svezení dětí (SZeŠ  dětem)
17.00 hod. − sál zámku: promítání dokumentárního filmu z pobytu v In−
dii NA CESTĚ,  autor Miki Kirschner  (pochází z umělecké rodiny, maminka
paní Helena Štáchová, otec pan Miloš Kirschner, majitelé divadla Spejbla a Hur−
vínka), jedná se o zamyšlení nad smyslem života, nad jeho podobami
19.00 hod. − sál lanškrounského zámku: INDICKÝ VEČER
Slovem provází Linda Matlasová a Zbigniew Czendlik
Účinkují: 4.tř. ZŠ Dobrovského, pěvecký sbor ZUŠ KomoKrák, bhadžanová
skupina JUGALA, Ivana a Anežka Hessovy s klasickým tancem severní In−
die kathakem; vstupné 50,− Kč
Výtěžek celodenní akce bude věnován Rozvojovému středisku Arcidiecézní
charity Praha na  projekt Adopce na dálku v Indii.
Akce se koná pod záštitou Kulturního centra a Městské knihovny Lanškroun
Kontakt: M.Cacková, tel.:  777 553 698

Ivana a Anežka Hessovy
Kathak, klasický tanec severní Indie
Stručná historie: Klasický tanec severní Indie byl na počátku předváděn v chrá−
mech jako vzývání a oběť bohům. V době mughalské okupace byl tanec v chrá−
mech zakázán a přesunuje se na knížecí nádvoří, kde literární obsah tance u−
stupuje čisté technice. Nicméně ve vyprávěcích částech hinduistické mýty a le−
gendy pokračují. Tradiční kathak prezentuje pouze jeden tanečník, který je
spíše vypravěčem. Dnešní kathak velice vyspěl, zaznamenal důležité změny
ve svých formách a tanečníci vymýšlejí moderní choreografie tance.
Technika kathaku se opírá o rozvinutou choreografickou řeč, znázorňo−
vanou mudrami (gesta rukou), rytmickými pohyby nohou, výrazem obličeje
a figurativními pozicemi těla. Práce nohou je prováděna na bázi složitých
rytmických celků. Tanečník má na nohou uvázané „ghungaru“, rolničky, a ryt−
mické ozvuky úderů nohou jsou obdivuhodně synchronizované s gestickými
pozicemi horní části těla. Velký důraz je také kladen na piruety a skoky provádě−
né v rytmu. Učitel vede žáka až k virtuozitě ve všech skladebných částech tance.
Obsah: Vedle elementů čisté techniky zůstává kathak i nadále převyprávěním
mýtů a legend starověké Indie. Pozice těla a gesta představují hinduistické
božstvo a legendární postavy. Tanec ve své vyprávěcí části interpretuje lidské
emoce a může se stát originálním podkladem pro divadelně poetický výraz.

Tanec kathak má své kořeny až ve staré severní Indii a pochází od nomád−
ských bardů známých jako Kathaks neboli vyprávěči pohádek. Tito bardové
předváděli svá představení na náměstích vesnic a dvorech chrámů a byla pře−
vážně zaměřena na vyprávění mytologických a mravních příběhů. Přikrášlovali
je gesty rukou a výrazem obličeje. Bylo to typické divadlo, které používalo
instrumentálnía vokální hudbu spolu se stylizovanými gesty, aby oživilo vy−
právěné příběhy. S příchodem kultury Mughal se kathak stal sofistikovaným
druhem umění a byl chráněn milovníky umění. Tanečníci kathaku pracovali
na kultivaci jeho výrazových a rytmických aspektů, poskytovali potěšení pub−
liku svým mistrostvím v rytmu a mimické stylizaci.

Dnešní technika kathaku je charakterizovaná rychlou rytmickou prací nohou
(laikari), uspořádanou do série cyklů. Práce nohou je spojena s doprovodnými
nástroji jako jsou tabla a „packawaj“, tanečník a tablista často vychutnávají
mistrovské předvedení rytmického kouzla. Taneční pohyb zahrnuje množství
otoček (tor) provedených v bleskové rychlosti a ukončených stabilní pózou.
Vypravěčská část je založena na příbězích Rádhy a Krišny (Šivy a Párvatí)
a ostatních mytologických postav (bandhana − Gurubandhana, Ganéšaban−
dhana, Sarasvatíbandhana atd.). Obsahuje jemná gesta a výrazy obličeje.

Lucknow, Baranas a Jaipur jsou tři školy neboli gharanas, kde bylo toto u−
mění učeno a kde výrazové (vysvětlující) a rytmické části byly dovedeny té−
měř k dokonalosti.                 Přeložil a napsal student kathaku Jan Vojtko

                                        http://www.kathak.wz.cz/historie_kathak.html

Co jsou to bhadžany?
Bhadžany jsou duchovní písně. Pojí se v nich dohromady síla slova a síla

melodie, což umožňuje plně se odevzdat záměru díkuvzdání a oslavování naší
existence. Zpívání bhadžanů ve starém jazyce Indie − sanskrtu má neskutečnou
sílu. V těchto zpěvech zaznívá řada jmen bohů a bohyň z hinduistického panteonu.

Bhadžanovou skupinu Jugala (= harmonie mezi mužskou a ženskou energií).
tvoří Jana a Lukáš Vídeňští. Žijí v Mezilesí u Pacova (Vysočina), kde vzniká
jógové, relaxační a meditační centrum. Navštívili Indii, Lukáš tam strávil
4  měsíce výukou na tabla (indické bubny). Lukáš hrál na ezoterických festi−
valech (Praha, Bratislava, Belfast), má natočena 2 CD.

Jugala − bhadžanová skupina

CO JE PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU?
Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKUv roce

1993. Od té doby prostřednictvím dárců z ČR umožňuje vybraným dětem zí−
skat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dal−
šími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou
je vysoká efektivitaa trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce.

V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha − Adopce
na dálku pomáhá prostřednictvím dárců více než 16.000 dětem v Indii, Ugandě,
Kongu, Zambii, Thajsku, Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti
z nejchudších rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do
školy nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit. Za roční
částku 4.900/6.000 Kč (Indie), 7.000 Kč (Uganda a Kongo), 5.000/8.000 Kč

(Zambie), 5.500/7.000 Kč (Thajsko), 6.900 Kč (Litva a Bělorusko) a 6.500
Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní
zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších
projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro
rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další).

Dítě píše svému dárci 2 dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou
ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte. „Adoptivní rodič“ může
svému dítěti psát i častěji. Děti si velmi váží pochvaly za studijní výsledky
a snaží se, aby se jimi mohly opravdu pochlubit.

Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída,
škola nebo firma. Více informací o rozvojové spolupráci v rámci projektu
Adopce na dálku najdete na http://www.charita−adopce.cz.
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Nechtěl bych za rok a půl skončit s pocitem,
že jsem tu dřinu dělal jen tak pro zábavu
Rozhovor s Jiřím Skalickým

Je jedním z oceněných sportovců v anketě Mládež reprezentuje město.
Vybojoval prvenství v halovém MČR na trati 500 metrů a získal také 3. místo
ve scratchi. V družstvech obsadil jak na MČR, tak na OH ve sprintu 5. místo.
V Českém poháru se umístil na konečném 10. místě. Mladý talentovaný cyk−
lista, který má jistě největší úspěchy ještě před sebou. To je Jiří Skalický.

Snad každý český kluk chce být fotbalistou nebo hokejistou. Jak  jsi přišel
k cyklistice?

Tak odmala asi každý jezdí na kole, ale mě už to od začátku nepustilo a za−
čalo mě to strašně bavit. Stalo se to mojí denní náplní a rutinou.

Co tě na tomto sportu tak zaujalo?
Asi mě prostě baví závodit s ostatními.
Věnuješ se i jiným sportům?
Ne, na jiné sporty není čas ani pomyšlení, cyklistika vám zabere spoustu

času, dá se říct 7 dní v týdnu.
Dáváš cyklistice víc, než od ní dostáváš?
Jak to myslíš?
Jestli si někdy neříkáš, zda se vůbec vyplácí ta každodenní dřina?
Před tím, než se přijede na závody,  jsou spousty natrénovaných hodin a na−

jetých kilometrů, což je nenáviděné období, kdy nepřichází žádná pěkná chvíle,
jako je vítězství nebo pocit z dobře vykonané práce. V tu chvíli ta dřina za to
nestojí, ale v sezóně se vám to všechno vrátí a ten pocit za to stojí.

Co považuješ za svůj největší dosavadní úspěch?
Podruhé první na mistrovství ČR na dráze − na 500 m.

Jiří Skalický vyhrál i v závodě O řád nafouknutého kolečka, kterým si cyk−
listé zpestřili letošní vyhlašování ankety Mládež reprezentuje město.

Chtěl by ses cyklistikou v budoucnosti živit?
Určitě ano. Věnuji se tomu odmala a nechtěl bych  za rok a půl skončit s po−

citem, že jsem tu dřinu dělal jen tak pro zábavu.
A přemýšlel jsi už, co bys dělal, kdyby ti to nevyšlo?
Ani moc ne, počítám s tím!
Kdo je tvým největším vzorem?
Roman Kreuziger, který ve svých třiadvaceti letech válí v Itálii a suverénně

poráží i mnohem starší mazáky na světových závodech.
Vezmeme to teď trochu dotazníkově, ať zjistíme, jakým člověkem je Jiří

Skalický. Jsi sám se sebou spokojený?
Asi každý na sobě má něco, co se mu nelíbí, já také. Každý z nás máme své

chyby.
Tvoje nejhorší vlastnost?
Tohle by asi měl posuzovat někdo jiný, ale asi, že jsem líný a trošku občas

výbušný.
Naopak nejlepší vlastnost?
Jsem kamarádský, zručný, pohodář.
Co ti vadí na ostatních lidech?
Vadí mně namyšlenost.
Co pro tebe znamená popularita?
Je něco, co by vám nemělo stoupnout do hlavy a mělo by vás to těšit jako

odměna za to, co děláte.
Co bys na závěr doporučil těm, kteří s cyklistikou začínají?
Každopádně by je to mělo bavit a neměli by to vzdávat po prvním tréninku.

Martin Pirkl, Novinářský klub (NK), foto: Radek Lepka

FOTBAL − výsledky MU – jaro 2008
TJ Lanškroun B – Sokol Verměřovice, sobota 12. 4. 08
OP II.třídy dospělých 3 : 1 ( 2 : 1) Branky: Šebrle R. 2, Richtr D.
TJ Lanškroun – SK Třemošnice, sobota 12. 4. 08
Kraj. přebor st. dorostu 3 : 1  (1 : 1)
Branky: Šilar P., Stasiowski O., Fibikar J.
TJ Lanškroun – SK Třemošnice , sobota 12. 4. 08
KP mladšího dorostu 1 : 2  (0 : 2) Branka: Špičák Z.
TJ Lanškroun – FC Skuteč, neděle 13. 4. 08
Krajský přebor dospělých 1 : 0  (1 : 0) Branka: Fait L.
Turnaj – Vysoké Mýto, neděle 13. 4. 08
Krajská miniliga starších přípravek:
TJ Lanškroun – SK Vysoké Mýto 2 : 3 (0 : 2)
Branky: Marek D., Dvořák D.
TJ Lanškroun – SKP Slovan Mor.Třebová 2 : 4  (0 : 3)
Branky: Kristek J., Antes A.
TJ Lanškroun – Jablonné n/Orl. 2 : 1  (0 : 0)
Branky: Šindelářová K., Lechnýř Z.
Krajská miniliga mladších přípravek:
TJ Lanškroun – SK Vysoké Mýto 0 : 10 (0 : 6)
TJ Lanškroun – SKP Slovan Mor.Třebová 0 :  6  (0 : 4)
TJ Lanškroun – Jablonné n/Orl. 0 :  3  (0 : 2)
TJ Lanškroun – FK OEZ Letohrad, středa 16. 4. 08
Krajský přebor dospělých 0 : 1 (0 : 1)
SK Stolany − TJ Lanškroun, sobota 19. 4. 08
Krajský přebor dospělých 0 : 0 (0 : 0)
TJ Lanškroun B – FK Kerhartice, sobota 19. 4. 08
OP II. třídy dospělých 1 : 0 (0 : 0) Branka: Šrůtek J.

TJ Lanškroun – Jiskra Králíky, sobota 19. 4. 08
I. třída starších žáků 7 : 0 (2 : 0)
Branky: Smrkal D. 2, Urban B. 2, Komínek L. 2, Hrabáček L.
TJ Lanškroun – Jiskra Králíky, sobota 19. 4. 08
I.třída mladších žáků 3 : 2 (1 : 1)
Branky: Vybíral J., Tovtik J., Jung D.
Turnaj – Vysoké Mýto, sobota 19. 4. 08
Krajská miniliga starších přípravek:
TJ Lanškroun – FK OEZ Letohrad 0 : 3 (0 : 2)
TJ Lanškroun – AFK Chrudim B 0 : 8 (0 : 4)
TJ Lanškroun – SK Vysoké Mýto 2 : 6 (1 : 4)
Branky: Šindelářová K., Kristek J.
Krajská miniliga mladších přípravek:
TJ Lanškroun – FK OEZ Letohrad 0 : 4 (0 : 2)
TJ Lanškroun – AFK Chrudim B 0 : 8 (0 : 4)
TJ Lanškroun – SK Vysoké Mýto 0 : 9 (0 : 4)
TJ Lanškroun – SK Vysoké Mýto, neděle 20. 4. 08
KP staršího dorostu 3 : 6 (2 : 5)
Branky: Stasiowski O., Šenkýř J., Šilar M. (PK)
TJ Lanškroun – SK Vysoké Mýto, neděle 20.4.08
KP mladšího dorostu 1 : 2 (1 : 1) Branka: Zuch R.

Gala Cup juniorů − beachvolejbal
V sobotu 17. května 2008 se v beachvolejbalovém areálu na Knoflíku

uskuteční turnaj v beachvolejbale juniorů. Jde o celorepublikový turnaj, na
kterém se představí nejlepší junioři České republiky, aby bojovali o první
body letošní sezóny. Staňte se součástí této ojedinělé sportovní akce, na které
bude k vidění vynikající beachvolejbal, a přijďte podpořit nejen domácí borce.

Podrobnosti v příštím čísle LL.                                                  Zbyněk Jurča
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Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA
Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm2 12 Kč.

  Strana       Cena při opakované inzerci
A4 1x 2x a více celoročně
1 6000 5400 3600
1/2 3100 2800 1860
1/4 1600 1450 960

Uvedené ceny
jsou bez DPH,

za publikaci
inzerce v jednom

čísle LL.

Představujeme vám: 3500 Kč / strana.
Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH.
Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm2.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun přijme
UČITELKU ODBORNÉHO VÝCVIKU

PRO OBOR  KOSMETIČKA
Požadované vzdělání:  středoškolské, vyučení v oboru,

doplňující pedagogické studium
Ostatní požadavky: bezúhonnost, praxe v oboru vítána

Nástup možný od 1. 9. 2008
Přihlášky zasílejte  písemně společně s kopiemi  dokladů o vzdělání

a praxi a strukturovaným životopisem na adresu:
SOŠ a SOU Lanškroun, Kollárova 445, 563 01  Lanškroun
Další informace podá  p. D. Jandová  − tel. č.  465 321 081

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V LANŠKROUNĚ A DOLNÍM TŘEŠŇOVCI
proběhne 21. a  22. 5. 2008 od 7.00 do 15.30 hod.
v budovách jednotlivých mateřských škol:
na ulici Žižkova 365 (včetně logopedické třídy), na ulici Na Výsluní 312,
na ulici Wolkerova 85, na ulici Vančurova 87, v DolnímTřešňovci 24

Jitka Krejčová, odbor školství a kultury

PSÍ ÚTULEK v Lanškrouně: tel. 724 813 222,
www.caniscentrum.com



LL 9 / 2008                                                                                                                     STRANA 21SPORT

FLORBAL – 3. liga mužů
Výsledky 21. a 22. kola − 22. 3. 08
FbK Česká Třebová – FBC TJ Draci Lanškroun 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)
Branky a asistence: Kráčmar (Dostál), Dostál (Šembera), Mačát (Klement)
FbK Svitavy − FBC TJ Draci Lanškroun 7:4 (2:0, 2:1, 3:3)
Branky a asistence: Picek (Kráčmar), Mačát (Vokál), Dostál (Klement),
Klement (Dostál), sestava: Knápek, Dušek – Drábek, Šembera, Picek, Vokál
– Verner, Janský, Mačát, Dostál, Klement, Kráčmar
Výsledky 23. a 24. kola − 29. 3. 08
FBC TJ Draci Lanškroun – FBK Spartak Slatiňany 4:7 (2:0, 2:3, 0:4)
Branky a asistence: Mačát (Verner), Mačát (Verner), Klement, Mačát (Picek)
FBC TJ Draci Lanškroun – Sokol Pardubice C 5:9 (2:4, 0:2, 3:3)
Branky a asistence: Klement, Drábek (Dostál), Mačát, Dostál (Klement),
Vokál (Janský), sestava: Knápek, Dušek – Drábek, Šembera, Picek, Janský
– Verner, Vokál, Mačát, Dostál, Klement, Kráčmar
Výsledky 25. a 26. kola − 19. 4. 08

První utkání bylo z hlediska soutěže vůbec nejdůležitější. V čistě teoretické
rovině mohlo znamenat, že bychom mohli tuto soutěž opustit a „spadnout“ do
nižší ligy. Vědomi si možného neúspěchu jsme ihned od začátku diktovali tempo
hry a čtyři branky v síti soupeře během první třetiny nás v dalším průběhu u−
tkání uklidnily. Celý zápas jsme prakticky kontrolovali, škoda jen jediné
branky Jičína.

V druhém zápase šlo především o umístění a také tak trochu o prestiž, ne−
boť jsme za celou sezónu nedokázali bodovat s někým z první „čtyřky“. V utká−
ní jsme se museli obejít bez našeho „dělostřelce“ zadních řad Lojzy Drábka.
Celý zápas byl velice vyrovnaný a rozhodlo pouze 30 vteřin v závěru utkání.
Během této doby jsme vsítili dvě branky a konečně jsme prorazili naši „ne−
schopnost“ bodovat s někým z výše postavených týmů v tabulce.

Vzhledem k tomu, že ostatní celky bodovaly minimálně nebo vůbec, díky
těmto dvěma výhrám jsme se posunuli na konečné 9. místo.

Spokojenost, či smutek? Na začátku sezóny jsme se domnívali, že bychom
mohli hrát kolem pátého, šestého místa, což se zpočátku i celkem dařilo. Bo−
hužel jarní část nevyšla podle našich představ a pět proher v řadě nás odsou−
dilo k boji o zadní příčky tabulky. Dvě poslední výhry jsou pro nás jakýmsi pozi−
tivním impulsem do příští sezóny, ve které bychom chtěli ukázat, že máme na víc.
FBC TJ Draci Lanškroun − FBK Jičín 4:1 (4:0, 0:0, 0:1)
Branky a asistence: Drábek (Mačát), Mačát (Dostál), Drábek (Verner), Mačát
(Drábek)
FbK Kostelec n/O – FBC TJ Draci Lanškroun 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Branky a asistence: Šembera (Kráčmar), Verner (Vokál), Klement (Kráčmar),
Verner, sestava: Knápek, Dušek – Šembera, Picek, Janský, Vokál, Drábek
(pouze 1. zápas) – Verner, Mačát, Dostál, Klement, Kráčmar
Konečná tabulka soutěže:
1. Sokol Pardubice C 24 19 3 2 147 : 79 60
2. FbK Svitavy 24 19 2 3 139 : 50 59
3. TJ Sokol Jaroměř 24 19 1 4 134 : 57 58
4. FbK Kostelec n/O 24 14 3 7 103 : 91 45
5. FbK Sršni Hořice 24 12 2 10 109 : 114 38
6. FBK Spartak Slatiňany 24 12 0 12 127 : 136 36
7. F.B.C. Nové Město n/M 24 10 1 13 109 : 121 31
8. TJ Sokol N. Paka − Falcons 24 8 6 10 117 : 115 30
9. FBC TJ Draci Lanškroun 24 9 1 14 104 : 116 28
10. FTS Florbal Náchod B 24 9 0 15 87 : 118 27
11. FBK Jičín 24 7 1 16 104 : 126 22
12. FbK Česká Třebová 24 6 2 16 82 : 148 20
13. FBC Sokol Ústí nad Orlicí 24 1 0 23 68 : 159 3

Roman Klement

Volejbal  −  výsledky
Sobota 12. 4. 2008
Přebor České republiky starších žákyň v Bílovci, skupina C:
VK Lanškroun – Lokomotiva Trutnov
2 : 1 (23:25, 25:18, 15:5),  − KP Brno  0 : 2 (15:25, 8:25),
− UP Olomouc  0 : 2 (10:25, 21:25),  − Mittal Ostrava  0 : 2 (19:25, 20:25)
Nedělní výsledky:
VK Lanškroun − ŠSK Bílovec 0 : 2 (10:25, 14:25),

− VSC Zlín 0 : 2 (22:25,17:25)
Konečná Tabulka skupiny C:
1. VK Královo Pole 6 6 0 0 12:1 309 : 208 12
2. TJ Mittal Ostrava 6 5 1 0 10:4 311 : 247 11
3. SK UP Olomouc 6 4 2 0 10:5 312 : 273 10
4. ŠSK IR − Bílovec 6 3 3 0 7:6 284 : 220 9
5. VSC Zlín 6 2 4 0 4:8 194 : 268 8
6. VO TJ Lanškroun 6 1 5 0 2:11 219 : 298 7
7. TJ Lok. Trutnov 6 0 6 0 2:12 209 : 324 6
Do finálového turnaje, který se hraje 2. – 4. 5. 2008 v Brně, postupují prvá
čtyři družstva.
Sestava: Chládková Bára, Jandová Klára a Tereza, Klementová Žaneta, Kol−
derová Natálie, Marešová Veronika, Martincová Nicol, Picková Kristýna,
Píšová Martina, Svatoňová Veronika a Petra, Zechovská Zuzana.
Výsledky a hlavně přístup některých hráček byl pro trenérku lanškrounských
volejbalistek zklamáním.
22. ročník „Jarního volejbalového turnaje nadějí žákyň“ v Lanškrouně:
Výsledky v základních skupinách:
VK Lanškroun A – Sokol Frýdek – Místek B 2 : 0 (50:33),
− Spartak Choceň 0 : 2 (33:50), − PVK Prostějov 2 : 1 (60:57),
− Sokol Česká Třebová 0 : 2 (45:50)
VK Lanškroun B – Sokol Frýdek – Místek A 0 : 2 (30:50),
− Slovan Moravská Třebová  2 : 0 (50:45), − OP Prostějov 1 : 2 (58:55),
− PVK Přerov  0 : 2 (30:50)
Nedělní finálové výsledky:
VK Lanškroun A – VK Lanškroun B  0 : 2 (36:50),
− OP Prostějov  0 : 2 (38:52), − Slovan Moravská Třebová  0 : 2 (41:51)
VK Lanškroun B – Sokol Frýdek – Místek B  2 : 0 (50:20)
Konečné pořadí: 1. Sokol Frýdek – Místek A, 2. PVK Přerov, 3. Spartak
Choceň, 4. PVK Prostějov, 5. Sokol Česká Třebová, 6. VK Lanškroun B,
7. Slovan Moravská Třebová, 8. OP Prostějov, 9. Sokol Frýdek – Místek A,
10. VK Lanškroun A
Sobota 19. 4. 2008
Krajský přebor mladších žákyň ve Svitavách, 7. kolo:
VK Lanškroun A – Slovan Moravská Třebová  2 : 0 (50:23),
− TJ Svitavy  1 : 1 (43:48), − Sokol Pardubice  2 : 0 (50:9),
− Sokol Česká Třebová  2 : 0 (50:33), − VK Lanškroun B  2 : 0 (50:17),
− Spartak Choceň  2 : 0 (50:21)
VK Lanškroun B – Slovan Moravská Třebová  0 : 2 (21:50),
− TJ Svitavy  0 : 2 (30:50), − Sokol Pardubice  2 : 0 (50:34),
− Sokol Česká Třebová 0 : 2 (23:50), − Spartak Choceň  0 : 2 (23:50)
Sestava: VK Lanškroun A: Jandová Tereza, Kolderová Natálie, Musilová
Tereza, Picková Kristýna, Píšová Martina, Svatoňová Veronika, Holečková
Kristýna, Krsková Tereza. Sestava VK Lanškroun B: Fišerová Kristýna,
Macháčková Zuzana, Adamová Veronika, Preisnerová Sofie, Burešová Adéla,
Kulhánková Michaela, Marková Jana.
Po 7. kole je VK Lanškroun na 1. místě a VK Lanškroun B na 6. místě.
Neděle 20. 4. 2008
VI. ročník turnaje mladších žákyň v minivolejbale, Lanškroun:
Ve sportovní hale na Střelnici se turnaje zúčastnilo 16 družstev Pardubického
a Olomouckého kraje a po odehrání 30 utkání vzniklo toto konečné pořadí:
1. VK Lanškroun A, 2. Slovan Moravská Třebová A, 3. Sokol Česká Tře−
bová A, 4. PVK Přerov B, 5. PVK Přerov A, 6. OP Prostějov D, 7. Sokol Par−
dubice, 8. VK Lanškroun B, 9. TJ Svitavy, 10. OP Prostějov B, 11. Slovan
Moravská Třebová B, 12. OP Prostějov C, 13. OP Prostějov A, 14. Sokol Č.
Třebová B, 15. Sokol Žichlínek, VK Lanškroun C.            Libor Tomiška

Lyžařský oddíl a Sportovní klub Korunka Lanškroun srdečně zvou na

PŘESPOLNÍ BĚH V KYPUŠI 14. 5. 2008
Prezentace: od 12.00 hod. před lyžařskou chatou
Start: ve 13 hod. pod lyžařskou sjezdovkou v oblasti lanškrounských rybníků.
Kategorie a délky tratí: předžáci a předžákyně 200 m, nejmladší žáci a žákyně
(1.−2. třída) 400 m, nejmladší žáci a žákyně (3. − 4.  třída) 600 m, mladší žáci
a žákyně (5. − 6.  třída) 800 m, starší žáci a žákyně (7. − 8.  třída) 1000 m,
dorostenci a dorostenky (9. třída a 1. roč.) 1200 m, handicapovaní sportovci
− chlapci a dívky 50 m, 200 m
Sponzoři: Jor&Jor, s.r.o., Lanškroun, ASANACE, spol. s.r.o., Městský
úřad Lanškroun, VAPI, s.r.o., Lanškroun, Klempířství a pokrývačství MAN,
s.r.o., M +M Kovo Marek, s.r.o., ORSO Lanškroun, s.r.o., JCEE, s.r.o., SEVEN
K−M, FORTEL, s.r.o., Pekařství Sázava, s.r.o., PEVI, s.r.o.,  Kovoobrábění
− Roubal, ISCAREX Jan Šimůnek, Spinning Centrum EVA, Šindelář Vladi−
slav−pneuservis, Riess kovovýroba, HJ−SOFT, s.r.o., Auto−moto Bartoň,
Vodohosp. a top. materiál Calda        e−mail: jiraskova.eva@worldonline.cz
Bližší informace: O. Řehák tel: 603 960 070, E. Jirásková tel: 604 917 256

Volejbal – program mimo Lanškroun:
Sobota 3. 5. 2008
TJ Spartak Vysoké Mýto – VK La B, KP žen II. třídy, 13. a 14. kolo
Sokol Pardubice – VK Lanškroun A, VK Lanškroun B, Spartak Choceň,
TJ Svitavy, krajský přebor mladších žákyň, 8. kolo
Neděle 4. 5. 2008
TJ Spartak Vysoké Mýto – VK La A, KP mužů II. třídy, 15. a 16. kolo
Spartak Polička A – VK Lanškroun A, Dolní Újezd, Litomyšl, Svitavy
A, krajský přebor přípravek žákyň skupina A, 4. kolo
Sokol Pardubice – VK Lanškroun, Ústí nad Orlicí B, Svitavy C,
krajský přebor přípravek chlapců skupina B, 5. kolo
Neděle 11. 5. 2008
Sokol Písečná – VK Lanškroun B, Bystřec, okresní přebor mužů, 6. kolo
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ZPRÁVY Z BADMINTONU
Expedice Barcelona – Girona 2008

Co mají společného stavby Antonia Gaudího v Barceloně,
Olympijský stadion, univerzitní komplex soukromé univerzity v La
Bellaterra, město La Garriga a historická Girona? Pro nás bad−
mintonisty je to již nyní jednoduchá otázka s jednoduchou odpovědí,
ale pro čtenáře LL určitě jedna velká neznámá.

Ano. Zajímavý letní cíl stovek tisíců turistů z celého světa se po osm dní za
sebou stal přechodným domovem týmu 14 lanškrounských badmintonistů –
Martina Bednáře, Jirky Dingy, Pavla Fišera, Nikol Hanzlíčkové, Pavla Hr−
diny, Martina a Miroslava Krátkého, Lucky Kopecké, Martina Krska, Natálky
Kyselicové, Jirky a Elišky Smejkalových, Blanky Švobové a Martina Tměje.

Sotva naše letadlo dosedlo na přistávací dráhu skoro stotisícové Girony,
byli jsme přivítáni dubnovým sluncem. Po příjezdu autobusem do centra Bar−
celony na hostel Galleria Malda jsme našli zprávu od našich prvních hostitelů
o plánovaném pátečním večerním utkání v La Bellaterra, kde se nachází největší
katalánská univerzita s rozsáhlým spektrem studijních oborů se vzdálenosti
20km od centra. Všední čtvrtek i pátek byl pro nás odpočinkovým dnem, kdy
jsme se za vytrvalého deště snažili poznat co nejvíce ze zvyků místních obyvatel
a krás Barcelony.

Více než třiapůlmilionové město Barcelona nabízí všem návštěvníkům bohaté
kulturní vyžití a celkem tři výletní trasy autokarem po modré, červené a ze−
lené. Nakonec jsme si vybrali tu nejdelší, modrou, která nás postupně zavezla
na Španělské náměstí, ukázala místa olympijských her z roku 1992 a celou
délku pobřeží s přístavištěm. Turisticky znaveni a plní dojmů jsme se v páteč−
ních odpoledních hodinách vrátili na La Rambla, hlavní tepnu pouličního
života, v jejíž blízkých uličkách se nacházel náš hostel. Následovala odpočin−
ková a přípravná fáze na přátelský večerní zápas v tělocvičně univerzity s 9
badmintonovými kurty, kam jsme se dopravili metrem za doprovodu
mexického studenta Miquela. Vlastní utkání začalo krátce po šesté hodině a
náš tým v kombinovaném systému dvouher a čtyřher vyhrál v poměru 11:7.
Krátce před devátou hodinou večerní proběhlo předání upomínkových
předmětů mezi oběma týmy. Spokojeni s vítězstvím jsme se krátce před půlnoci
uložili do postelí s myšlenkami již na cestu do La Garrigy.

Sobotní cíl La Garriga, město v horách 30km na západ od Barcelony, vyža−
dovalo brzké ranní vstávání, náročný samostatný  přesun příměstským vlakem
a velkou dávku adrenalinu do pro nás absolutně neznámého místa.

Turnaj, kterého se zúčastnili nejen španělští, ale i francouzští hráči z 12 od−
dílů, se odehrál ve dvou pro nás nepředstavitelně velkých halách se zázemím
a tribunami (v každé 12 kurtů). Hrálo se v kategoriích dle výkonnosti A,B,C
a D. Část našich hráčů a hráček hrála v kategorii C a část v kategorii D. Každý
z hráčů hrál v minimálně tříčlenné skupině, z níž nejlepší hráč postupoval do
čtvrtfinále. Semifinále a finále se hrálo bohužel až v neděli. Na tomto turnaji
již výsledky našich hráčů byly značně kolísavé. Zatímco Jiří Dinga nenašel na
turnaji kategorie C přemožitele, tak ostatním našim hráčům kategorie C i D se
bohužel nepodařilo přes maximální snahu postoupit ze skupin. Sobotní části
turnaje se zúčastnily přes dvě stovky hráčů a hráček a turnaj skončil v pozdních
nočních hodinách. I zde pod dohledem vedoucích představitelů, tentokrát ale
Španělského badmintonového svazu, jsme si vyměnili upomínkové předměty.

Naši výpravu za katalánským badmintonem ale to nejzajímavější teprve
čekalo. Poklidné nedělní ráno spící Barcelony bylo narušeno příjezdem našich
dalších hostitelů z klubu Salt u Girony, kteří si nás odvezli přímo do své přes
100km vzdálené víceúčelové sportovní haly. A popravdě jsme se nestačili
divit. Perfektní organizace, přivítání čelními představiteli města, švédské stoly
s občerstvením a systém, který z nás nikdo nečekal.

Pondělní pobyt v Gironě za slunného počasí byl zpestřen výle−
tem luxusním autobusem po romantických zákoutích turistické
oblasti  Costa Brava a několika nádherných historických vesnič−
kách v její blízkosti.  Celý den jsme zakončili společným půlnoč−
ním tréninkem v hale.

V úterý, den před odjezdem, se uskutečnila plánovaná prohlídka
historické části Girony, která začala návštěvou sekce ministerstva

kultury a pokračovala židovskými uličkami po všech nejvýznačnějších památkách.
Překladatelsky nejnáročnější den jsme zakončili posezením v hospůdce

pod hradbami starobylého města. Středa 23.4. byla svátkem Svatého Jiří, svát−
kem všech Katalánců, kdy podle starodávné legendy muži ženám kupují růže
a ženy dávají svým protějškům knihy. Bohužel celá naše výprava si již nemohla
vychutnat tento významný den a časně ráno jsme letadlem opustili probouzející
se Španělsko. Už nyní se všichni těšíme na své nové přátele ze Saltu u Girony
a náš odvetný zápas v Lanškrouně na podzim tohoto roku.

Společná fotografie účastníků v jednotných dresech přátelského zápasu
 Proti sobě hrály pouze českokatalánské dvojice čtyřhru. Nehrálo se ani tak

o výsledek jako o to, se vzájemně poznat a překonat  všudypřítomnou jazykovou
bariéru. Na závěr dostali nejúspěšnější dva háči ze Saltu a dva z Lanškrouna
čtyři poháry pro vítěze. Následoval společný oběd, o který se postaraly manžel−
ky 35−členného klubu. Oběd, který v běžné katalánské rodině začíná až o dru−
hé hodině odpolední, měl několik chodů a naše následná sdělování dojmů se
stále více stáčelo k jejich zájmu dozvědět se co nejvíce o životě v Lanškrouně.

Turnaj v badmintonu v HALE MONTAS Hradci Králové 12. 4. 2008
V sobotu 12.4.2008 se skupinka našich hráčů v sestavě Jiří Dinga, Pavel

Hrdina, David Jirges a Jana Jelínková vydala na Hradecký turnaj do haly
Montas. Celého klání se zúčastnilo 18 badmintonistů a badmintonistek různé
výkonnostní úrovně, hrajících v třech šestičlenných skupinách.Celý turnaj se
hrál na tři plnohodnotné sety do 21 bodů. Každý hráč ve skupině odehrál 5 zá−
pasů a v následujícím vyřazovacím systému(postupovali nejlepší tři ze skupin)
na jednu porážku mohl odehrát ještě další tři zápasy. Všichni naši muži si ved−
li velmi dobře a ve svých skupinách nenašli přemožitele. V semifinále David
Jirges pro zdrav. problémy skrečoval zápas pozdějšímu vítězi Michalovi
Hamáčkovi z pořádajícího oddílu. Pavel Hrdina své vystoupení zakončil rov−
něž v semifinále, kde podlehl svému oddílovému kolegovi Dingovi. V posled−
ním finálovém zápase celého turnaje Jiří Dinga za stavu 1:1 na sety odstoupil
pro fyzické vyčerpání před rozhodujícím třetím setem. Turnaj čtyřher s přehle−
dem vyhrála naše dvojice Dinga, Jirges a třetí místo obsadili Hrdina s Jelínko−
vou. Lze říci, že se jednalo o fyzicky nejnáročnější turnaj celé probíhající
sezóny.                   Za badmintonový oddíl: Jiří Dinga, foto: Lucie Kopecká

Podrobnosti z činnosti a cesty oddílu po Katalánsku
najdete na webu: www.badmintonlanskroun.cz

Větší část naší výpravy při prohlídce Girony
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T. G. Masaryka 3, tel.: 465 324 662

Otevírací doba − celoročně:
Út − Pá 9.00 − 11.30    13.00 − 16.00
So − Ne  13.00 − 17.00

nám. A. Jiráska 1, tel., fax: 465 324 753

Programy označené * jsou titulkovány.

30. 4., 1. a 3. 5. 20 hodin
2. května 17.30 a 20 hodin
* 10. 000 PŘED NAŠÍM
LETOPOČTEM (USA)   109 min.
Legenda. Bitva. První hrdina. Puto−
vání neohrožených hrdinů světem, kde
se musí utkat s prehistorickými stvů−
rami. Napínavý dobrodružný příběh.
 Vstupné: 69,−Kč  Mládeži přístupno
4. května 17.30 a 20 hodin
LOVCI POKLADŮ: KNIHA
TAJEMSTVÍ (USA)  124 min.
V pokračování kasovního trháku se
lovec pokladů Ben Mates zase vydává
pátrat po pokladech po celém světě.
Vstupné: 69,−Kč     Mládeži přístupno
5. a 6. května 20 hodin
7. května 17.30 a 20 hodin
* LET’S  DANCE 2 (USA) 98 min.
Film o milostném jiskření mezi dvěma
studenty umělecké školy. Romantika
na tanečním parketu.
Vstupné:64,−Kč   Mládeži přístupno
8. a 10. května 20 hodin
9. května 17.30 a 20 hodin
O RODIČÍCH A DĚTECH (ČR)
Milovat je lidské – chybovat je dědič−
né. Komedie o otcích, synech a ženách
jejich života.             110 min.
Vstupné: 69,−Kč   Mládeži přístupno
11. května 17.30 a 20 hodin
OBČAN HAVEL  (ČR)        97 min.
Nahlížení do zákulisí politických
i soukromých dramat prezidentské−
ho období Václava Havla.
Vstupné:64,−Kč     Mládeži přístupno
12. a 14. května 17.30 a 20 hodin
13. května 20 hodin
KRONIKA RODU
SPIDERWICKŮ (USA)    95 min.
Jejich svět je blíž, než si myslíte. Další
přírůstek do řady úspěšných dětských
fantasty sérií.
Vstupné: 64,−Kč  Mládeži přístupno
15. května 20 hodin
JAN SAUDEK (ČR)      90 min.
Neskandální dokument o „skandál−
ním“ fotografovi.
Vstupné: 59,−Kč Mládeži nepřístupno
16. května 13 hodin 87 min.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ (USA)
To bude mazec… Nejsme žádný blbý,
vymaštěný veverky – jsme esa z lesa,
jsme superstars ! Promítání pro školní
družiny a širokou veřejnost.
Vstupné: 35,−Kč    Mládeži přístupno
16. května 17.30 a 20 hodin
17. a 18. května 20 hodin
* RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
(USA , Německo)                93 min.
Nesmrtelný Rambo opět na scéně!
Vstupné: 69,−Kč  Mládeži nepřístupno
17. května 17.30 hodin
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ
HRY  (USA)                      117 min.
Lstiví Galové útočí na olympijské
ideály. Další dobrodružný příběh
oblíbených hrdinů.
Vstupné:64,−Kč   Mládeži přístupno

Městské muzeum Lanškroun
nám. A. Jiráska − zámek, tel.: 465 324 328

KAREL KOMÍNEK
− OBRAZY

Výstava potrvá do 11. 5. 2008

6. 5. 2008 v 19.00 hodin, zámek
Cestopisná přednáška
A. Černohouse: OSM LET v Rusku
Vyprávění o tom, jak přežít v Rusku.
Filmy a fotky z poloostrova Kola,
Altaje a Východních Sajan. Cesta z
Olomouce do Vladivostoku.
Vstupné: 40,− Kč
7. 5. 2008 v 19.30 hodin,
kostel sv. Anny Lanškroun
Slavnostní koncert ke dni
osvobození naší vlasti od fašismu

STRADIVÁRKY
MEZI VARHANAMI

Fotbal:
Sobota 3. 5.
Sokol Živanice –  TJ Lanškroun
KP dospělých, odj. 13.45, zač.17.00
Sobota 10. 5.
Spartak Brandýs n/O – TJ La B
OP II.třídy, odj. 15.30, zač.17.00
FK Agria Choceň – TJ Lanškroun
KP st.a ml.dorostu, odj. 10.30,
zač.12.30+14.45
Neděle 11. 5.
Turnaj − Tesla Pardubice
Krajská miniliga st. a ml. přípravek,
odj.  6.45, zač. 9.00
Sobota 17. 5.
SK Masok.Polička – TJ Lanškroun
KP dospělých, odj. 15.00, zač. 17.00
Neděle 18. 5.
1.FC Žamberk – TJ Lanškroun
I.třída st. a ml. žáků, odj. 8.00,
zač. 9.30+11.15
Turnaj − Červená Voda
OP starších přípravek, zač. 8.30

Fotbal − program:
Sobota 3. 5.
TJ Lanškroun – Sokol  Rybník
I. třída st. a ml. žáků, zač. 9.30+11.15
Neděle 4. 5.
Lanškroun B – Mistrovice
OP II.třídy dospělých, zač.17.00
TJ Lanškroun – Jiskra Litomyšl
KP st.a ml.dorostu, zač.10.15+12.30
Čtvrtek 8. 5.
Turnaj − Lanškroun, zač. 9.00
Krajská miniliga st. a ml. přípravek
TJ Lanškroun B – Sokol Sruby
OP II.třídy dospělých, zač. 17.00
Neděle 11. 5.
TJ Lanškroun – Jablonné n/O.
I.třída st. a ml. žáků, zač.9.30+11.15
TJ Lanškroun – Svitavy
Krajský přebor dospělých, zač.17.00
Sobota 17. 5.
TJ Lanškroun – AFK Chrudim B
KP st.a ml.dorostu, zač.10.15+12.30
TJ La B – Jiskra Červená Voda
OP II.třídy dospělých, zač. 17.00
Neděle 18. 5.
Turnaj − Lanškroun, zač. 9.00
Krajská miniliga st. a ml. přípravek

Program mimo Lanškroun:

Pravidelný letní provoz v HBM:
volné bruslení: ST 17.30−18.30,

SO 17.30−18.45;
in−line děti, začínající:

PO 19.30−20.45, ST 18.30−19.30,
PÁ+NE 18−19.15;

in−line hokej: ÚT 20−21.15,
ČT+NE 19.30−20.45

Netradiční výstava fotografií
MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE
Slavnostní vernisáž v pátek 2. 5.

ve 14 hod. ve sklepení Zámečku.
Velkoformátové fotografie

28 autorů z celé České republiky.

Fotbal  − ženy:
Lanškroun − Rokytnice v O.h.
5. 5. od 13.00, hřiště Sázava

Hrad Sovinec − 3. a 4. května 2008
PŘÍZRAK TEMNÉ NOCI
Netradiční prohlídky hradních zákoutí
a sklepů s čarodějnicemi a právem útrp−
ným. Při soumraku se hrad stává rej−
dištěm čarodějnic a temných sil.
Hrad otevřen: SO 10 – 19, NE 10 – 17
Prohlídky v délce cca 65 minut budou
probíhat každých 15 minut.
Vstupné na akci: dospělí 85,− Kč,
děti 3−5 let 20,− Kč, 6−14 let  45,− Kč,
studenti, důchodci a mládež od 15 let
65,− Kč, rodinné vstupné 240,− Kč.
Akci připravilo občanské sdružení
Dědictví ve spolupráci s Muzeem
v Bruntále. Bližší informace na tel. č.
777 205 029,  sovinec.purkrabi@volny.cz

Zazní restaurované varhany z konce
17.století společně s barokní flétnou.
Lucie Žáková – varhany, Julie Sou−
kupová Braná – barokní flétna
Vstupné dobrovolné
7. 5.,  lanškrounský zámek
M. Cacková ve spolupráci s Měst−
skou knihovnou Lanškroun a KC
Lanškroun Vás zvou charitativní akci
KDYŽ DĚTI
POMÁHAJÍ DĚTEM
Pro veřejnost otevřeno od 9hodin
Pro školy program od 9 a od 10.30 hod.
Doprovodný program: prodej indic−
kého oblečení – obchod Ganga Praha,
prodej sortimentu čajovny z Litomyšle
(vonné tyčinky, cukrovinky...), pro−
dej a propagace výrobků Fair trade –
org. JEDEN SVĚT Praha (kabelky,
peněženky, šály, šátky, kafe, čaje…)
Koncert pro veřejnost od 19 hodin
hudební skupina JUGALA, 4. tř. ZŠ
Dobrovského La, KomoKrák, profe−
sionální tanečnice – Ivana a Anežka
Hessovy z Prahy (indický tanec Kat−
hak). Výtěžek akce bude věnován Ar−
cidiecézní charitě Praha (Adopce na
dálku a řada projektů nejen v Indii).
Vstupné 50,−Kč
16. 5. v 19.30 hodin, zámek
divadelní  soubor  Gymnázia  Lanš−
kroun ŠKEBLE uvádí veselohru se
zpěvy z českomoravského  pomezí

HOTÝLEK − PREMIÉRA
Text  a  režie: Jan  Střecha. V hlavní
roli: Martin  Blažek a  personál  hotelu
Zátiší. Hudbu  řídí: Jan  Resler
20. 5. v 19.30 hodin, zámek
196. abonentní koncert KPH
VIOLONCELLOVÉ TRIO
VČELLI (Helena Velická, Lucie
Minaříková a Sylva Jablonská)
Vstupné: 100,− Kč/ 140,− Kč

Křest básnické sbírky VYZNÁNÍ
– autor JOSEF  KVIČERA

9. 5. 2008 v 18.00 hodin
v lanškrounském zámeckém sále

Uctění památky obětí
a kladení věnců u pomníku
obětí válek v Lanškrouně

(Dobrovského ul.) se koná
ve středu 7. května ve 14 hodin.

KOREKTURY

Volejbal – program:
Neděle 4. 5. 2008
VK Lanškroun B – TJ Svitavy B,C,
Sokol Pardubice B, Sokol Žichlínek
Krajský přebor přípravek žákyň,
skupina C, 4. kolo
9.00 hodin, kurty VK Lanškroun
Sobota 10. 5. 2008
VK La B – Sokol Žichlínek,
kraj. přebor žen II. třídy, 15. a 16. kolo
10.00 hodin, kurty VK Lanškroun
VK Lanškroun A – Sokol Rybník,
KPmužů II. třídy, 17. a 18. kolo
10.00 hodin, kurty VK Lanškroun
VK Lanškroun A, B – Spartak
Choceň, Sokol Pardubice, Sokol
Česká Třebová,
KP mladších žákyň, závěrečné 9. kolo
9.00 hodin, kurty VK Lanškroun

Lezecké závody mládeže
NA OBTÍŽNOST

15. 5. od 8 hod. na horostěně
ZŠ A. Jiráska, Lanškroun

www.horostena.wz.cz
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Váš vůz si odvezeme
      a opravený zase vrátíme.

Kompletní realitní servis.

Vybíráme z programu kina
O rodičích a dětech (8. – 10. 5.) Nový film Vladimíra Michálka je nejen o ro−
dičích a dětech, ale i o radosti ze života a rodinných tajemstvích. Na to vše nahlí−
žíme skrze rozhovory otce se synem a macechy s nevlastním potomkem. Za−
suté pravdy se pomalu odkrývají, ale emocemi se u toho zrovna neplýtvá – spíše
než strhující drama tak film místy připomíná chladnou charakterovou studii.
Občan Havel (11. 5.) Netěšte se na šokující odhalení ani pikantní detaily ze
života prvního českého prezidenta, nemusíte se ale obávat ani nezáživné lekce
z novodobého dějepisu. Režisér Pavel Koutecký sledoval Václava Havla od
jeho zvolení hlavou samostatného státu po třináct let, a na velké časové ploše
tak vznikl portrét, který se nesnaží Havla stylizovat podle předem dané šablony.
Kronika rodu Spiderwicků (12. – 14. 5.) V rodinném filmu objeví trio sou−
rozenců cestu do světa skřítků, který je doslova za humny. Na rozdíl od mno−
ha jiných fantasy se Kronika nesnaží se být za každou cenu temná. Je svižná,
akční a zábavná – přesně taková, jaká má správná pohádka být.
Jan Saudek (15. 5.) Muselo být bezpochyby těžké film s provokativním
podtitulem V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu natočit. Přemluvit excen−
trického umělce ke spolupráci, proniknout do jeho světa, dlouhé měsíce ho
sledovat při práci i v soukromém životě. Ještě těžší pak muselo být sestříhat
z šedesáti hodin natočeného materiálu dokument, který by kontroverzní
osobnost nebulvarizoval, ale ani nebyl pouhým čítankovým heslem „o životě
a díle“. Pokusil o to Adolf Zika, který je sám úspěšný fotograf – a z jeho filmu
je cítit nejen respekt ke slavnému kolegovi, ale i to, že ho má rád.

STRÁNKU NEMUSÍŠ TISKNOUT, KINO MÁM NAKOPÍROVANÉ JINDE A VYTIŠTĚNÉ


