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Aktuality z Lanškrounska:
http://aktualne.mesto

−lanskroun.cz/
Archiv starších výtisků LL:

http://listy.mesto−lanskroun.cz/
a www.lanskrounsko.com

Rekonstrukce silnice
do Tatenice zahájena − str. 5

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Str. 15

Sportovní hry 2008 − str. 8

Rozhovor s Pavlínou
Tejklovou o body fitness

Str. 19

Smetanka na Kinderiádě
Str. 19

Lidé si na Sibiři váží
i obyčejného paneláku
Rozhovor nejen o Rusku s cestovatelem a průvodcem
Václavem Turkem čtěte na str. 12 − 13.

Foto: archiv V. Turka
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VOLNÉ BYTY K PRONAJMUTÍ
1. Byt č. 16 – čp. 553, Ostrovské Předměstí, Sokolská ulice, Lanškroun
Velikost bytu 2+kk, plocha bytu: 41 m2, předpokl. měs. nájemné: 2689,50 Kč.
2. Byt č. 1 – čp. 160, Ostrov. Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun
Velikost bytu 2+kk, plocha bytu: 41 m2, předpokl. měs. nájemné: 2 844 Kč.
3. Byt č. 4 – čp. 160, Ostrov. Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun
Velikost bytu 2+kk, plocha bytu: 50 m2, předpokl. měs. nájemné: 3 550 Kč.
4. Byt č. 19 – čp. 160, Ostrov. Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun
Velikost bytu 2+kk, plocha bytu: 41 m2, předpokl. měs. nájemné: 2 857,80 Kč.
Právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedené byty bude losováno 15. 12.
2008 od 15.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, nám.
J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí.
5. Byt č. 7 – čp. 178, Žichlínské Předměstí, Lidická ulice, Lanškroun
Velikost bytu 1+2, plocha bytu: 51 m2, vyvolávací cena: 2 866 Kč.
(Bude dražena výše měsíčního nájemného.)
Právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedený byt bude draženo 15. 12. 2008
od 15.00 hod. ve velké zasedací. místnosti MěÚ Lanškroun, nám. J. M.
Marků čp. 12 v 1. poschodí.
Byty na Pivovarském náměstí je možno si prohlédnout ve čtvrtek 4. 12. 2008.
Ostatní byty (na Lidické a Sokolské ulici) mají prohlídku v úterý 2. 12. 2008.
Prohlídku zajišťuje MBP Lanškroun, s.r.o., v uvedených dnech v době od
7.30 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. Den posledního podávání
přihlášky: 11. 12. 2008 do 13.00 hod. do podatelny MěÚ Lanškroun.
Bližší informace na úřední desce, na web. stránkách města nebo přímo na
odboru právním a majetku.                                                                      OPM

Zastupitelstvo města jednalo dne 12. 11. 2008
Dne 12.11.2008 se sešlo Zastupitelstvo města Lanškroun. Na začátku jed−

nání byl schválen Strategický plán rozvoje města.  Z majetkoprávních záležitostí
stojí za zmínku zejména schválení Koncepce nakládání s byty v majetku města
Lanškroun. Analýza počtu a stavu stávajících bytů v majetku města byla pro−
vedena na základě požadavku zastupitelstva. Do koncepce nejsou zahrnuty
byty vystavěné formou družstevní výstavby, u nichž je město sice většinovým
spoluvlastníkem, avšak na základě smluv je dána povinnost po 20 letech pře−
vést bytové jednotky do vlastnictví družstevníků.

ZM schválilo Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu
města Lanškroun, která nahradila pravidla platná od února letošního roku
schválená tehdy radou města. Veškerá veřejná finanční podpora bude  poskytovat
na základě smlouvy a zvýší se tak vymahatelnost závazků příjemců podpory.

Vzhledem k tomu, že pominul důvod existence příspěvkové organizace
Technické služby města Lanškroun, zastupitelstvo rozhodlo o jejím zrušení.

Ve finančních záležitostech měli členové ZM možnost seznámit se s plněním
rozpočtu.                                  Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka
Poznámka: Obvyklý přehled usnesení a tabulka hlasování zastupitelů budou
(vzhledem k uzávěrce) otištěny v příštím čísle LL.

Lanškroun, jednička pro aktivní život a podnikání
Strategický plán rozvoje města schválený 12. 11. je „živý“ dokument, měst−

ský úřad jej bude každý rok předkládat zastupitelstvu města nově doplněný
o čerstvé údaje v situační analýze a postupně se bude měnit i zásobník projektů.

Mají−li čtenáři zájem se s dokumentem seznámit, mohou si jej přečíst buď
na internetu (www.lanskroun.eu), nebo si mohou výtisk strategického plánu
vyzvednout v kanceláři informací městského úřadu.

Zásadní částí schváleného dokumentu je vedle zásobníku projektů i vize
města, k jejíž formulaci se největším dílem přispěla komise pro strategický
rozvoj města. Vize bude uveřejněna v příštím čísle LL.              Petra Brejšová

RM jednala dne 10. listopadu 2008
Směna pozemků za infrastrukturu:
RM projednala návrh na vyrovnání
kupní ceny poz. převáděných společ−
nosti Rezidence Marci, s.r.o., Pardu−
bice, v souladu se smlouvou o uzav−
ření budoucí kupní smlouvy a ceny
díla (infrastruktury k bytovým domům
A1 a A2), realizovaného na základě
smlouvy o dílo a s řešením dle důvo−
dové zprávy souhlasí.
Přidělení bytů:
RM projednala podnět společnosti
MBP, s.r.o., k přidělení náhradních by−
tů nájemcům bytů v domě čp. 281, Li−
dická ulice, ŽP, La a přiděluje nájem−
cům bytu č. 2 byt č. 1 v bytovém domě
čp. 744, Palackého ulice, ŽP, La; ná−
jemcům bytu č. 3 byt č. 21 v bytovém
domě čp. 160, Pivovarské náměstí,
OP, La; nájemci bytu č. 4 byt č. 16
v bytovém domě čp. 553, Sokolská
ulice, La. RM ukládá jednateli spo−
lečnosti MBP, s.r.o., uzavřít k přísluš−
ným bytům s výše zmíněnými nájemci
nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
RM projednala žádost o mimořádné
přidělení bytu pro dceru žadatelky, roz−
hodla žádosti nevyhovět a odkazuje
žadatelku na účast v losování či draž−
bě práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu.
RM projednala žádost Obce Strážná
jednající jménem dvou občanů této
obce o prodloužení nájmu bytu a roz−
hodla jim mimořádně přidělit byt č.
2, OP, v domě čp. 75, Opletalova uli−
ce na dobu určitou do 30. 6. 2009.
Opravy domů:
RM projednala žádost nájemců bytů
v domech čp. 754 a čp. 755, Olbrach−
tova ulice, ŽP La o opravy uvedených
domů a ukládá jednateli společnosti
MBP, s.r.o., žadatelům písemně od−
povědět ve smyslu jednání rady města.
Pronájmy nebytových prostor:
RM se seznámila s výpovědí nájmu
nebytového prostoru v domě čp. 262,
Lázeňská ulice, La doručenou nájem−
cem uvedeného prostoru − společností
Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o.,
a ukládá jednateli společnosti MBP,
s.r.o., ke dni 30. 11. 2008 nebytový
prostor převzít a nájem ukončit. RM
dále ukládá jednateli společnosti
MBP, s.r.o., zajistit stavebně−tech−
nické oddělení domů čp. 262 a čp. 267.
RM ukládá OPM zveřejnit úmysl
města pronajmout provozovnu (trafi−
ku) o podlahové ploše 6 m2 v objektu
budovaných veřejných záchodků v u−
lici T. G. Masaryka.
Nabytí nemovitostí:
RM se seznámila s obsahem dopisu
Mgr. Milana Valúška, ředitele ZŠ La,
B. Smetany 460, kterým navrhuje od−
koupení budovy čp. 159, ŽP, Havlíč−
kova ulice, La na poz. stpč. 1029/2 a
poz. stpč. 1029/2 (čajovna) a za účasti
navrhovatele problematiku projed−
nala se závěrem, že dotčenou nemovi−
tost není možno odkoupit z důvodu
nesouhlasu vlastníka nemovitosti.
Prodeje nemovitostí:
RM projednala žádost o prodej poz.
pro stavbu rodinného domu a ukládá

OPM zveřejnit úmysl města prodat
smlouvou o smlouvě budoucí část poz.
ppč. 3656/4 dle podmínek stanove−
ných investičním odborem (Kouty).
RM stanovuje termín dražby práva
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlou−
vě na dům čp. 262, ŽP, Lázeňská u−
lice na poz. stpč. 555/1, poz. stpč. 555/
1 a části poz. ppč. 376 na den 19. 11.
2008 s tím, že prezenční listina účast−
níků bude uzavřena dne 14. 11. 2008.
RM ukládá bytové komisi a OPM za−
jistit provedení dražby (budova vedle
cukrářství).
Věcné břemeno:
RM projednala žádost Ing. Pavla
Mikeše, Česká Třebová o souhlas s u−
místěním betonového sloupu a zříze−
ním práva odpovídajícího věcnému
břemeni ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., na poz. ve vlastnictví
města ppč. 1323 v k.ú. Dolní Třešňo−
vec, souhlasí s umístěním betonového
sloupu na výše uvedeném poz. a roz−
hodla o zřízení věcného práva s ob−
sahem dle návrhu smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
dle přílohy.
Bezplatné převedení nemovitostí:
RM projednala podnět OPM na vy−
řešení majetkových vztahů v ulici Du−
kelských hrdinů a ukládá OPM zve−
řejnit úmysl města bezúplatně převést
poz. ppč. 3837/7 a 3837/6 do majetku PK.
Bezplatné užívání nemovitostí:
RM projednala podnět původní ma−
jitelky rekreační chaty a rozhodla uzav−
řít smlouvu o bezplatném užívání části
poz. ppč. 1033/1 o výměře cca 300 m2

v rekreační oblasti u Olšového rybníka.
RM projednala žádost o bezplatné
užívání poz., rozhodla povolit žada−
teli bezplatné užívání části poz. ppč.
1031 a části poz. ppč. 1030/2 o výmě−
ře cca 130 m2 a ukládá OPM sepsat
se žadatelem dohodu o bezplatném
užívání výše uvedených poz.
Pronájem pozemků Na Valech:
RM projednala návrh Pozemkového
fondu ČR na schválení nájemní smlou−
vy, rozhodla pronajmout od Pozem−
kového fondu poz. stpč. 208 (PK) o vý−
měře 16 m2 na dobu neurčitou a schva−
luje text nájemní smlouvy dle přílohy.
RM projednala návrh Úřadu pro za−
stupování státu ve věcech majetko−
vých o schválení nájemní smlouvy,
rozhodla pronajmout od ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech ma−
jetkových poz. stpč. 208/2 o výměře
178 m2 na dobu neurčitou a schvalu−
je text nájemní smlouvy dle přílohy.
Různé:
RM schvaluje statut kulturní komise
a statut komise pro výchovu a vzdělá−
vání dle přílohy.
RM schvaluje záměr ZŠ La, náměstí
Aloise Jiráska 139 podat žádost o do−
taci z programu ministerstva financí
na projekt na interaktivní učebnu.
RM jmenuje s účinností od  1. 1. 2009
ředitelkou příspěvkové organizace
Mateřská škola, La, Na Výsluní 312
Hanu Krátkou.

Použité zkratky: OPM – odbor právní a majetku,  RM − Rada města, pozemek −
poz., PK − Pardubický kraj, ŽP − Žichlínské Předměstí, OP − Ostrovské Předměstí.
Všechny poz. se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území La.

Anketa „Mládež reprezentuje město Lanškroun“
Komise pro výchovu a vzdělávání  při městské radě v Lanškrouně vyhlašuje

již tradičně anketu „ Mládež reprezentuje město Lanškroun“.
Dává tímto možnost zvýraznit výsledky Vaší celoroční práce s mládeží.
Každý subjekt může do ankety přihlásit neomezený počet mladých lidí,

úspěšných reprezentantů města  v kalendářním roce  2008,  v těchto oblastech:
a) kultura − jednotlivci,
b) soutěže vzdělávacího charakteru (odborné),
c) sport − jednotlivci,
d) kolektivy bez ohledu na zaměření.
Věkové kategorie: 1. do 15 let; 2. od 15 do 19 let.
Zvláštní kategorie: cena fair play (při přihlášení blíže specifikovat)

Přihlášky do ankety pošlete prosím do 30. listopadu 2008  na městský ú−
řad k rukám paní Jitky Krejčové, e−mail:jitka.krejcova@mulanskroun.cz
tel.: 465 385 281.  U každého navrženého jednotlivce i kolektivu uveďte své
zdůvodnění a jeho kontaktní adresu.          Radim Vetchý, předseda komise
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Zpráva Městského úřadu Lanškroun za rok 2007
− Benchmarkingová iniciativa (pokračování)
Odbor vnitřních věcí: 2005 2006 2007
Počet obyvatel ČR obce 9847 9690 9716
Počet obyvatel ČR správního obvodu obce
s pověřeným obecním úřadem (OÚ) 21747 22339 22066
Počet obyvatel ČR správního obvodu obce
s působností matričního úřadu 16243 16809 16599
Počet obcí ve správ. obvodu obce s pověř. OÚ 22       22       22
Počet kilometrů čtverečních obce 20,65       20,65 20,65
Počet km2 správního obvodu obce s pověř. OÚ 275      275,15    275,15
Míra nezaměstnanosti (v %)         6,49           5,1           3,7
Míra nezaměstnanosti ve správním  obvodu
obce s rozšířenou působností (v %) 8,1 6,1        4,6
Evidence obyvatel:
Počet přihláš. k trv. pobytu z jiné obce III.typu 1211      334      386
Počet odhlášení z trvalého pobytu      425      226      300
Součet zpracování matriční změny
narození, úmrtí a sňatků 617      659      768
Počet změn trv. pobytu ve správním obvodu 1636     1411    1240
Matrika:
Žádost o výpis z rejstříku trestů    1119     1140     1228
Žád. o vystavení osvědčení o stát. občanství ČR 251       267       296
Změna jména a příjmení          2           6           5
Osvědčení pro uzavř. sňatku před orgánem církve 18         26 16
Počet zápisů v knize manželství      114       109       128
Občanské průkazy:
Počet žádostí o vydání OP    5095      3925 3799
Počet všech vydaných OP 4937      4950     3610

 Odbor vnitřních věcí zajišťuje státní správu na úseku evidence obyvatel,
matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů. Součástí odboru je po−
datelna a informace městského úřadu.

Od  1. 1. 2008 je v  kanceláři informací  zaveden CzechPoint, kde si občané
mohou požádat o vydání ověřených výpisů z rejstříku trestů, katastru nemo−
vitostí, obchodního rejstříku  a živnostenského rejstříku. Správní poplatky za
výpisy z těchto rejstříku se platí v hotovosti. K dnešnímu dni bylo vydáno
574  výpisu z rejstříku trestů, 370 výpisů z katastru nemovitostí a 63 výpisů
z obchodního rejstříku.

Upozorňujeme občany, že 31. 12. 2008 končí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003. Občané
jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději
do 30. 11. 2008. K výměně předloží dosavadní občanský průkaz a jednu fo−
tografii, neplatí se žádný správní poplatek. Tato výměna se netýká občanů na−
rozených před 1. 1. 1936.                                            Marcela Štrauchová

Životní jubileum
Pan Jan Špičák, první polistopadový starosta města, který byl zvolen ve

svobodných volbách, oslavil 11. 11. 2008 své 75. narozeniny. Pan Špičák
byl do zastupitelstva města zvolen dne 10. 12. 1990 za Občanské fórum. 

K řadě gratulantů se připojili i současní představitelé Lanškrouna − starosta
Ing. Martin Košťál, místostarosta Ing. Jan Šebrle a  tajemník městského úřadu
Ing. Petr Kotěra.                                                                      Petra Brejšová

Sloupek starosty
V minulém týdnu jsem absolvoval

dvoje jednání zastupitelstev – nej−
vyšších orgánů samosprávy. Prvním
bylo zasedání Zastupitelstva města
Lanškroun, druhým zasedání Zastu−
pitelstva Pardubického kraje.

Zastupitelstvo města projednalo
a schválilo téměř čtyři desítky usne−
sení. Z těch, která lanškrounskou ve−
řejnost velmi zajímají, patří jmenovat
například schválení strategického
plánu rozvoje města. Na tomto vý−
znamném dokumentu se pracovalo
od února letošního roku. Podle zásad
otevřené politiky jsme už první pra−
covní text vyvěsili na webové stránky
města a průběžně jsme jej aktuali−
zovali. V létě jsme jej projednali na
veřejné besedě s občany, abychom
získali názory co největšího počtu ob−
čanů na další směřování města.

Ve schváleném strategickém plánu
rozvoje města se vychází z toho, že
Lanškroun bude vždy, tak jak tomu
bylo i v minulosti, hospodářským a
správním centrem regionu. Bude za−
jišťovat zaměstnání obyvatelům širo−
kého regionu a poskytovat všechny
další potřebné služby. Lanškroun se
budeme snažit rozvíjet jako průmys−
lové město s vysokým potenciálem
vzdělaného obyvatelstva a jako přiro−
zené centrum zaměstnanosti a služeb
pro náš mikroregion. Budeme pod−
porovat jak existující silné místní o−
bory, tak i obory nové − s vědomím, že
prosperita města se odráží i v počtu
dalších místních podpůrných pracov−
ních oborů a služeb. Samospráva si
je vědoma, že její povinností je posky−
tování veřejných služeb, tzn. vytvá−
ření podmínek pro kvalitní život všech
obyvatel města. Turistické a rekreač−
ní atraktivity budeme rozvíjet přede−
vším pro potřeby místních obyvatel
a obyvatel regionu. V rámci Dobro−
volného svazku obcí Lanškrounsko
budeme podporovat rozvoj turistic−
kých aktivit v turisticky atraktivních
místech regionu.

Dalším rozhodnutím, které bezpo−
chyby zajímá všechny občany, kteří
jsou nájemníky městských bytů, bylo
schválení návrhu koncepce nakládá−
ní s byty. Po dlouhé, ale věcné diskuzi
byl nakonec schválen návrh v předlo−
ženém znění.

Podle něj se více než 500 městských
bytů člení na 5 skupin. V první, nej−
větší skupině jsou byty, s jejichž pro−
dejem se nepočítá. Ve druhé skupině
je cca 100 bytů, u nichž se provede
analýza, zda je ekonomické provést
jejich rekonstrukci nebo zda se nabíd−
nou k prodeji. V další, nejmenší sku−
pině jsou byty určené k okamžitému
prodeji. Ve čtvrté skupině je 13 domů
o 36 bytech, v tomto případě budou
nabízeny k prodeji celé domy. V po−
slední skupině je 7 domů, jejichž tech−
nický stav je předurčuje k demolici.
Nájemníkům z těchto domů již jsou
nabízeny jiné byty. Sluší ještě pozna−
menat, že návrh koncepce zatím ne−
řešil prodejní cenu bytů. Vzhledem
k uvolňujícímu se trhu s byty však
nelze předpokládat, že by město dále
prodávalo své byty za tak nízké část−
ky, jako tomu bylo v minulosti.

V sobotu jsem se jako čerstvě zvo−
lený člen Zastupitelstva Pardubického
kraje účastnil prvního zasedání za−
stupitelstva v tomto volebním období.
Jednalo se o ustavující zasedání, tak−
že na programu byla pouze volba no−
vého vedení kraje a procedurální zále−
žitosti. Už je všeobecně známo, že hejt−
manem byl zvolen Radko Martínek
(ČSSD) a jeho prvním náměstkem
Roman Línek (KDU−ČSL). Vzhledem
k výsledku koaličních jednání mně
a mým kolegům z ODS byla přisouze−
na opoziční role. Věřím však, že se to
nijak nepromítne do vztahů mezi kra−
jem a naším městem ani do vztahů
mezi krajským a městským úřadem.
Oba dva výše jmenované politiky po−
važuji za slušné lidi a profesionální
politiky v tom dobrém slova smyslu,
a proto se neobávám žádných ústrků
či podjatostí vůči našemu městu.

                       Ing. Martin Košťál

Z dotazů na městském webu
Veřejné záchodky v budově městského úřadu určitě městu dobrou rekla−

mu nedělají. Při vstupu mě ovanul nepříjemný odér moči, tuším, že teplá
voda neteče, mýdlo také nebývá a není si do čeho utřít ruce. Dnes v době
zvýšeného výskytu žloutenky typu A je to více než alarmující.

Budovy úřadu se uklízejí v odpoledních hodinách, po pracovní době. Roz−
hodnutím Rady města se WC musí nechávat veřejnosti přístupné po celou do−
bu, kdy je budova radnice otevřená. Již od září bylo přijato opatření, že uklí−
zečka chodí denně v pracovních dnech uklízet veřejné WC i ráno, protože k nej−
většímu znečišťování dochází, bohužel, v nočních hodinách, kdy je budova o−
tevřena z důvodu provozu restaurace Gurmán. Je možné, že někdy není k dis−
pozici mýdlo ani ručníky, přestože se pravidelně doplňují. Bohužel poměrně
často se setkáváme se situací, kdy papírové ručníky a toaletní papír se buď ztrácejí,
nebo jsou alespoň vytahané ze zásobníků a rozšlapané na podlaze. Protože
občas někdo utrhl i zásobník na tekuté mýdlo, od té doby je doplňováno kla−
sické mýdlo tuhé, které se ale také ztrácí.Víme, že by tento stav vyřešilo
zřízení místa stálé obsluhy, ale pro toto opatření v budově radnice nejsou
podmínky.       Ing. Aleš Hampl, pracovník kanceláře starosty a tajemníka

Volné pracovní místo − učitelka v ZŠ a MŠ Cotkytle
Základní škola a Mateřská škola Cotkytle přijme od  1. 1. 2009 (nejpozději

od  1. 2. 2009) kvalifikovanou učitelku do mateřské školy na plný úvazek,
která bude zařazena do funkce vedoucí učitelky (platová třída 10). Ubytování
možné. Informace na tel.: 465 382 128.       Mgr. Růžena Tesařová, ředitelka
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Medaile Za věrnost předány hasičům
12. 11. byly v jednacím sále Rady Pardubického kraje předány profesio−

nálním hasičům medaile Za věrnost. Medaile Za věrnost II. a III. stupně je
udělována k ocenění velmi dobrých výsledků ve služební činnosti v trvání
pracovního a služebního poměru v délce 10 a 20 let. Z rozhodnutí generálního
ředitele Hasičského záchranného sboru Miroslava Štěpána byly medaile Za
věrnost II. stupně uděleny dvěma a medaile III. stupně 6 příslušníkům HZS
Pardubického kraje. Dále byly předány Čestné plakety HZS ČR, a to dvěma
příslušníkům HZS Pardubického kraje za vynikající reprezentaci na mezi−
národních sportovních soutěžích. Ocenění předali ředitel HZS Pardubického
kraje Miroslav Kvasnička a hejtman Pardubického kraje Ivo Toman.
Foto vlevo: Medaili Za věrnost II. stupně (20 let) převzal i npor. Bc. Jiří
Katzer z Lanškrouna.                                                    Text a foto: KÚ Pk

MĚSTO LANŠKROUN SE BUDE BRÁNIT
ZBYTEČNÉMU ODPADU, ZAVEDE PRŮKAZY

Budete−li chtít v jednom z pěti lanškrounských sběrných dvorů bezplatně
odevzdat odpad, budete brzy potřebovat zvláštní průkaz. Ten bude vydán kaž−
dému, kdo zaplatí příslušný poplatek. Regulace množství odpadu ukládaného
na městskou skládku je v souladu s moderními trendy.„Máme problém s tím,
že do sběrných dvorů v Lanškrouně vozí odpad i občané okolních obcí a někteří
podnikatelé. Obsluha sběrného dvora obtížně rozlišuje, odkud který občan
je, a proto chceme zavést systém průkazek. Naše skládka komunálního odpadu
je poměrně malá, a proto budeme muset občany z okolních obcí odkazovat na
odpadová hospodářství v místě jejich bydliště,“ uvedl Jan Šebrle, místosta−
rosta Lanškrouna, v rozhovoru pro Český rozhlas Pardubice.

Snižování množství odpadu ukládaného na skládku nebo spalovaného ve
vysokoteplotních pecích je velmi prospěšným a moderním trendem. Snaze
jednotlivých obcí a měst regulovat odpad, který se v jejich katastru dlouhodobě
ukládá, napomáhá i třídění odpadu. Využívání sběru recyklovatelných surovin
pomocí systému barevných kontejnerů umožňuje nezvyšovat skokově kapacity
skládek, které znečišťují a ekologicky zatěžují okolí obce či města.

„Při stoupající spotřebě domácností a zkracující se životnosti moderních
výrobků nemáme jinou možnost než produkci odpadu kontrolovat a snažit se
o snižování podílu nerecyklovatelných složek. Třídění odpadu představuje
zelenou alternativu ke skládkování a spalování. Recyklací se z odpadu stává
surovina, která šetří primární zdroje, snižuje emise vznikající při výrobě a při−
spívá k dlouhodobé udržitelnosti ekonomického růstu. Nebudeme−li regulovat
a třídit, budou o dnešní odpad zakopávat ještě děti našich dětí,“ komentoval
lanškrounský nápad Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO−
KOM, která dlouhodobě podporuje třídění odpadu.

Jen plastové obaly od jogurtu spotřebované ročně v Pardubickém kraji po−
stavené vedle sebe vytvoří řadu delší, než je celková délka hranic České re−
publiky. Třídit odpad má smysl.                                        EKO−KOM, a.s.

Ze zpravodajství Policie ČR
Ústečtí kriminalisté se zabývají případem 29leté ženy z Lanškrouna, která

při žádosti o rodičovský příspěvek neuvedla, že již pobírá peněžitou pomoc v ma−
teřství. Odbor státní sociální podpory v Ústí nad Orlicí jí na tomto základě ne−
oprávněně vyplatil více než patnáct tisíc korun. Ženě nyní hrozí obvinění z trest−
ného činu podvodu.

V úterý 4. listopadu před polednem se v Tatenici srazily dvě cyklistky. Jedna
z žen jela v protisměru a při výjezdu na hlavní silnici nedala přednost druhé
cyklistce. Obě ženy spadly na vozovku. Původkyně kolize byla s těžkým zra−
něním převezena do okresní nemocnice.

6. 11. krátce po páté hodině ráno přehlédl na kruhovém objezdu v Lanškrou−
ně cyklistku 37letý řidič osobního automobilu značky Opel Astra. Žena byla
při nehodě lehce zraněna.

V pátek 7. 11. v pozdních nočních hodinách nepřizpůsobil mezi Ostrovem
a Lanškrounem rychlost 35letý podnapilý řidič škodovky, na mokré vozovce
dostal smyk, vyjel mimo vozovku, kde se vozidlo převrátilo na střechu. Řidič,
kterému policisté na místě zadrželi řidičský průkaz, byl při nehodě lehce zraněn.

Policisté se zabývají případem 45letého muže z Lanškrounska. Ten již od po−
loviny září letošního roku neoprávněně užíval osobní motorové vozidlo značky
Daewoo. Na základě celostátního pátrání našli auto brněnští policisté. Celostátní
pátrání bylo odvoláno, vozidlo se vrátí původnímu majiteli a nenechavému
muži nyní hrozí obvinění z trestného činu neoprávněné užívání cizí věci.

13. 11. se během dne vloupal neznámý pachatel do rekonstruovaného domu
v Horní Čermné. Uvnitř vše prohledal, vyházel věci ze skříní, ale nic, co by si
mohl odnést, nenašel. V případě dopadení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

V pátek 14. 11. navečer vyjížděli policisté do Lanškrouna na náhlé úmrtí
51letého muže.

Jak to funguje jinde
SENIOR DOPRAVA je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným
a matkám s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup …

Toto je specifikace služby, kterou pro občany České Třebové od 26. 2. 2007
zajišťuje Český červený kříž (ČČK) ve spolupráci s Městem Česká Třebová
a za finančního přispění Pardubického kraje. Pracovník ČČK má sídlo v Domě
s pečovatelskou službou na Masarykově ulici, kde sídlí zároveň i sociální
služba. Z počátku nás mrzelo, že o tuto službu nebyl takový zájem, jak jsme
očekávali. Prováděli jsme si srovnání v počtu zájemců mezi naším městem
a Ústím nad Orlicí, kde této služby využíval daleko větší počet klientů. Lze
říci, že trvalo více než rok, než využití této služby dosáhlo v našich sousedních
městech srovnatelné úrovně.

A jak je nyní SENIOR DOPRAVA u nás využívána? Podle reakce našich
důchodců, kteří ji využívají, přispívá k jejich spokojenosti. Nejvíce se samo−
zřejmě dopravují k lékařům v našem městě, ale také na některá pravidelná
ošetření v nemocnicích v Ústí nad Orlicí nebo Litomyšli. Kdo si nechce nechat
zajistit nákupy od pečovatelské služby, ale rád se prochází mezi regály, vybírá
si zboží podle svého uvážení a nechce tím zatěžovat rodinu, může využít SE−
NIOR DOPRAVU. Mnozí senioři pomocí SENIOR DOPRAVY řeší i náv−
štěvy svých známých v rámci města nebo jeho okolí. V průběhu celého roku
a zejména kolem „Dušiček“ mají někteří zájem upravit a navštívit hroby
svých rodin a známých na některém ze třebovských hřbitovů.

Možná, že se někomu bude zdát tato služba drahá. Je ale nutné si uvědomit,
že je potřeba zaplatit pohonné hmoty, náklady spojené s provozem a parkováním
auta, mzdu pracovníka, pronájem prostor pro dispečink, náklady na telefony.
Navíc ještě stále ne každá rodina má automobil a zejména ne pro každého z nás je
snadné uvolnit se z práce zrovna v době, kdy je naše babička nebo dědeček
objednaný na vyšetření k lékaři nebo se mu zastesklo po kamarádce či kamarádovi.

SENIOR DOPRAVA přináší určitou nezávislost všem, kteří jsou nějakým
způsobem omezeni vzhledem ke svým fyzickým možnostem a věku.

Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka České Třebové

Přečetli jsme:
Svoz seniorů, který má
v Lanškrouně určitou
 tradici, se opět rozjíždí

V roce 1947, kdy pan Josef Mast−
ný nastoupil do funkce tajemníka
Červeného kříže v Lanškrouně,
vlastnil místní ČČK sanitky, které
sloužily k převozu seniorů k lékaři
apod. V roce 1947 koupil Českoslo−
venský červený kříž první sanitku
do Lanškrouna, řidičem byl Emil Do−
stálek. Druhou sanitku zakoupila o−
bec Dolní Čermná, řidičem byl pan
Mareš. Třetí sanitka sloužila pro Výprachtice a okolí a zřejmě byla zakoupena
ministerstvem zemědělství. Služba byla provozována ČČK, nešlo o sanitky,
které by psal pacientům lékař, svoz probíhal na základě žádosti potřebných.
Reorganizace zdravotnictví v 1948 již neumožnila ČČK službu provozovat
a sanitky byly odebrány.

V současné době některé organizace včetně ČČK na tuto službu navazují.
V pondělí 3.11. 2008 bylo před radnicí v Lanškrouně „pokřtěno“ auto, které
bude k těmto účelům sloužit. Službu bude provozovat Gaudium, o.p.s., Český
červený kříž − oblastní spolek Ústí n/O. a Město Lanškroun. Mezi hosty malé
slavnosti byl i pan Josef Mastný.

Senior doprava je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a matkám
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup... Dopravu bude třeba objednávat
v pracovní dny den předem a bude za poplatek. Bližší informace budou zveřej−
něny na letáčcích i jinde.       (http://www.farnostla.cz, kráceno) Foto: LS
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Skautské setkání u Lípy svobody na Zámečku

Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 – 11 hod.)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/O
22. − 23. 11. MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, 465 622 216
29. − 30. 11. MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, 465 620 358
6. − 7. 12. MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, 465 322 897

„Junáci,vzhůru, volá den...“ linulo
se z úst více než třiceti pamětníků sázení
Lípy svobody v areálu Zámečku dne
27. října t.r. Připomněli jsme si dobu
před 40 lety a nechybělo ani zanotování
tehdy oblíbených písní.

 Bratr Kazan vzpoměl  na ty, kteří se
nejvíce zasloužili na vzniku Českoslo−
venska, a na ty, kteří neváhali položit
své životy na oltář vlasti  nebo zahynuli
v žalářích. Po několika vzpomínkách
jsme se rozloučili skautskou večerkou.

              Ken, foto: K. Šerkopová

Z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod
je financována modernizace silnice mezi Lanškrounem a Tatenicí, jejímž inve−
storem je Pardubický kraj. Úsek dlouhý necelých 10 km má být opravován
v průběhu dvou let s ukončením v říjnu 2010. Začalo se u lanškrounské Krčmy.

Práce zachytil svým fotoaparátem pan Jaroslav Killar.

Přečetli jsme: Na obzoru další nová cyklostezka
Lanškroun a Českou Třebovou má v budoucnu spojit cyklostezka dlouhá

asi 16 kilometrů. Její stavbu zaštítí dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko. 
Jezdit po frekventovaných silnicích na kole není v dnešní době příjemné ani

bezpečné. Cyklisté proto jistě přivítají, že se připravuje stavba další cyklostezky,
a to mezi Lanškrounem a Českou Třebovou.

Starosta Lanškrouna Martin Košťál by se rád pustil do její stavby už před
několika lety, kdy usedl do starostenského křesla, tehdy se však připravovaly
cyklostezky mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem, Českou Třebovou a Chocní,
a tak záměr musel počkat na příhodnou dobu. A proč jsou cyklostezky tak dů−
ležité? „Prioritou je pochopitelně bezpečnost dopravy, to je markantní zejména
v souvislosti s budováním bytové výstavby na Zámečku u Rudoltic,“ podotkl
Martin Košťál. „Cyklostezka bude samozřejmě přínosem i pro cykloturistiku,
to ale beru spíše jako takovou třešničku na dortu.“

Její trasa zatím není pevně stanovená, to bude úkol pro projektanty. Cílem
je spojit Lanškroun a Českou Třebovou trasou, která povede přes Rudoltice,
Damníkov, Třebovice a Rybník. Uvažuje se o dvou variantách, první počítá
s tím, že cyklostezka povede z Rudoltic podle silnice první třídy do Damníkova
a odtud po staré silnici na Třebovice. Podle druhé varianty by cyklostezka
mohla vést za Rudolticemi po některé z polních cest, napojit se na trasu bývalé
železnice a kopírovat ji do obce Třebovice. Odtud by pokračovala po nepříliš
frekventované silnici do Rybníka, kde by se nově vybudovaným úsekem na−
pojila v České Třebové na nábřeží Míru. Celková délka má být zhruba 16 km.

Stavbu cyklostezky zaštítí dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko. Záměr
však nejdříve musí odsouhlasit zastupitelstva všech dotčených obcí a měst.

 „Cyklostezky nejsou zrovna levnou záležitostí,“ konstatoval Martin Košťál.
„Cena pochopitelně záleží na tom, jaký podíl připadne na nově budované
úseky a jak se využijí stávající komunikace. Celkové náklady odhadujeme do
30 milionů korun. Obce a města budou muset kalkulovat přibližně se čtyři−
cetiprocentním podílem vlastních prostředků, šedesát procent by měla být do−
tace z evropských fondů. Města se hlásí ke svému podílu, který bude pocho−
pitelně o mnoho vyšší než podíl malých obcí.“

Lanškrounský starosta budování cyklostezky probral s vedením obcí Damní−
kov a Rudoltice, a i když mají starostové řadu otázek zejména na financování
stavby nebo dobu realizace, v zásadě nejsou proti. „Uvědomují si potřebnost
této akce,“ podotkl Martin Košťál. „Věřím, že se se starosty dohodneme a náš
záměr podpoří i zastupitelstva.“ Pokud budou souhlasit, spustí se složitý pro−
ces přípravy a schvalování dokumentace. Cyklostezka se zřejmě bude budovat
postupně, první etapa má vést z Lanškrouna na Zámeček a křižovatku v Ru−
dolticích. Pokud Lanškrounsko uspěje se žádostí o evropské peníze, ke stavbě
cyklostezky by mohlo dojít v letech 2010 – 2011. „Bude to však také záviset
na tom, na jaké narazíme problémy, například majetkoprávní nebo v ochranných
pásmech dráhy a silnice první třídy,“ dodal Martin Košťál. „To je ale vis
maior.“                                                          (Orlický deník, 12. 11. 2008)

Rekonstrukce silnice Lanškroun − Tatenice
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SOUTĚŽ „DVACÍTKY: GENERACE NOVÉ EVROPY“
Vyhlašuje Zastoupení Pardubického kraje při EU v Bruselu ve spolupráci
s EUROPE DIRECT Pardubice U PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSEDNICTVÍ ČR
V EU V 1. POLOLETÍ ROKU 2009
Podtitul: 20 year after − 20 years ahead
(20 let po pádu železné opony a 20 let vize Evropy do budoucna)
Umělec: malíř, sochař, eventuálně fotograf… (zaručující hmatatelnost díla)
bude narozen kolem roku 1989, tzv. „20tky“ (rozhraní 18−28 let).
Dílo: originální, vystihující název a podtitul akce, znázorňující ideály a principy
Evropské unie: mírový dialog mezi komunitami, solidaritu, rovnost příležitostí,
svobodu, občanská práva a ochranu obyvatel...; bude vyrobeno pro účely po−
užití v Bruselu (3týdenní výstava v instituci EU v březnu/dubnu 2009, vítězné
dílo bude darováno Výboru regionů, ostatní díla mohou zůstat vystavena
v prostorách regionálních zastoupení); bude zpracováno na základě kritérií,
dle kterých bude hodnoceno porotou v rámci Pardubického kraje.
Termín: díla předejte s registračním formulářem do informačního střediska
EUROPE DIRECT Pardubice, sídlo Pardubice Region Tourism, nám. Repub−
liky 1 do 12. 12. 2008! (odvoz díla bude zajištěn pracovníkem Zastoupení
Pardubického kraje v Bruselu); vybrané dílo bude poté hodnoceno mezinárodní
porotou složenou z členů Evropských institucí na začátku roku 2009 v Bruselu.
Kritéria: univerzální vzhled uměleckého díla; interpretace a zpracování tématu;
kompozice − srozumitelnost vyjádření; kreativita a originalita uměleckého
ztvárnění; schopnost upoutat pozornost.
Vítězi v soutěži na krajské úrovni bude uhrazena účast na závěrečné ceremonii
ve Výboru regionů EU v Bruselu (únor/březen 2009 – bude upřesněno). Oceněni
budou autoři 3 nejlepších uměleckých děl v rámci evropské úrovně. Vítězné
dílo zůstane jako dar trvale vystaveno v prostorách budovy Výboru regionů EU.

Přečetli jsme: Byt za 400 tisíc i za čtyři miliony
Vyberte si, chcete byt za 500 tisíc, nebo za čtyři a půl milionu? Jinými slo−

vy, chcete garsonku v paneláku ve Skutči, nebo čtyřpokojový byt s terasou o roz−
měrech zmíněné garsonky, který má vyrůst v bývalém pivovaru ve Vysokém
Mýtě? Takovou širokou nabídku dává v současné chvíli trh s byty v Pardubickém
kraji. Prožívá ovšem útlum, který by mohl mít vliv i na cenu některých bytů.

Podle Ladislava Freiberka z pardubické realitky Zeus klesl zájem o nové
byty o šedesát procent, ale ještě více zájem o staré byty. Ty by podle něj mohly
zlevnit. „U starých bytů je útlum totální. Použité byty skoro nikdo nekupuje
a jejich cena se snížila i o dvacet procent. Podle mne se musí ještě o dalších pat−
náct procent snížit. Třeba byty v Polabinách, které stály přes dva miliony,
jsou dnes na milionu šest set padesáti tisících, ale budou muset stát kolem mi−
lionu pěti set tisíc korun,“ říká Freiberk. Zeus nyní prodává byty v nových
stavbách v Pardubicích nebo v Ústí nad Orlicí. Lidé prý kupují hlavně malé
byty. „Když cena bytu překračuje dva miliony a lidé si chtějí na koupi třeba
sedmdesát procent půjčit, banka je obezřetná,“ říká Freiberk. Banky nejen
zpřísňují poskytování hypoték, některé i zdražují. Ceny nových bytů ale po−
dle Freiberka neklesnou. „Zlevňují ti, kteří přepálili cenu, hlavně developeři
v Praze. Když se developer pohybuje s cenou kolem 30 tisíc korun za metr
čtvereční, je to reálné. Zisk firmy je pak kolem 16 procent,“ říká Freiberk.

V kraji developeři staví několik nových sídlišť. Byty v nich prodávají s růz−
ným úspěchem. Zpomalení prodeje developeři zaznamenali v Ústí nad Orlicí,
kde vyrůstají bytové domy Nová Dukla, nebo v Lanškrouně, kde vzniká re−
zidenční bydlení Marci. Projekt nezvykle řešených bytů připravuje také sdru−
žení firem ve Vysokém Mýtě. V areálu bývalého pivovaru má během čtyř let
vyrůst na sto osmdesát bytů, první dům měl být hotový příští rok. „Je brzo
soudit, jaký zájem o byty je. Z prvních jednatřiceti bytů máme zatím asi sedm
rezervací,“ uvedla jednatelka společnosti Nový pivovar Jana Chaloupková.

Pardubický developer, který ve Vysokém Mýtě staví, se tento měsíc chystá
zkolaudovat sedmatřicet rezidenčních bytů v Lanškrouně. Jejich prodej postu−
puje pomalu. „Lidé zřejmě čekají, až bude dům zkolaudovaný, a pak jej budou
kupovat jako hotový výrobek. Zájem ale mají, při dni otevřených dveří jsme
zaznamenali čtyři sta osmdesát návštěv,“ říká Chaloupková.
Ceny bytů − za kolik se v kraji prodávají byty:
1. Městské byty nájemníkům
Pardubice, byt v panelovém domě s výtahem, 3+1, 75 m2, 900 000 Kč
Moravská Třebová, byt v panel. domě bez výtahu (1976), 1+1, 37 m2, 167 655 Kč
Žamberk, byt v panel. domě na sídlišti, stáří 20 let, 3+1, 80 m2, 320−350 tisíc Kč
2. Komerční prodej (starší byty)
Chrudim, 3+1 ve zděném domě, bez balkonu, umakart. jádro, 64 m2, 1 550 000 Kč
Pardubice, 3+1(75,5 m2), v 5. patře panel. domu s výtahem, lodžie, 2 140 000 Kč
Pardubice, družstevní, 1+1, panelový dům, 53 m2, 1 449 000 Kč
Česká Třebová, panelový dům z roku 1980, 3+1, 72 m2, 1 125 000 Kč
3. komerční prodej (nové byty):
Vysoko Mýto − Nový pivovar, 3+kk, 95,8 m2, 3 150 000 Kč
Pardubice, Pichlova ulice, 3+kk, 75 m2, 2 368 537 Kč
Ústí nad Orlicí, Nová Dukla, 3+kk, 76 m2, 2 285 200 Kč
Pardubice, bytový dům Labský palouk, 4+kk, 119 m2, 5 189 579 Kč

                          (MF DNES − Pardubický kraj, 10. 11. 2008, kráceno)

TŘÍDÍTE ODPAD? ZKUSTE BLESKOVKU!
Český rozhlas Pardubice od 3. listopadu 2008 novým způsobem propaguje

třídění odpadu. V ranní telefonické soutěži nazvaná Bleskovka mohou poho−
toví volající získat například i domácí meteorologickou stanici.

„Bleskovka je velmi jednoduchá: moderátor každé všední ráno v 7.15 soutěž
odstartuje, první volající odpoví v živém vysílání na jednoduchou otázku z ob−
lasti třídění odpadu. Ostatní posluchači se tak dozví něco zajímavého a pro−
spěšného o třídění odpadu a úspěšný řešitel obdrží některou z cen. Připraveny
jsou domácí meteorologické stanice, elektronické hry Sudoku a dalekohledy,“
vysvětlil Martin Kolovratník, ředitel Českého rozhlasu Pardubice.

Třídění odpadu patří k modernímu životnímu stylu. Stále více obyvatel na−
šeho kraje si uvědomuje, že nelze donekonečna zvyšovat kapacitu skládek a spa−
loven. Třídění odpadu je snadné a pro rodiny s dětmi může být i docela zábavné.
Významně přitom šetří životní prostředí, protože z odpadu vytváří surovinu.

„Třídit odpad je jednoduché, stačí udělat pár kroků navíc k barevnému
kontejneru a dodržet základní zásady třídění. Kdo si není jistý, může vyzkoušet
například zábavnou výuku třídění odpadu na www.ekontejnery.cz (formou
soutěže o ceny) . O odpad, který dnes vytřídíme, zítra nezakopneme, neskončí
na skládce, ale poslouží k výrobě jednoduchých předmětů denní potřeby,“
doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO−KOM, která se
propagaci třídění odpadu v Pardubickém kraji dlouhodobě věnuje. Třídit odpad
znamená převzít zodpovědnost za životní prostředí a jeho zachování příštím
generacím. Více informací najdete na www.ekontejnery.cz a ve vysílání Čes−
kého rozhlasu Pardubice.                                                   EKO−KOM, a.s.

„Cos to, Janku, cos to sněd?“
Brambory pečený, byly málo maštěný…, tak by mohli odpovědět účastníci

prázdninového programu DDM pod názvem „ Když padá listí“, jehož součástí
byla i BRAMBORIÁDA.

 Co tento název ukrývá? Neobyčejnou činnost s obyčejnými bramborami.
Když se řekne „brambor“, mnohé děti ohrnují nos a před vařenými brambory

by raději daly přednost hranolkům, kroketám nebo bramborovým lupínkům.
Aby se brambory staly pro děti přitažlivějšími, zvolili jsme pro první část na−
šeho programu netradiční činnost. Omyté brambory jsme nakrájeli na půl−
centimetrové plátky. Z těch děti vykrajovátky na cukroví tvořily různé tvary –
hříbek, lístek, motýl, stromeček, atd., ukládaly je na plech a sypaly mletou
paprikou. Po dvacetiminutovém pečení nastalo „bramborové hodování“.

 Poté následovala část výtvarná. Nejen brambory, ale i jinou zeleninu (mrkev,
paprika atd.) zdobily děti přírodninami, barevnými papíry, bavlnkami, korálky
apod. Vznikali tak veselí panáčci, kterými se děti nadšeně chlubily svým ro−
dičům. Někteří si stihli vyrobit i dekorativní závěs z papírových listů.

Cílem prázdninových aktivit bylo nejen děti pobavit a poučit, ale udělat
i něco pro jejich zdraví. Proto jsme zvolili relaxační pobyt v solné jeskyni, ja−
ko prevenci chřipkových onemocnění, v tuto dobu velmi aktuálních.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Městu Lanškroun za finanční podporu
naší prázdninové činnosti.                                                              DDM Lanškroun
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Udělení Evropské jazykové ceny Label
Při příležitosti oslav Evropského dne jazyků pro−

běhl 26. 9. 2008 na MŠMT sedmý ročník udílení
Evropské jazykové ceny Label. Ze čtyřiceti přihlá−
šených výukových projektů, které byly zaměřeny na
mezikulturní dialog a jazykové vzdělávání žáků se
specifickými potřebami, jich bylo oceněno sedm.

Ceny putovaly do základních a středních škol, uni−
verzit i občanských sdružení za jazykové projekty,
ale i výukové programy pro žáky slabozraké a ne−
vidomé či studenty s dyslexií. Tři z projektů oceněných za mezikulturní dialog
vznikly v rámci programu Comenius. K vítězům této kategorie patří i Střed−
ní zemědělská škola Lanškroun. Ocenění Label 2008 získala za péči věnovanou
studentům střední odborné školy, její nepřetržitou účast v projektových akti−

vitách od roku 2000 a za projekt věno−
vaný hudebním a kulturním tradicím.

Studenti ve spolupráci s madeirskou
školou hlavního města Funchalu spo−
lečně nahráli CD s folkovými písněmi
a vytvořili trojjazyčný zpěvník. Kromě
práva užívat mezinárodní logo této
ceny získala škola od Ministerstva škol−
ství ČR dotaci na mobility studentů
ve výši 150 000 Kč.

Evropská cena Label se v ČR udělu−
je od roku 2002 a jejím cílem je podpo−
rovat nové a výjimečné aktivity v ob−
lasti jazykového vzdělání. Její počátky
sahají do roku 1995, kdy Evropská ko−
mise vytvořila podmínky pro to, aby
každý občan ze zemí EU měl možnost
kromě mateřštiny ovládnout i další dva
jazyky. Do tohoto programu je dnes za−
pojeno 31 států. Mgr. R. Janoušková

Spolupráce na projektu
„Co skrývají a tají naše lesy“ pokračuje

Na počátku letošního školního roku jsme se přehoupli do druhého a součas−
ně závěrečného období spolupráce s norskou školou ze Sketlejnu. Práce na
projektu „Co skrývají a tají naše lesy“ vrcholí.

Po desetidenní návštěvě studentů ze zemědělské školy poblíž Trondheimu
se již mohou zpracovávat všechny získané materiály a poznatky, které slouží
k vytvoření finálního produktu Atlasu zvířat a rostlin ve čtyřjazyčném provedení
(anglicky, norsky, česky a latinsky).

Norští studenti byli dne 18. září 2008 přivítáni na radnici panem starostou
Martinem Košťálem. Pak již následovala vskutku široká nabídka aktivit, kterými
jsme se snažili vyjít vstříc jejich různým specializacím. Díky spolupráci s lanš−
krounským mysliveckým sdružením a panu Miroslavu Šilarovi si někteří za−
lovili v českých luzích a hájích, jiní sledovali přejímku loveckých psů; společně
pak v Sázavském údolí zkoumali lesní flóru a určovali její druhy či poznávali
české historické a přírodní památky (historie města Lanškrouna, Prahy, Brna,
stříbrné doly v Kutné Hoře, hrad Bouzov, zámek Úsov, Kateřinská jeskyně, pa−
pírny ve Velkých Losinách, vodní nádrže v Dlouhých stráních a mnoho dalších).

Jak jsme již zmínily, každý projekt má svůj konečný výstup, na kterém se
partnerské instituce společně podílejí. Ale ten není pouze cílem těchto mnohdy
náročných aktivit, ale hlavně prostředkem k poznávání nových přátel či jiných
kultur a obrovskou motivací k aktivnímu používání cizího jazyka a touze se ho
naučit. Věříme, že si to naši studenti opět „užili“ a ověřili si své znalosti přímo
v reálu. A nejen oni. O tom, že se norským přátelům u nás líbilo, svědčí i dě−
kovný e−mail od česko−norské koordinátorky projektu Sonji Olaussen. Část
dopisu, který nás zahřál „u srdíčka“ a dodal nám energii k další práci, si do−
volujeme ocitovat: „Všem se výlet do Čech moc líbil, holky vyprávějí o tom,
jak lovily (vyslali jsme je i na celonorský seminář o evropských programech,
na kterém účastníci hovořili o svých projektových zkušenostech), všichni mluví
o tom, co umí vaši pracovní koně, to na ně udělalo opravdu ohromný dojem
(prosím, ještě jednou za nás poděkujte panu Hélovi za to, co nám s koňmi uká−
zal, opravdu si zaslouží spoustu obdivu a ocenění). Dojem z vaší školy je na−
prosto pozitivní (dokonce se některá z děvčat ptala, jestli by u vás nemohla
rok studovat!!!!). Česko se všem moc líbilo, však toho taky měli příležitost vi−
dět spoustu. Takže znovu moc díky za krásně připravený pobyt, vyšlo to na
100% podle toho, jak o tom naši žáci i učitelé mluví. Zdraví Sonja Olaussen“

Závěrem tohoto článku bychom chtěly poděkovat vedení školy za možnost
realizace tohoto projektu a také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
péči o norské hosty a přispěli tak k důstojné reprezentaci naší školy i země
v zahraničí.                     Mgr. Radmila Janoušková a Mgr. Lenka Tejklová

DĚTI A MLÁDEŽ

Návštěva v ZŠ speciální
V rámci výuky etiky na naší škole byli žá−

ci prvního ročníku oboru slaboproudá elek−
trotechnika na návštěvě v ZŠ speciální. Oče−
kávalo je velmi vřelé přijetí od vedení a pra−
covníků školy i od samotných dětí. Náv−
štěva proběhla v duchu společné tvůrčí prá−
ce a byla zcela evidentně přínosná pro všech−
ny zúčastněné. Byla jsem překvapená, jak
chlapci naší školy ,,nádherně lidsky“ přistupovali k hendikepovaným dětem.
Domluvili jsme se s paní ředitelkou  Švarcovou na dalších společných akti−
vitách. Děti ze ZŠ speciální budou šťastné a naši žáci budou do života vybaveni
tím, co dělá člověka člověkem.     Ivana Eliášová,   SOŠ a SOU Lanškroun

MALOVANÝ PODZIM
Stalo se tradicí v ,,červené školce“ zvát rodiče za dětmi na tvořivé odpo−

ledne. Tentokrát jsme 15. října 2008 malovali podzim. Vyzkoušeli jsme různé
techniky − malování, kreslení, stříhání, zdobení ubrouskovou technikou,
vyráběli jsme ozdoby z přírodnin, dekorace barvami na sklo. Prožili jsme
opravdu příjemné, zábavné a barevné podzimní odpoledne.

Zveme vás na naše nové webové stránky www.ms−wolkerova.cz, kde uvi−
díte fotografie z akcí, výletů, divadel, získáte další informace o spolupráci
s rodiči dětí a o naší školce.                                  S. Andrlová, MŠ Wolkerova
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Sportovní hry 2008

Maraton eTwinningu na naší škole
eTwinning  (komunikace prostřednictvím inter−

netu) byl iniciován Evropskou komisí jako inova−
tivní aktivita v rámci evropského programu eLear−
ning. Do této aktivity se může zapojit každá škola,
každý učitel i žák v 29 evropských zemích.

eTwinning je zajímavou možností, jak vstupovat
do partnerské mezinárodní spolupráce a vytvářet společné projekty prostřed−
nictvím komunikace přes počítač  s připojením na internet. Projekty eTwinning
by se daly definovat jako učební aktivity na mezinárodní úrovni na dálku.

Jediným omezením je, že si učitel pro naplnění svých pedagogických cílů
musí najít zahraničního partnera a domluvit se s ním na společných aktivitách.
My se v současné době snažíme najít vhodnou školu ze Slovenska a máme
spoustu nápadů, jak se s nimi podílet na spolupráci.

V týdnu 20. − 24. 10. 2008 probíhal v celé ČR „Maraton eTwinningu“. Na−
še ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Lanškrouně, nám. A. Ji−
ráska 140 se této akce zúčastnila. A co bylo naším úkolem? Zapojit žáky do
výroby „ modrého“ a „žlutého“ panáčka z loga eTwinningu a navázat svým
příběhem na předchozí vyprávění jiných škol, pozvat panáčky na návštěvu
naší školy, našeho města a společně s fotodokumentací vkládat do připraveného
blogu. Na náš příběh navazovala další škola z města Mnichovice. Školy pra−
covaly po 24 hodin denně, aby nebyla narušena struktura maratonu. Žáci 8. a 9.
ročníku pracovali s chutí a zápalem a příběh se jim moc povedl, až na drobné
chybičky v pravopisu. Děkuji touto cestou vedení školy za podporu a učitelkám
Mgr. M. Simandlové a Mgr. M. Olivové za spolupráci.      Jana Lukesová
Žlutý, modrý, hola, hola,
vítá vás lanškrounská škola.
Je tu mlha jako mlíko,
nám to neva,
v dálce auto vidíme,
a tímto Vás zdravíme.
Čaj už voní, buchty také,

pojďte snídat, ať to klape.
Břišní tance čekají,
tanečnice Vás vítají,
kruťte bříšky, kruťte pasem,
musíme se poprat s časem.
V deset hodin se s námi rozloučíte
a do Mnichovic se vypravíte.

POZVÁNKA
V budově ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 v Lanškrouně (škola pro

děti se speciálně vzdělávacími potřebami) proběhne dne 2. prosince Burza
škol v době od 14.30 do 16.30 hod. Na tuto akci srdečně zveme rodiče  vy−
cházejících  žáků  nejen naší školy, ale také ostatních lanškrounskýchZŠ.

Přijďte se podívat na nabídku učebních oborů středních odborných škol
z 11 měst Pardubického kraje.             Mgr. Hana Minářová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE NEJSOU PŘEŽITEK
„Školní sběrové soutěže mohou být některými rodiči vnímány jako přežitek,

já je ale rozhodně vítám. Dnes děti nemají příliš motivace ke sběru starého
papíru, pro většinu z nich už tato činnost nepředstavuje významný příspěvek
ke kapesnému, jak tomu v dětství bylo u dnešních čtyřicátníků. Třídit papír
ovšem rozhodně má smysl a školy k tomu mohou významně přispět,“ uvedl
Petr Šilar, radní Pardubického kraje.

Osmnáct tun popsaného papíru se v Pardubickém kraji ročně vyhodí v pří−
padě, že každý žák nebo student v kraji popíše za rok jen tři sešity. Učebnice,
ze kterých se žáci a studenti učí, představují další stovky tun suroviny, která
by neměla skončit na skládkách. Mnohé školy si uvědomují, že papír je zá−
kladní surovinou, kterou při výuce používají. Pořádáním soutěží ve sběru sta−
rého papíru motivují své žáky a studenty k zodpovědnosti za životní prostředí
a učí je třídit odpad. „Třídění odpadu je součástí životního stylu moderního
člověka, proto výchova v této oblasti ke škole neodmyslitelně patří. Z odpadů,
které nevyhodíme do běžné popelnice, ale správným způsobem roztřídíme do
barevných kontejnerů nebo odneseme do sběrného dvora, jsou vyráběny vý−
robky a předměty denní potřeby. Vhodným doplňkem výuky se může stát i jed−
noduchá soutěž ve znalostech třídění odpadu na www.ekontejnery.cz,“  dopl−
nil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO−KOM, zabývající se
tříděním a recyklací odpadu.Více na www.ekontejnery.cz .

„Kéž vyhraji, a když se mi to nepodaří, ať jsem statečný ve svém úsilí,“
zaznělo z úst Evy Jiráskové na Sportovních hrách 2008, které spolupořádali
Sportovní klub Korunka Lanškroun a  Základní škola speciální Lanškroun.

99 dětí se sešlo 13. listopadu 2008 ve sportovní hale SOŠ a SOU Lanškroun.
Přivítali jsme děti ze speciálních škol z Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí,
Vamberka, Lanškrouna a družstvo Korunky Lanškroun.

Soutěžilo se v 10 disciplínách –
jmenujme alespoň některé z nich: hod
míčem do dálky obouruč, hod na cíl,
skok do dálky z místa, slalom s míčem,
překážková dráha a další.

Děti byly rozděleny do 11 družstev
a soupeřily v pěti kategoriích: dívky/
chlapci do a nad 12 let a vozíčkáři.

Putovní pohár si odvezlo družstvo
sportovců z Moravské Třebové.

V jednotlivých kategoriích zvítězili:
D do 12 let: Petráňová Monika z Ústí;
D nad 12: Kaplanová Pavlína ze Žam−
berka; Ch do 12 let: Šlezingr Jakub
z Ústí n/O.; Ch nad 12: Maljarčik To−
máš z Moravské Třebové; vozíčkáři:
Dostálek Vladimír ze Žamberka

Celou akci zajišťovalo 50 pedagogů
a 45 asistentů – studentů SOŠ a SOU
Lanškroun. Nesmíme zapomenout na
ty, bez kterých by nebylo možné akci
uspořádat. Sportovní hry 2008 finan−
čně podpořili: Pardubický kraj, Město
Lanškroun, firma ERGOTEP − p. Petr
Herynek, Iscarex − p. Šimůnek, SOŠ
a SOU Lanškroun, Pekařství Sázava.
Velké poděkování patří také těm, kteří
pomohli s organizací akce: členům
Klubu českých turistů Lanškroun a ma−
žoretkám z Domu dětí a mládeže pod
vedením Soni Marešové.

Velkou odměnou pro nás všechny
byl bezstarostný smích a bezprostřed−
ní radost v dětských tvářích. Rozlou−
čili jsme se s tím, že Sportovní hry
2009 jsou již za dveřmi.  Jaromíra Staňková, ZŠ speciální, foto: L. Sitová

DĚTI A MLÁDEŽ
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Máme malé světýlko,
podívej se maminko.
Jak nám pěkně svítí...

Vítání občánků v Ostrově
V sobotu 8.11.2008 se konalo na Obecním úřadě v Ostrově slavnostní

vítání občánků. Do života byly přivítány tři děti: Karolína Laichterová, Patrik
Netušil a Mikuláš Viskupič. Poděkování  patří všem účinkujícím dětem z Ma−
teřské školy v Ostrově za svědomitou přípravu pod vedením paní učitelky
Jany Stejskalové. Děkujeme rovněž za hezké vystoupení Martince, Zuzance 
a Libušce Rybkovým, které mají již dlouholetou tradici na Vítání občánků.

                                   Za Sbor pro občanské záležitosti Zdeňka Viskupičová

Přečetli jsme: Městská firma z Rudoltic dostala pokutu
Městská společnost Vision Rudoltice musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun

za chybný výběr firmy na výstavbu domů. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Firma podle něj postupovala protizákonně, když na
zakázku za necelých 24 milionů korun nevyhlásila výběrové řízení. Verdikt je
pravomocný, společnost se ještě může obrátit na soud.

Už před necelým rokem dostala firma, která ze sta procent patří obci Ru−
doltice, sankci 100 tisíc korun. Týkala se také bytových projektů. Celou vý−
stavbu 18 bytových domů s několika stovkami bytů provázely podle ÚOHS
komplikace a nezákonné praktiky. Na nedostatky v zakázkách už dříve upo−
zornil také Nejvyšší kontrolní úřad.

Obec nechala zajištění stavby na své firmě Vision Rudoltice. Tato společnost
pak uzavírala smlouvy s dalšími dodavateli, jenže se přitom neřídila zákonem
o veřejných zakázkách a nezadávala výběrová řízení. ÚOHS případ rozdělil
do dvou balíků a za každý obecní firmě uložil pokutu. Nejprve 100 tisíc korun
a nyní dalších 80 tisíc.

Maximálně přitom mohla společnost dostat sankce v celkové výši přes tři
miliony korun. Úřad ale připustil, že porušení zákona nebylo až tak závažné.
„Jsme teď v nelehké situaci, na základě rozhodnutí ÚOHS nás napadl finanční
úřad. Kvůli porušení podmínek při udělení státních dotací na výstavbu po nás
požaduje vrátit 68 milionů korun plus dalších 70 milionů korun penále. Dáváme
teď zpětně všechno do pořádku,“ řekla starostka Rudoltic Lenka Bártlová.

Starostka se obává, že další pokuty a problémy se ještě mohou vynořit.
„Dosud se kontrolovala jen první etapa výstavby, ale i druhá je již ukončená
a třetí skončí příští rok v září. Druhou měl na starosti ještě bývalý starosta,
proto se dá čekat, že k ní budou podobné výhrady úřadů. Třetí jsme alespoň
zčásti stihli napravit,“ řekla starostka.

Rudoltice odvolaly 1. července z funkce starostu Oldřicha Kolomého. Hlav−
ním důvodem byla skutečnost, že pod jeho vedením se obec dostala na pokraj
krachu, výhrady však zastupitelé měli i k jeho údajnému diktátorskému chování
a k protežování členů jeho rodiny. Kolomý byl znám ambiciózními plány,
které se mu zčásti dařilo naplňovat. Pod jeho vedením prošly Rudoltice za 18
let velkým rozvojem, obec získala od státu dotaci, s jejíž pomocí postavila asi
230 a ještě dokončuje dalších 90 bytů, zainvestovává pozemky pro rodinné
domy a průmyslovou zónu.     (MF DNES − Pardubický kraj , 14. 11. 2008)

Už přichází zas, ten vánoční čas...
Srdečně Vás zveme k zahájení předvánočního období, které se uskuteční
30. listopadu 2008 na prostranství u OÚ v Lubníku.

Program:
13.30 – Zahájení doprovodného programu

na sále.
15.30 – Vystoupení dětského pěveckého

sboru Klíč s lubnickými dětmi.

Na závěr bude rozsvícen vánoční strom.

Doprovodný program bude prostupovat celým setkáním v podobě výtvar−
ných dílen pro děti i dospělé, ukázkami vánočních zvyků, řemeslným mini
trhem a občerstvením plným horkých nápojů a vánoční nálady.   TJ Lubník

Přečetli jsme: Cyklostezka může zachránit životy
Samostatné asfaltové stezky pro cyklisty, bruslaře i chodce může někdo

považovat za zbytečný luxus pro výletníky. Vždyť kilometr stezky přijde na
tři miliony korun. Cyklostezky ale mohou zachraňovat lidské životy.

Své o tom vědí lidé v Rudolticích. Na silnici, která prochází obcí, vloni
zahynuli dva chodci. První z nich − jedenáctiletá dívka tehdy po silnici jít
musela. Jinudy to v podstatě nešlo. Podél silnice ale konečně povede cyklo−
stezka. Postavit se ji chystají města Česká Třebová a Lanškroun, které se tak
přes Rudoltice propojí. A samotné Rudoltice se na projektu také podílejí.

„Cyklostezka je pro nás velice významná. Umožní bezpečné propojení Ru−
doltic − staré obce se sídlištěm Zámeček a Zámečku s Lanškrounem. A důležité
je pro nás i spojení směrem na Damníkov a dál na Českou Třebovou, protože
i tam jsou problémy na silnici,“ říká starostka Rudoltic Lenka Bártlová.

Rudolticemi prochází silnice první třídy mezi Lanškrounem a Českou
Třebovou. Vloni na konci listopadu po ní šly večer tři školačky z předvánoční
slavnosti. Vrazil do nich řidič osobního auta. Jedenáctileté dívka na místě
zahynula. O dva měsíce později jiné auto srazilo chodce mezi Rudolticemi
a sousedním Damníkovem.

Lidé z Rudoltic se nemohou cyklostezky dočkat. O bezpečnost těch, kteří
jdou do města po silnici, se starají pouze značky „Pozor chodci“, které tady
silničáři umístili v březnu. „Teď si jen všichni přejme,aby se nám díky těmto
značkám a ohleduplnosti řidičů lépe čekalo na definitivní dořešení tolik o−
čekávané cyklostezky,“ napsal v internetové diskusi Rudoltic Petr Konečný.

Čekání to ale bude stále ještě dlouhé. Města a obce teprve chystají projekt,
se kterým budou žádat o evropské dotace. „Cyklostezka by mohla stát v roce
2010, ale to je optimistický odhad. Spíše to bude v roce 2011,“ říká starosta
České Třebové Jaroslav Zedník. (MF DNES − Pardubický kraj, 13. 11. 2008)

Dům dětí a mládeže a Kulturní centrum zvou na akci

ČERTOVSKÉ NÁMĚSTÍ
aneb PŘIJDE LETOS MIKULÁŠ?

5. 12. 2008 v 16.00 hodin na náměstí J.M.Marků v Lanškrouně

Program:
− čertovská škola
− čertovské otázky
− soutěže a hry
− cesta peklem pro odvážné

− rozsvícení vánočního stromku
− pokus o nejdelší čertovský řetěz
− čertovské malování: namalujte nám
obrázek s čertovskou tématikou
a odevzdejte na této akci

Ne jen jedno, ale plno světýlek, lampiónů a dětských očí se rozzářilo při
Slavnosti světýlek. Děti ze ZŠ a MŠ v Žichlínku se se svými rodiči sešly v pá−
tek 23. 10. v podvečer před školou. Zazpívaly si a vlastnoručně vyrobenými
světýlky rozsvítily tmu, která každým dnem více ukrajuje podzimní dny,
a zpříjemnily si tak jeden z nastávajících dlouhých večerů.  ZŠ a MŠ Žichlínek
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ODS míří do krajské opozice
V Pardubickém kraji bude příští čtyři roky vládnout levostředová koalice

ČSSD a lidovecké Koalice pro Pardubický kraj. Začátkem listopadu se v médi−
ích objevilo několik informací o pardubické ODS, které se nezakládají na pravdě.

Média přinesla zprávy, že ODS souhlasila se zrušením regulačních poplatků.
To se nestalo, i když jsme měli 5. listopadu v Mladé frontě možnost číst: „Bu−
doucí hejtman Radko Martínek prokázal výjimečné vyjednávací schopnosti.
Po posledním kole povolebních debat totiž chtějí s jeho ČSSD vládnout
všechny strany, které se dostaly do zastupitelstva − včetně ODS. Martínek
navíc všechny lídry ostatních stran donutil k ústupkům. Například zástupcům
ODS najednou nevadí ani zrušení poplatků v nemocnicích.“

Daniel Petruška, člen vyjednávacího týmu a předseda Regionální rady ODS
Pardubického kraje, však říká: „Rušení poplatků jsme okamžitě při prvním
jednání odmítli. Trvali jsme na tom, že s touto problematikou si musí poradit
ČSSD sama, a to v souladu se zákonem. A důkazem pro to je i skutečnost, že
ČSSD šla nakonec do koalice s KDU−ČSL, nikoliv s námi. Ani v koalici, ani
v opozici však nemáme sílu zabránit socialistům v tom, aby poplatky hradili.
Nemohu ovlivnit, co se o našem postoji k rušení poplatků objevuje v médiích.“

V souvislosti s odchodem ODS do opozice média spekulují o tom, co
budou dělat odstupující radní. „Nebojím se o jejich osud, nabízeli jsme našim
voličům schopné lidi. Z reakce některých novinářů mám pocit, že mají ško−
dolibou radost, když někdo musí reagovat na nečekanou změnu životní situ−
ace,“ dodává Petruška.                                                               Pavel Uhlíř

Jednání o spolupráci byla korektní,
o Petru Šilarovi rozhodli lidovci, píše Martin Netolický

Složitá povolební jednání o politickém uspořádání Pardubického kraje po
letošních volbách skončila podpisem koaliční smlouvy mezi ČSSD a Koalicí
pro Pardubický kraj tento týden v pondělí. Zastupitelský klub sociální
demokracie dostal k rozhodnutí tři rovnocenné varianty, které předložil
vyjednávací tým. Nabízelo se uzavření krajské koalice buď s ODS, nebo
KSČM, či s Koalicí pro Pardubický kraj. Svobodným hlasováním na  klubu
ČSSD zvítězila varianta třetí, byť si všichni sociálně demokratičtí zastupitelé
uvědomují její úskalí. Jde o uzavření koaliční smlouvy s partnerem, který je
složený hned ze tří subjektů, a to KDU−ČSL, SNK−ED a politického hnutí
Nestraníci.

Součástí dohod, na které přistoupila Koalice pro Pardubický kraj a kterou
v pondělí podepsal i její zástupce Roman Línek, byly principy složení Rady
Pardubického kraje, kdy bylo stranami deklarováno, že rada bude mít také

Zvolena Rada Pardubického kraje
Členové Zastupitelstva Pardubického kraje zvolili na svém ustavujícím

jednání v sobotu 15. listopadu Radu Pardubického kraje pro volební období
2008−2012. Sestavena je koalicí vítězné České strany sociálně demokratické
(ČSSD) a Koalice pro Pardubický kraj (KPK).
Rada Pardubického kraje − uvolnění členové:
− Mgr. Radko Martínek (ČSSD) − hejtman Pardubického kraje se zodpo−
vědností za všeobecný rozvoj kraje a evropské fondy,
− Ing. Roman Línek (KPK) − náměstek hejtmana zodpovědný za finance
a majetek, který bude zastupovat hejtmana v době jeho nepřítomnosti,
−  Jan Tichý (ČSSD) − náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní
obslužnost a cestovní ruch,
− Ing. Jana Pernicová (ČSSD) − členka rady kraje zodpovědná za školství,
kulturu a památkovou péči,
− Mgr. Markéta Tauberová (ČSSD) − členka rady kraje zodpovědná za
zdravotnictví,
− Ing. Václav Kroutil (ČSSD) − člen rady kraje zodpovědný za životní pro−
středí, zemědělství a venkov,
−  Bc. Miloslav Macela (KPK) − člen rady kraje zodpovědný za oblast sociální
péče a neziskový sektor,
neuvolnění členové: JUDr. Miroslav Stejskal (ČSSD) a Ing. Petr Šilar
(KPK) − členové rady kraje.

 Zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo také předsedy výborů. Dva z nich
budou zastávat funkci uvolněného předsedy: Ing. Josef Janeček (ODS) −
kontrolní výbor a Ing. Miroslav Krejčí (KSČM) − finanční výbor.

 Pětačtyřicetičlenné zastupitelstvo je složeno ze zástupců ČSSD (19 mandá−
tů), ODS (11 mandátů), KPK (9 mandátů) a KSČM (6 mandátů).     KÚ Pk

PŘEČETLI JSME
Situace ve vyjednávání po krajských volbách se odrážela i v mnohých zve−

řejňovaných článcích. Vybíráme několik z nich, které ukazují postoje jed−
notlivých volebních stran.

Z KRAJE

dva členy, kteří budou vykonávat tuto funkci vedle svého zaměstnání. Podpisem
se koaliční partner ztotožnil s tímto přístupem. Považuji za férové, když se každá
z koaličních stran na tomto modelu podílí. Od dubna upozorňujeme, že chceme
méně placených funkcí v radě. Pokud si někdo myslí, že něco říkáme na před−
volebních akcích a po vyhraných volbách se zachováme jinak, tak se mýlí.

Zastoupení koaličních stran bylo dohodnuto v poměru 6 členů rady za
ČSSD, 3 členové rady za KPK, přičemž každá strana má jednoho neuvol−
něného člena. Zároveň bylo deklarováno, že o personálním obsazení si rozhod−
ne každá strana samostatně, bez jakéhokoliv zásahu druhého partnera. Byli
jsme připraveni jednat i o variantě, kdy by Koalice získala oblast venkova.
Rozhodnutí lidovců o tom, že Petr Šilar bude neuvolněným členem rady,
respektujeme, jelikož šlo o jejich výsostné právo. Odpovědnost za tento krok
tedy nenesou vyjednavači ČSSD, ale zástupci Koalice.

K uvolnění předsedů finančního a kontrolního výboru mohu uvést, že jde
o zcela nový přístup k opozičním stranám. Zatímco před čtyřmi a osmi lety si
vítězové rozdělili všechny funkce (tehdy ODS a Koalice pro Pardubický kraj),
my takto postupovat nechceme. Záleží nám na tom, aby kontrolní mechanismy
fungovaly a aby opozice měla dostatek informací a prostoru pro kvalifikovanou
diskusi. Víme, co je to být opoziční stranou, a to bez jakéhokoliv zázemí. Možná,
kdyby opoziční období zažila Koalice pro Pardubický kraj (respektive její zá−
stupci), tak by věděli, o čem mluvíme.                Martin Netolický, předseda

      krajského klubu zastupitelů ČSSD (Orlický deník, 14. 11. 2008)

Müllerová: Mrzí mě situace, v níž je dnes Petr Šilar
Výsledky jednání o tom, jak bude vypadat nové vedení Pardubického kraje,

sledovala také senátorka za Orlickoústecko Ludmila Müllerová (KDU–
ČSL). Včera Orlickému deníku řekla:

„Vše jsem sledovala velmi pozorně a musím říci, že jsem ráda, že došlo k do−
hodě mezi vítěznou ČSSD a Koalicí pro Pardubický kraj. Kdyby k ní totiž ne−
došlo, otevíral by se velký prostor pro komunistickou stranu, což by mě roz−
hodně netěšilo. Nové zastupitelstvo i rada kraje jsou určitou zárukou kontinuity
v další činnosti úřadu. Tím se samozřejmě nechci nijak dotknout žádného ze
zastupitelů či bývalých radních, kteří nově nastupují do opozice. Zkušenosti,
které mají Roman Línek, Miloslav Macela a Petr Šilar, budou určitě zúročeny
i v příštím volebním období. Na celé věci mě ale mrzí skutečnost, že se Petr Šilar
stal neuvolněným radním bez portfeje. Jeho podpora, zejména pak z malých
vesnic, byla doslova drtivá a to, že přišel o resort venkova a ochrany přírody,
nevidím pozitivně. Kdyby byl neuvolněný, ale měl pod svou garancí venkov,
tomu bych ještě rozuměla. Že ale bude dána oblast venkova, zemědělství a o−
chrany přírody někomu úplně jinému a novému, nevnímám jako přínos. Mám řadu
poznatků, že práce Petra Šilara byla lidmi na venkově vnímána opravdu vel−
mi dobře. Ze strany sociálních demokratů byla snaha redukovat počet uvolně−
ných radních, v rozporu s tím pak ovšem působí fakt, že uvolnění budou dva
šéfové výborů. Koalice pro Pardubický kraj a tedy i KDU–ČSL sice může být
poměrně spokojena s tím, že se jí v podstatě podařilo uhájit pozice v kraji,
situace, ve které je dnes právě Petr Šilar, mě ovšem opravdu mrzí.“

(Orlický deník, 12. 11. 2008)

RADA PARDUBICKÉHO KRAJE − vpředu hejtman Radko Martínek,
vlevo Markéta Tauberová, vpravo Jana Pernicová. Za nimi zprava: Petr
Šilar, Roman Línek, Miloslav Macela, Jan Tichý, Miroslav Stejskal
(o schod výše) a Václav Kroutil.                                               Foto: KÚ Pk
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Každý z nás minimálně jednou zařizoval nový dům, byt nebo alespoň re−
konstruoval již zastaralé vybavení interiéru. Pokud tu zkušenost máte, tak ta−
ké víte, že právě nábytek a odvětví související s bydlením se rychle rozvíjí
a sledovat novinky a trendy je koníček na plný úvazek. Můžete sledovat
časopisy, navštívit výstavu s tématikou bydlení anebo můžete zajít za profe−
sionály, kteří tuto problematiku řeší jako svou denní pracovní náplň. Tuto mož−
nost jsem zvolil já a oslovil odborníky z ALPHA Obchodu & Atelieru v Lanš−
krouně a požádal je o zasvěcení do současných kuchyňských trendů.

Na začátku našeho povídání na prodejně a vzorkovně v Purkyňově ulici
prohlížíme na velkém LCD fotografie z evropských veletrhů poslední doby,
např. Interzum (Kolín nad Rýnem), Holz und Handwerk (Norimberk), IFA
(Berlin), záběry z loňské Bytové show v Hradci Králové, kde ALPHA Ob−
chod & Atelier vystavoval společně se značkou Brandt, nebo záběry z návštěvy
ve francouzkých výrobních závodech Fagor−Brandt Orleans a Vendome produ−
kujících prestižní vestavné spotřebiče.

Jiří Čejka, Miloš Kotas, Víťa Palcer a Jiří Kaplánek mě se zaujetím provázejí
novinkami z evropského trhu, který v kuchyňských interiérech spojuje od ko−
vání pro nábytek, atraktivní materiály až po vestavné spotřebiče. Po ochutnávce
lososa připraveného v parní troubě se nad šálkem výborného espressa dozví−
dám, jak při vlastní realizaci kuchyně dokáží využít informace o novinkách
a ke spokojenosti zákazníků navrhnout i těžko řešitelné záludnosti prostorů
s ohledem na funkčnost a design. Ze zajímavého povídání (vzhledem k množ−
ství a hloubce informací snad až školení) jsem nakonec vybral jen několik
málo obrázků, které jsem doplnil o stručný komentář.

Otvírání jako mávnutím
kouzelného proutku

(Ne)využitý
rohový prostor

Optimální využití těžko přístupných
míst rohových skříní bývá běžným
problémem nejedné kuchyně. Hlavně
v menších bytech, kde je potřeba efek−
tivně využít doslova každý decimetr,
najde své uplatnění  originální systém
Le Mans.

Bezproblémově funguje v několika
možných kombinacích od dvou do čtyř
pater a elegantně si poradí s „mrtvým“
prostorem ve třech rozměrech pro různé
šířky korpusu. (Kesseböhmer SRN)

Innovations
You Need

To je slogan, kterým se i
v současnosti řídí oblíbená
francouzská značka Brandt,
která už od roku 1984 záso−
buje indukčními deskami
západní Evropu.

V letošním roce ke svému
bestselleru přidala inovo−
vané ovládání Cyclic, které
z vaření vytváří komfortní
zábavu. (Brandt)

Kuchyně je fantastické a jedinečné místo v našich domovech, nejen protože
slouží pro přípravu zamilovaných pochoutek, ale i protože v kuchyni trávíme
mnoho času s rodinou, přáteli, a navíc v současnosti máme nekonečně možnos−
tí, jak kuchyň zařídit a přizpůsobit svým požadavkům.

Při našem povídání v prodejně ALPHA Obchod & Atelier jsem pochopil,
že mé příští zařizování kuchyně už nebude tak „černo−bílé“, jak je prý dnes
barevný trend. Zcela jistě i vysoký lesk za pár let nahradí jiný design a opět
bude z čeho vybírat. Pár obrázků a odstavců textu nedokáže popsat, co vše je
v té místnosti jménem kuchyň možné, a tak doporučuji poradit se s odborníky.
ALPHA tým je připraven Vám pomoci.                            František Teichmann

Jaký zázrak? ...
Color Matrics

Před pár lety se o vlajkové lodi De
Dietrich hovořilo jako o malém zá−
zraku mezi vestavnými spotřebiči.
V nové, inovované verzi už nelze vy−
povědět slovy, takže pouze hesla: Au−
tomat ICS 12variant, Automat pro
nízkoteplotní pečení 8variant, Pyro−
Turbo, Pyrocontrol, Eolýza, panel
Axium... (De Dietrich)

Kámen, laminát nebo ...?
Rozhodně namáhanou součástí kuchyně je pracovní plocha, která je součástí

jakékoliv činnosti. Pokud se nemůžete rozhodnout mezi obecně známými
materiály a chcete vsadit na kvalitu, pak můžete vyzkoušet tvrzený kámen
s obsahem 93% přírodních surovin jako alternativu, která v některých para−
metrech nabízí lepší vlastnosti než čistě přírodní materiál.(Technistone)

Systém profilů
Versatio a Lacobel

Inovativní systém upoutá viditelnou
exkluzivitou a je dekorativní ozdobou
moderní kuchyně.

Použitím různých materiálů výplně
například Lacobel, Lacomat nebo la−
mináty se harmonicky přizpůsobí
každé kuchyni. (Hettich, AGC Your
Glass)

Nečekaný
úložný prostor

Cosario je nový úložný systém pro
horní skříně, který nadchne designem
a funkcí. Při otevření se dolní část
sklopí dolů a zároveň umožní přístup
k horní poličce, která zůstává ve vo−
dorovné poloze. Stačí jediný pohyb
ruky a přehledně uspořádané drob−
nosti opět rychle zmizí z dohledu.
Moderní design a atraktivní hliníkový

vzhled úložného systému se harmo−
nicky hodí ke všem běžným dekorům
dvířek − získáte atraktivní úložný pro−
stor. (Hettich)

ČERNO − BÍLÉ TRENDY
kuchyňského vybavení

Easys vnáší do kuchyně per−
fektní dynamiku. Kombinace s ú−
chytkami zdvojnásobuje uživa−
telský komfort. Uživatel se roz−
hodne dle libosti, zda zásuvku o−
tevře lehkým tahem či zatlače−
ním. Easys zvyšuje hodnotu ku−
chyně i při použití jen v jednot−
livých vybraných zásuvkách. Pro
vybrané použití, jako např. ob−
zvláště velké zásuvky s relingem
nebo zásuvky se systémy na tří−

dění odpadu, je automatické vy−sunutí
prostě ideální. (Hettich SRN)
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Rozhovor s cestovatelem Václavem
Turkem o Rusku a nejen o něm

K ruskému folklóru od nepaměti pat−
ří popíjení vodky. Václav Turek si tuhle
zemi zamiloval a po mnoha návštěvách
už ví, co se sluší a patří.

Stakan Stoličné se nedá odmítnout,
nicméně vydržet to, co  „trénovaný“ Rus,
který dokáže pít od časného rána, není
pro našince vždy jednoduché. Václav
dosud pokaždé obstál se ctí,  ale cesta
na Dálný východ ho přesvědčila, že
to,  co dokáže vypít „ruská žena“, je
 i nad jeho síly. Vysvětluje: „Vždycky
jsem to nějak skousnul, ale letos jsem
už vyléval na zem. Držet krok s rybář−
kami na Sachalinu prostě nešlo.“

Když jsme spolu před lety dělali roz−
hovor, povídali jsme si o Kamčatce.
Tvoje dvě letošní cesty směřovaly na
Kubu a do oblasti ruského Dálného
východu k řece Amur.

Člověk by z toho všeho mohl lehce
nabýt dojmu, že snad jsi levicově za−
měřen, lákají−li tě takové kouty světa.

Tak jak to je, co tě táhne do oblastí
bývalých „bratrských“ zemí?

Lidé si na Sibiři váží
i obyčejného paneláku

Nevím, jak jsi to myslel s tím levicovým zaměřením, protože do politiky
nedělám vůbec! Ale Kubu jsem chtěl poznat takovou, jaká tam teď právě je. Byl
jsem moc rád za tu příležitost, neboť za pár let se tam může všechno změnit a bude
to stát jako každý jiný. Já si myslím, že je potřeba vidět a zažít tenhle režim.

Rusko je zase především o přírodě a o lidech.Ti jsou povětšinou opravdu
velmi příjemní, vstřícní a pohostinní.

Říkal jsi, že na Kubu jsi se chtěl dostat i proto, že − jak by řekl klasik − „bol−
ševikovi zbývá jeden, maximálně dva roky.“ Dá se Kuba nějak srovnat s naším
socialismem osmdesátých let?

Nevím, jestli se dá tamní režim porovnat s naším v osmdesátých letech, ale
Kuba mě moc nepřekvapila. Je opravdu taková, jak ji líčí média. Já jsem tam byl
v rámci organizovaného zájezdu, nikoli nadivoko, takže jsem samozřejmě poznal
jen část země. Možnosti cestování jsou však na ostrově svobody dost omezené.

Aut tam jezdí málo, autobusů taky, a navíc jsou k prasknutí přeplněné. Auto
si tam nelze koupit jen tak, na to je potřeba povolení a musíš patřit do vyšší vrstvy,
jako jsou doktoři a sportovci. Ostatním jsou auta prakticky zapovězená. Funguje
tam však něco jako organizovaný autostop. Na silnici stojí chlápek, který zastavuje
nenaplněná auta a strká jim tam lidi stopující stejným směrem. Do práce se tak občas
Kubánci dostanou se zpožděním, ale to, že zrovna „nejelo auto“, se asi toleruje.

Protože jsme se pohybovali hlavně v těch  hodně turistických oblastech, viděl
jsem především to, co chtějí, aby bylo viděno. Když jsme chtěli navštívit něco
mimo centrum a podívat se do běžných vesnic mezi obyčejné lidi, bylo nám na−
značeno, že je to problém.

Vraťme se ale k Rusku. Máš pocit, že život v téhle východní oblasti Sibiře
zůstává neměnný a pevně spojený s drsnou přírodou a klimatem, tak jako
tomu bylo odnepaměti, nebo lze pozorovat vývoj, ať už pozitivní, či negativní?

Já si myslím, že mnohé věci se tam mění, ale co se týče života lidí, tak ten je ve
své podstatě velmi konstantní. Dají se pozorovat jemné proměny politické, ale
největší rozdíl, co jsem zpozoroval oproti minulosti, je vyhlášení zákazu prodeje
a konzumace vodky na nádražích!

Jaký je vlastně život na Dálném východě?
Samozřejmě mě velmi zajímalo, jaký život tam lidé vedou. A samozřejmě se

dá předvídat, že vzhledem k vývoji ročních teplot, které v dlouhých zimách kle−
sají až k −40 °C, to bude dosti náročné. Nicméně lidé si na to asi dokáží zvyknout
a hrozně neradi se odtamtud stěhují. My jsme tam letos poznali muže, který se
narodil v gulagu. Jeho otec, který měl německou národnost, tam byl zavřený,
a i když ho v padesátých letech pustili, tak se do Německa nikdy nevrátil, zůstal
v té drsné přírodě a letos na jaře tam ve dvaaosmdesáti letech zemřel. Nechtěl
odejít pryč.

Myslíš si, že existence pracovních vyhnaneckých táborů, tzv. gulagů, vý−
znamně ovlivnila tuhle oblast?

Gulagy mě teprve čekají, na ně se zatím jen chystám. Určitě to tu oblast ovliv−
nilo, ale mnohem více to byla samotná Bajkalsko−amurská magistrála. Komso−
molci, kteří tuhle stavbu dobrovolně a s nadšením stavěli, zůstávají dodnes
v srdcích místních lidí. Jejich nadšení a hrdost je stále všudypřítomná. Jejich
vlastenectví je obrovské a jsou pyšní nejen na samotnou železnici, ale na všechno.
Oni prakticky z ničeho vybudovali města, a tak si váží úplně každé stavby, kaž−
dého tunelu i obyčejného paneláku.

Já jsem letos byl kupříkladu ve městě Severobajkalsk, což je město na Baj−
kalsko−amurské magistrále postavené přímo na břehu Bajkalu, a navštívili
jsme místní železniční muzeum. Ruská průvodkyně byla při svém vyprávění
tak neuvěřitelně zanícená až vášnivá, že když jsem si na konci prohlídky kou−
pil poslední výtisk knížky o téhle stavbě, tak se dojetím rozbrečela. Jakýsi
rusky mluvící návštěvník se chtěl v průběhu jejího výkladu na něco zeptat
a přerušil ji dotazem, za což dostal vyhubováno, neboť paní nechápala, jak si
může dovolit rušit výklad pro cizince!

Představ čtenářům svou letošní cestu na Dálný východ.
Letos jsem se rozhodl podívat se s kamarády na Bajkalsko−amurskou magi−

strálu (BAM) do jihovýchodní Sibiře. Vyrazili jsme z Prahy a s mezipřistáním
v Petrohradu jsme po deseti hodinách přistáli v Krasnojarsku, odkud jsme
popojeli po Transsibiřské magistrále do Tajšentu. Tam se kříží Transsibiřská
magistrála s Bajkalsko−amurskou železnicí.

Po BAMu jsme se přepravili k Bajkalu, kde jsme zůstali tři dny, a pak už
jsme pokračovali dál k Severomujskému hřbetu. Ten je zajímavý patnáctikilo−
metrovým tunelem, který se stavěl téměř sedmadvacet let.

Další zastávkou byly Čarské písky, obrovské, až pětačtyřicet metrů vysoké,
písečné duny o celkové rozloze 35 km2 v pohoří Kodar. Zastávku jsme napláno−
vali ještě ve městě Tynda, což byla moje podmínka, protože je tam muzeum Baj−
kalskoamurské magistrály. Pokračovali jsme dále na východ až do Komsomolska
a k pobřeží Japonského moře, odkud jsme se trajektem přepravili na ostrov
Sachalin. Celkově jsme vlakem urazili nějakých 4800 km.

Jsou tamní klimatické podmínky opravdu tak tvrdé, jak se obvykle uvádí?
Neměl jsem možnost pobývat tam v zimě, ale podmínky jsou hlavně v okolí

Bajkalu mnohem tvrdší než ve střední Evropě. Kontinentální klima je příjemné
v létě, kdy je především v povodí Amuru teplo, ale zima je tam hrozná. Průměrné
lednové teploty se pohybují okolo −20°C. Klima se výrazněji nemění ani na vý−
chod od Komsomolska a na pobřeží.  Jen tam přibývá srážek a zima je o něco
mírnější.

Ostrov Sachalin je znám svou drsnou přírodou a místy bujnou vegetací.
Rostliny podobné našemu lopuchu tam dorůstají gigantických rozměrů, ale nám
se je spatřit nepodařilo. Řekl bych, že rostlinstvo se tam soustředí hlavně do
oblastí, kde jsou termální prameny.

Čím se živí většina místních obyvatel?
To je otázka mnohdy otevřená ještě i pro mě. Obrovské množství lidí ale stále

živí železnice, to ona je největší zaměstnavatel. V každém vagónu jsou dvě prů−
vodčí a vlak má 15 – 20 vagónů. Velké množství lidí pak také pracuje na údržbě
železnice. Co je důležité, je také těžba dřeva a nerostných surovin. V pohoří Ko−
dar se dříve ve velkém těžil uran. Dokonce první jaderná bomba sestrojená na
území Sovětského svazu byla právě z tamního uranu. Významná jsou také nale−
ziště uhlí a ropy. V Komsomolsku je velká továrna na letadla, takže i strojírenství
se v téhle oblasti daří. Část lidí pracuje také v zemědělství. Když člověk přijíždí
k větším městům, tak se v jejich okolí nachází rozsáhlé skleníky, neboť oblast je
seizmicky aktivní a všude, kde to jde, se využívá geotermální energie. Důležitý
je také rybolov, obchod a služby, nicméně stále platí, že nikdo nikam nespěchá
a životní tempo je velmi poklidné.

Jsou tamní lidé stále tak pověstně pohostinní?

Řeka Čara, v pozadí se táhne pohoří Kodar
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Když jsme dorazili k Severomujskému tunelu, chtěli jsme se mu vyhnout
a objet ho tzv. starým obchvatem. Seznámili jsme se tam s nějakým pánem a zjiš−
ťovali, kde by bylo možné postavit stan. On nám hned vysvětlil, že se tu dost pije
a místní by nás mohli obtěžovat na motorkách. Odvedl nás do školy, kde jsme
mohli spolu s ním přespat.

Dozvěděli jsme se, že je to guvernér celé oblasti, kterou se svým pomocníkem
objíždí, a v následujícím čase nám vyprávěl, jak kdysi před lety stavěl Severo−
mujský tunel. Všechno bylo bez problémů, dokud jsem se nezeptal na to, kolik
tam bylo mrtvých. Kamarádi mi to pak popisovali následovně: „Zatvářil se tak,
že jsme se lekli, že budeme spát venku na dešti.“

Opravdu bylo vidět, jak se ho to dotklo a jak moc o tom nechce mluvit. Nako−
nec to odbyl v tom duchu, že se to nedá spočítat, protože celou řadu zranění si
způsobili lidé sami nedodržováním pravidel bezpečnosti a pitím vodky. Zajímavé
bylo také jeho vlastenectví. Když nám ukazoval obyčejnou panelákovou budovu
školy, která připomínala kasárna, mluvil o ni s nepochopitelnou úctou a hrdostí.
Dokonce tvrdil, jak se škola za posledních deset let výrazně zlepšila!

O nějaký den později nás zase nějaký pan „chytrý,“ předák dělníků ze stavby,
začal poučovat o tom, že tunely na tomhle obchvatu se nesmí fotit, a hrozil mi
s partičkou kumpánů, že mi fotoaparát zabaví. Večer jsme pokračovali jiným
vlakem a průvodčí mi otevřela dveře vagónu a ukazovala, jak se mám zapřít no−
hama, abych mohl fotit za jízdy a nevypadl. Celou dobu mi pak dávala tipy na to,
co fotografovat. Prostě lidé jsou tam různí a mnohdy velmi originální.

Odkud přišli součastní obyvatelé východní Sibiře?
Pokud se budeme bavit o celé dráze, tak tam nelze jednoznačně vymezit pře−

vahu nějaké národnosti, protože komsomolci, kteří železnici stavěli, přicházeli ze
všech koutů Sovětského svazu. Města jsou tam mladá, neboť vznikala v sedm−
desátých a osmdesátých letech a mladé je také dnešní obyvatelstvo, na kterém je
vidět, jak krásně se namíchalo. Jak to přesně říct, jsou tam krásní lidé, tedy
hlavně děvčata!

Jak si představit tamní města? Podle období vzniku se mi vybavují panelá−
ková sídliště.

Na severu je to skutečně „panelákov.“ Tam taky před čtyřiceti lety ještě nic
nebylo. Zajímavější jsou jen některá města s dlouhodobější historií nebo menší
dřevěné vesnice. Historii tamních měst ale psalo prakticky jen dvacáté století!

Myslíš si, že železnice je stále tou životadárnou tepnou Sibiře?
Transsibiřská magistrála vedoucí z Moskvy do Vladivostoku má dnes obrov−

ský význam. Já bych řekl, že dokonce čím dál tím větší. Po celé délce přes 9000
km je dvoukolejná a slouží dnes jak k dopravě místních lidí, pro které je letecká
přeprava drahá, tak především k přepravě zboží. Ruské železnice jsou na tom
velmi dobře, protože se využívají k přepravě výrobků z Číny a Japonska. Přede−
vším transport do skandinávských zemí a Evropy je dnes pro námořní dopravu
problém, a tak je poměrně bezpečná železnice jednoduchou alternativou.

Sibiř je bohužel nechvalně známá také minimální až žalostnou ochranou
životního prostředí. Mění se v tomto ohledu něco?

V tomto ohledu se nemění vůbec nic. Na Bajkale se sice stále dá pít voda pří−
mo z jezera, ale turismus mnoho míst ničí. Ruský turista si jede dovolenou na
Bajkal náležitě užít. S sebou si kromě velkého auta bere také motorovou pilu,
člun a sporák a uklidit po sobě odpadky ho ani nenapadne. Bajkal má štěstí, že
kromě celulózky na jihu ho nemá až tak co znečišťovat, ale v okolí tratě už je vidět
spoustu nepořádku. Na Kamčatce jsem se dostal na stavbu hydrotermální
elektrárny, o které Rusové tvrdili, že je ekologická. Možná, že v ní bude jednou
ekologická ta výroba, ale to, co jsem viděl na stavbě, s jejich záměrem nemělo
nic společného! Všechna jezírka a půda v okolí byla znečištěná ropnými látkami.
Okolo se povalovaly tuny znehodnoceného rezavého materiálu. Fakt šílený po−
hled, bohužel v Rusku nijak výjimečný.

Lidé tam mají vůbec vztah k ostatním tvorům a prostředí posunutý. Na Sacha−
linu se na mnoha místech pytlačí lososi pouze kvůli kaviáru. Jsou to doslova jat−
ka. Z ryb se vyvrhnou jikry a zbytek se vyhodí do lesa. O maso tu nikdo nestojí.

Jak si v tomto ohledu stojí řeka Amur, na které se před pár lety odehrála
gigantická ekologická katastrofa?

Pokud Amur porovnáváme s čínskými řekami, tak na tom bude určitě lépe. Je
to hraniční řeka a průmysl se v téhle oblasti zas až tak překotně nerozvíjí. Před
necelými třemi lety ho skutečně znečistila havárie v čínské chemičce, ale dnes už
se zdá, že do Amuru se život vrátil a rybolov je zase v plném proudu.

Objevil jsi při letošní cestě nějakou gurmánskou novinku?
Já mám obecně ruskou kuchyni rád. Dokonce bych řekl, že tam sním všechno.

Mám osvědčené recepty, ke kterým se vracím i doma. Samozřejmě třeba typické
šašliky nebo plov, což je obdoba našeho rizota. Používá se však skopové maso
a jiné koření. Hrozně rád mám lagman, který připomíná špagety s pikantní ma−
sovou omáčkou. Nic zvláštního mě tam ale nepřekvapilo.

Gulagy jsou pro Sibiř stále citlivým tématem. Už jsi mluvil o tom, že tě tohle
téma také láká. Znamená to, že příští cesta povede na sever k deltě Obu?

Plánů je velké množství. Co se týče gulagů, tak mám vyhlídnutých několik
oblastí. Nejvíce jich bylo hlavně v okolí Magadanu na pobřeží Ochotského mo−
ře. Ale rád bych zavítal i do města Vorkuta, kde byla do oblasti gulagů speciálně

postavena železnice s označením 501 a 503. To je právě v oblasti delty řeky
Ob. Pokud vynecháme gulagy, tak mě moc láká Plato Putorana, Čukotka,
neviděl jsem ještě Ural. Oblastí, kam se stojí za to kouknout, je tam velké
množství.                     František Teichmann, foto: archiv V. Turka

ROZHOVOR

Kubánský doutník

Písečné duny v oblasti Čarských písků

Lidské obydlí na ostrově Sachalin

Vesnice Stará Čara
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Dopis z domova pro seniory
Vážení přátelé, je neděle 19.10., v televizi i v roz−

hlase doznívají volby a já si vzpomínám na volby
zamlada. To byly plakáty s různými hesly jako tře−
ba „Kdo má kozu a králíky, ten ať volí organiky“.

A dnes? Již nejsou takové vyhlášky jako tenkrát,
a přesto, věřte nebo nevěřte, jsme měli na oběd
králíka. Čí to byla zásluha? O takovém obědě se
nám ani nezdálo. Na vesnici je vidět skoro u každé−
ho domku králíkárnu, kde poskakují králíčci, aby
bylo něco na zpestření jídelníčku. Ale pro domov
důchodců, kde je skoro 100 lidí?

Já mám švagrovou, která má k chovu králíků
veliký vztah. Ta za celý rok nekoupí kousek hovězí−
ho ani vepřového masa, jen bůček. Ten potřebuje
k těm králíkům, které umí připravit na 7 způsobů.
První způsob jako svíčková, druhý způsob jako
řízky z mladého králíka, třetí způsob pečený králík
s bůčkem na česneku, dále jako sekaná s bůčkem,
také guláš nebo výborné klobásky s bůčkem.
Nikomu ani nenapadne říct, že ty králíky nemůže
ani vidět, když je sama krmí i zabije.

Chov králíků není nic levného. Než takový králík
vyroste, to chvíli trvá. A při krmení musí být člověk
opatrný. To nestačí, hodit králíkům jen trochu trá−
vy. Tráva musí být suchá, nesmí být zapařená a
k ní se přidává trochu sena. Králík potřebuje kou−
sat, proto se mu dává kousek řepy nebo mrkev,
trochu ovsa nebo ovesné vločky či granule. Nesmí
se zapomenout na vodu nebo mléko hlavně v době,
kdy má samice mladé. Králík má také žízeň. Velice
důležité je očkování, aby se vám nestalo, že přijdete

ráno ke králíkárně a tam najdete králíky natažené.
To je smutný pohled. Mně se to nestalo, ale staly
se mi jiné příběhy s králíky.

Stěhoval se jeden pán do Moravské Třebové
a prosil mne, jestli by si mohl nechat své králíky
u nás, než se trochu zabydlí. Ráda jsem mu vyhově−
la. Tenkrát jsem jezdila organizovaně do Lanš−
krouna, kam dojížděla divadla z jiných měst, např.
z Pardubic, Hradce Králové, Olomouce, Šumperka
a také z Prahy. Zajistil se autobus a jelo se. Začalo
se Třebařovem a končilo Sázavou. Když jsem jed−
nou přijela z divadla v noci domů, čekal na mne
u branky náš jezevčík Lesánek. Radostně štěkal,
až jsem ho musela okřiknout, ať neruší noční klid.
Lákal mne, abych ho následovala. Čekalo na mne
hrozné překvapení. Před prahem mého domku le−
želo 5 králíků toho pána a Lesánek vítězoslavně
vrtěl ocáskem. Oči mu svítily jako dvě baterky
a čekal, co za to dostane. Co dostal, to už nevím.

Netrvalo dlouho a soused zabíjel králíky, pozval
si dvě kamarádky, aby mu pomohly. Položili je na
prkno, aby králíci pořádně vykrváceli a šly se posil−
nit. Když se vrátili, králíci byli pryč. Tak přišli k nám,
jestli náš Lesánek nepřitáhl nějakého králíka. Po
chvilce hledání jsme našli Lesánka, jak ležel na
zahrádce. Když jsem se ho zeptala, kde má krá−
líčky, jako by věděl, že se něco stalo, začal se plazit
pod rybízový keř a my jsme našli všech pět králíků
zahrabaných v záhonku mezi čerstvě zasazenou
cibulkou. Musím přiznat, že to byl velice chytrý
pes. Ten věděl, že co je doma, to se počítá. Proto
mi tady chybí pes.           Zdraví Anežka Šimečková.

NÁZORY, POZVÁNKY

Historie v poklusu
Bylo jasné mrazivé odpoledne, takové,

při kterém se špatně vyjíždí z náměstí,
protože slunce je těsně nad obzorem a
oslňuje řidiče skoro celou Purkyňovou
ulicí.

Ten den jsme se zdrželi ve třídě na
gymnáziu až do tmy a poslouchali před−
nášku o výhodách vstupu do SSM.

Už si jen matně vzpomínám na pocit znechucení trávit odpoledne jinak než po
svém. Nám Třešňovákům bylo jasné, že autobus už nestihneme a čeká nás pěší
cesta domů. Marnost vystoupení zapáleného svazáka charakterizovala agónii
končící éry. Do Socialistického svazu mládeže nikdo z nás to odpoledne ne−
vstoupil. Nebylo to žádné hrdinství, jen nás mírně otylý náborář ničím nezaujal
a navíc si myslím, že se nám v patnácti nechtělo kamkoli vstupovat.

Byl sedmnáctý listopad 1989 a toho večera se začaly měnit možnosti mého
života stejně jako ostatních. Míru naplnění všech možných očekávání v ná−
sledujících letech už musí posoudit každý sám v kontextu toho, co pro ně mohl
udělat.

Já si už jen vybavuji, jak jsem cestou domů dupal na slabý led na loužích,
zatímco na jiných místech republiky historie nabrala ostrý vzduch do plic
a dala se do poklusu.                                                        František Teichmann

Předprodej na koncert Gospel Time se Zuzanou Stirskou,
který se koná v neděli 7. 12. 2008 v kostele sv. Václava
od 15 hodin byl již zahájen. Vstupenky můžete zakoupit

za 150 Kč v Kulturním centru Lanškroun.

,,Jak znám naši národní povahu,
tak si, synku, myslím, že jsi udělal moc dobře.“                     P. Dvořáček
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Lanškrounské betlémy ve slovenském
Hornonitrianském múzeu v Prievidzi

Letošní Vánoce, resp. již od 27.
11. 2008 do poloviny ledna příštího
roku, budou betlémy ze sbírek Měst−
ského muzea Lanškroun a zvyko−
slovné předměty vystaveny na o−
plátku v Hornonitrianském múzeu
v Prievidzi. Ti, kteří navštívili vá−
noční výstavu betlémů v loňském
roce, měli možnost si prohlédnout
i slovenské betlémy. Byla to již dru−

há zapůjčená výstava v pořadí od slovenských kolegů. Dodnes vzpomínáme
na dokonalé dřevořezby Jána Procnera rovněž ze sbírek této instituce.

Dalším významným muzeem ve Slovenské republice, se kterým si vyměňu−
jeme nejen zkušenosti a nápady, je Múzeum obchodu Bratislava. Tento vý−
znamný kulturní stánek v čele s jeho ředitelem Mgr. Marcelem Juckem, se
kterým nás pojí dlouholeté přátelství, nám zapůjčil do Lanškrouna v průběhu
posledního desetiletí již čtyři putovní výstavy (poslední – Platím !!!, výstavu
historických registračních pokladen).

Srdečně vás zveme na vernisáž vánoční výstavy, která se uskuteční  27. 11.
v budově Hornonitrianského múzea v Prievidzi, kde budeme propagovat naše
město a kde vystoupí kvarteto fléten z místní ZUŠ J. Pravečka pod vedením ře−
ditelky Marty Obrové, ke kterému se připojí i Maruška Havlíčková, studentka
konzervatoře. Děkuji flétnistkám za ochotu vystupovat v zahraničí. I pro nás,
muzejní pracovníky, to bude další nemalá zkouška vystavovat vzhledem k náročné
instalaci nejen v ČR, v Polsku, ale nyní také na Slovensku.   M. Borkovcová

PS: Nezapomeňte na vhodný vánoční dárek pro své nejbližší. Může to být
i regionální literatura. Knihy Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze
sbírky Karla Uhlíře máme poslední tři desítky.

VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH  (2)
V dnešním článku se dozvíte, jak ušetřit významné peníze na Vaší hypotéce.

Postup je jednoduchý a výsledek stojí za to. Stačí si jenom udělat poznámku
do diáře nebo do outlooku a včas jednat. Recept je jednoduchý, ale klienty bank
málo využívaný. Spočívá v tom, že včas donutíte banku k tomu, aby Vám snížila
úrokovou sazbu a tím i splátku. Pokud máte hypotéku nebo ji budete sjednávat,
je velmi pravděpodobné, že tato rada Vám pomůže ušetřit hodně peněz.

Představte si, že se Vám podaří snížit úrokovou sazbu jenom o 0,5 %. U tří−
milionové hypotéky na 25 let to dělá dvě stě padesát tisíc. První sjednání hy−
potéky bývá často spojeno s nějakou marketingovou akcí banky. Často tak zís−
káte hypotéku za výhodnější sazbu, než která je v daný okamžik obvyklá na
trhu. Jak už to ale v komerčním světě bývá, žádná sleva není zadarmo. Banky
si obvykle toto zvýhodnění kompenzují tím, že při nejbližší fixaci nabídnou
úrok o něco vyšší, než je v tu dobu na trhu obvyklý. Při ukončení fixačního
období může banka měnit výši úroku a Vy jako klient můžete úvěr bez sankcí
doplatit. Banky mívají sdělení nové sazby pečlivě načasováno tak, aby klient
neměl mnoho času na případné přeúvěrování. A jenom dobře informovaný člo−
věk (teď už jste to i Vy) má šanci na tom vydělat. Nečekejte na sdělení banky
a řekněte si o lepší úrok. Moje zkušenosti říkají, že klienti tímto postupem
získají úrok o 0,5 % nižší, než banky standardně nabízejí.
TIP pro Vás: Napište bance dva měsíce před uplynutím fixační doby dopis,
ve kterém požádáte o sdělení nové výše úroku. Nebojte se napsat, že výši úro−
ku potřebujete znát proto, abyste posoudili ostatní nabídky na trhu. Tím bance
říkáte asi toto: „Milá banko, jsem pečlivý klient, který nečeká na to, až mi o−
známíš vyšší úroky a já s tím nebudu moci nic dělat. Řekni mi to včas, já si to
porovnám s trhem, a když to bude jinde zajímavější, tak ti uteču“. Banky se
dají přimět ke snížení sazby i při sjednávání hypotéky. Hodně peněz se také
dá ušetřit při správné volbě fixačního období, ale o tom si povíme někdy
příště.                                                                                Miroslav Frydrych

Společenská kronika
NAROZENÍ:
12. 10. − Jakub Arban, Rudoltice 264
14. 10. − Petr Vintr, Damníkov 202
15. 10. − Pavel Mandaus, Luková 128
17. 10. − Veronika Prouzová,

Dolní Třešňovec 101
18. 10. − Petr Chládek, Výprachtice 20
23. 10. − Lucie Dulkajová, Žichlínek 273
27. 10. − Viktorie Kmentová,

Jungmannova 875
1. 11. − Prokop Hejl, Husova 761
4. 11. − Michal Richtr, B. Martinů 959

SŇATKY:
18. 10. − Martin Sejkora a Petra Janků, Řetůvka 48 a Dolní Třešňovec 148

VZPOMÍNÁME:
18. 10. − Jindřich Vabroušek, Sázava 69, 91let
20. 10. − Jitka Richtrová, Žichlínek 92, 77 let
23. 10. − Slávka Mrázková, Dukelských hrdinů 368, 73 let
27. 10. − Filomena Kovářová, Poděbradova 767, 88 let
28. 10. − Františka Vacková, Luková 172, 95 let
30. 10. − Věra Novotná, U Jeslí 686, 87 let
30. 10. − Milada Šnajdrová, Trpík 55, 72 let
31. 10. − Radim Valenta, Čelakovského 905, 21 let
6. 11. − Jaroslav Pouk, Damníkov 102, 98 let
9. 11. − Zdeněk Junek, Trpík 58, 79 let

10. 11. − Jaroslav Prekop, Opatov 74, 56 let

Ještě něco chybí
Kousek ulice Strážní mezi náměstím

A. Jiráska a ulicí 28. října,  jehož úprava
začala před sedmi lety demolicí býva−
lých garáží, získal přívětivou tvář.

Zachované přízemní domky s novou
fasádou udržují jakousi starobylost úz−
kého prostoru vymezeného blízkou fa−
rou. Nedořešená zůstala kamenná pís−
kovcová deska nad oknem prodejny
„Dětský ráj“. Její německý text je již nečitelný. Připomínal kolemjdoucím, že
7. října roku 1828, tedy před 180 lety, byl dům podivuhodně zachráněn před
požárem. Zveřejňovaná fotografie pochází z roku 1983. Pamětní deska měla
tehdy buďto orámování, nebo byla zapuštěna. Její text přispíval k historické
autentičnosti stavby. Klenák na portálu sousední stavby nese stejný letopočet.

  Zdeněk Brokeš (Foto je převzato z Lanškrounského zpravodaje č.1/83)

Proč jsme zapomněli
Nespočítal jsem si, kolik ulic a u−

liček má naše město. Z nich jen někte−
ré si pamatuji jménem. Jedno však
vím jistě: ulice prezidenta Beneše me−
zi nimi není. Toho prezidenta, o kte−
rém Masaryk řekl, že bez něho svo−
bodnou republiku bychom neměli.
Pro lepší vyjádření jeho zásluh mar−
ně bych hledal slova. Vděčný národ
mu postavil pomníky, odhaluje busty
a pamětní desky, jeho jménem města
nazývají svá náměstí a významné u−
lice. Proč u nás tomu tak není?

Když se německý Lanškroun stal čes−
ký, bylo potřeba pojmenovat jeho uli−
ce. Doba tomu nepřála, byla bouřli−
vá. Po bezvládí, na kterém se Rusové
podíleli nebo mu přihlíželi, došlo k od−
sunu Němců, připravovaly se volby,
po kterých posílil vliv komunistů, pro
které Beneš byl představitelem demo−

kratického, parlamentního režimu jimi
na prach rozdupaného.

V době polistopadové, kdy nás du−
sila lavina problémů politických, eko−
nomických, sociálních a vztahů se Slo−
váky, kdy jsme měli plnou hlavu pri−
vatizačních knížek, na kontrolu názvů
ulic nebylo pomyšlení. Změnily se jen
ty, které připomínaly komunistický
režim podobný kleci zamčené klíčem
z Moskvy.  Když se čas uklidnil, jako
jiní jsem si na Beneše nevzpomněl.
Ono se tak stává: na to, co považuje−
me za samozřejmé, často zapomínáme.

Jako občan Lanškrouna, města, ve
kterém česko−německé vztahy se ode−
hrávaly na samé hraně, tou samo−
zřejmostí rozumím, aby v něm byl pre−
zident Beneš důstojně připomínán
nám i budoucím. Bude−li mi dopřáno
toho se dočkat, článek jsem nepsal
nadarmo. Nestal se pláňkou na vy−
prahlé mezi.             Jaroslav Špaček

Viktorie

Poděkování za ocenění Pamětní medailí Města Lanškroun
Vážený pane starosto, dovolte mi, abych Vám a radě města Lanškroun po−

děkovala za udělení pamětní medaile. Pokládám to za ocenění, které patří zá−
roveň i celému týmu lanškrounského městského muzea v čele s paní doktorkou
Borkovcovou. Bez jejich zaujetí a naladění na stejnou vlnu by nevzniklo mno−
hé z toho, co se stalo důvodem tohoto vyznamenání. Vím, že taková situace
nemusí být samozřejmá a běžná a pokusím se přičinit o to, aby měla pokračo−
vání i v budoucnu.                                   doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
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Kam nevyjíždejte bez zimních pneumatik
Od 1. listopadu začíná platit nová dopravní značka „Zimní výbava“, která

označuje úseky, na kterých musíte mít od 1. listopadu do 30. dubna zimní
pneumatiky. Podívejte se, kde platí:
Pardubický kraj: Suchý vrch mezi Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou;
Skuhrovský kopec mezi Ústím nad Orlicí a Lanškrounem; úsek mezi koncem
zástavby České Třebové a Skuhrovem; Vendolský kopec mezi Svitavami
a Poličkou; stoupání Hřebeč – Koclířov pod tunelem; úsek mezi Pohledem
a Křenovem na Jevíčsku
Olomoucký kraj: Horní Lipová – Ostružná; Bělá pod Pradědem – Videlský
Kříž; Zlaté Hory – Petrovy Boudy; Jeseník − Zlaté Hory, Rejvíz − Heřmanovice;
Zlaté Hory − Modrá −Heřmanovice; Javorník − Travná; Jeseník − Priessnitzovy
léčebné lázně, Jeseník; Bělá pod Pradědem − Červenohorské sedlo − Loučná;
Konice – Skřípov – Šubířov
Královéhradecký kraj: Vrchlabí − Špindlerův Mlýn; Vrchlabí − Strážné; Tem−
ný Důl − Pomezní boudy; Orlické Záhoří − Šerlich − Deštné v Orlických ho−
rách; Mladé Buky − Pec pod Sněžkou; Černý Důl − Janské Lázně
Liberecký kraj: Rokytnice – Rezek; Dolní – Horní Mísečky
Moravskoslezský kraj: Ostravice – Bílá – Bumbálka – hranice se Slovenskem
Karlovarský kraj: okolí Božího Daru
Jihočeský kraj: Blažejovice − Prachatice; Vimperk − Strážný; Zadov − Churáňov;
Volary − Stožec; Volary − Želnava; Kaplice − Dolní Dvořiště; Kvilda − Modrava;
Kvilda − Borová Lada; Vimperk − Kvilda                Jaroslav Škarka, ODSH

Přečetli jsme: Vlekaři se bojí zdražit
Lyžování bude letos v Pardubickém kraji prakticky za stejné ceny jako loni.

Po dvou nevydařených sezonách sice majitelé lyžařských areálů jen sčítají své
ztráty, ale i přes inflaci a růst cen vody či elektřiny se neodvažují zdražit. Bojí
se totiž konkurence. Podobně jsou na tom i vlekaři v Krkonoších.

V areálu Ski Sněžník na Dolní Moravě zůstane vše při starém. Cena celo−
denní permanentky bude dál 420 korun. „Nemůžeme zdražit už kvůli konku−
renci. Tou jsou pro nás jednoznačně Říčky, které chytají klientelu z Brna.
Oproti nim nemáme zatím sedačkovou lanovku, nemůžeme jít s cenou výš,“
řekl Petr Vrzal ze společnosti Ski Sněžník, který je zároveň místostarostou
Dolní Moravy. A v Deštném to vidí podobně. „Poslední sezony zůstávají ce−
ny stejné, nechceme přijít o zákazníka, je tu obrovský rozvoj zimních středi−
sek, chceme si své lidi udržet,“ řekl František Prouza ze společnosti Ski Profi.

V Čenkovicích se ceny zvednou, ale jen nepatrně. Pouze od 25. prosince
do Silvestra nebude celodenní permanentka stát 400 korun, ale o třicet korun
více. „Sice se všechno zdražuje, ale domlouvali jsme se, že kromě vánočního
období budou ceny téměř stejné jako loni,“ uvedl Jiří Zámečník, šéf Voda
a sport Svitavy, který mluví za vlekaře z Čenkovic.

Pouze v České Třebové zvýšili cenu celodenní permanentky na celý rok.
„Zvedli jsme jízdné o čtyři procenta. Důvod je jasný, náklady vstupů jdou
nahoru, hlavně elektřina a voda,“ uvedl Zdeněk Vávra ze společnosti Eko Bi,
s.r.o., která sjezdovku nad Českou Třebovou provozuje.

V Krkonoších je to podobné. Vlekaři z obav, aby jim zákazníci neutekli na
sjezdovky do zahraničí, většinou raději nechali ceny permanentek na loňské
úrovni. Ředitel špindlerovského Skiareálu Jiří Beran přiznal, že dosavadní ceny
by při posíleném kurzu koruny byly o 2−3 eura vyšší než ve srovnatelném středisku
v Rakousku. Nižší ceny tak zvýhodní lyžování i turistům z ciziny, pro něž se
s posilující korunou stával pobyt v Krkonoších méně výhodný než v minulosti.
Ceny lyžování − celodenní jízdné dospělí (cena letos/vloni/změna):
Čenkovice 400/390/10, nadmořská výška: 750 − 950 m, celk. délka sjezdovek:
3,1 km, 8 vleků, od 25. 12. do 31. 12. bude celodenní jízdné stát 430 Kč.
Dolní Morava 420/420/0, nadmořská výška: 760 − 1105 m, celk. délka sjez−
dovek: 2,6 km, 5 vleků, středisko Ski Morava letos přichází s vylepšenou ky−
vadlovou dopravou z centrálního parkoviště k vlekům, a to v 15 min. taktech.
Česká Třebová 370/350/20, nadmořská výška: 395 − 545 m, délka sjezdovky:
0,8 km,1 vlek, parkoviště pro 250 automobilů blízko vleku, bezplatné.
Zdroj: lyžařské areály (MF DNES − Pardubický kraj, 6. 11. 2008, kráceno)

PŘEČTĚTE SI, INZERCE
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ZPRÁVY Z BADMINTONU
Eliška Smejkalová vítězkou Grand Prix „C“
mládeže U13 v Pardubicích

Seriál krajských soutěží mládeže U13 a U17 pokračo−
val v neděli 9.11. svým druhým kolem v Pardubicích
a naše osmičlenná sestava pod odborným vedením Pavla
Jáneše st. a Honzy Kosteleckého st.  bojovala o důležité body do konečného
hodnocení sezóny.

V kategorii dívek jsme se po dlouhé době dočkali díky skvělému výkonu
Elišky Smejkalové vítězství v soutěži dívek do 13 let. Na cestě k 1. místu
zdolala postupně soupeřku z Osíku, z Pardubic a minulou vítězku Holečkovou
z Montasu HK. Lenka Smejkalová byla pátá a prvně startující na turnaji ta−
kové úrovně Andrejka Pokorná skončila třináctá. Jediný náš zástupce v ka−
tegorii chlapců do 13 let Pavel Jáneš ml. získal po bojovném výkonu devátou
příčku, když porazil Hurycha z Polabin Pardubice.

V kategorii dvouher dívek U17 se nejlépe vedlo Natálce Kyselicové a Zuzce
Koutkové. Obě skončily shodně na 5. − 8. místě. Nikol Hanzlíčková s Danie−
lou Jánešovou uzavřely první desítku hráček v této  věkové kategorii do 17 let.

V párových disciplínách neboli čtyřhrách ukázaly jako jediné svoji sehranost
Nikol s Natálkou, když skončily na 3. − 4. místě a v semifinále U17 podlehly
až konečným vítězkám této disciplíny Jechové s Menšlovou. Podobně dopadla
i další naše dvojice Eliška s Lenkou v U13 na 3. − 4. místě po porážce od poz−
dějších vítězek Holečkové s Tajovskou.Všichni ostatní, ať už to byl mix nebo
čtyřhra, měli velké problémy právě se sehraností a občas i s koncentrací na zá−
pas. Závěrem lze říci, že jsme
se na tomto podniku krajské
úrovně rozhodně neztratili
a odhalili rezervy, na které se
při tréninku více soustředit.

U13 vepředu zleva:
Andrea Pokorná, Pavel
Jáneš, Eliška Smejkalová,
Lenka Marešová,
U17 vzadu zleva:
Nikol Hanzlíčková, Natálie
Kyselicová, Zuzana Kout−
ková a Daniela Jánešová.
           Foto: Jiří Smejkal

Grand Prix „C“ dospělých v Lanškrouně 15.11. 2008
Krajský žebříčkový turnaj dospělých se uskutečnil ve sportovní hale na Střel−

nici. Vítězem se stal Mikuláš Skála, hráč mistra I.ligy Sokola Dobrušky.
Druhý byl další favorit celého turnaje Václav Smetana z UK Hradec Králové
a na třetím místě skončil  Zdeněk Doležel z BC Premiéra Brno. Finále čtyřhry
mužů se stalo záležitostí dvojic z Polabin Pardubice. Na prvním místě pár
Kofroň se Wszolem a druhé místo Plza s Kulhánkem. Mezi ženami ve všech
disciplínách kralovala brněnská Kamila Pospíšilová.
Umístění lanškrounských hráčů: ve dvouhře 9.−16. David Jirges, 17.−24.
Jiří Dinga, Pavel Hrdina, 25.−32. Martin Bednář, Ondřej Brýdl a Martin
Tměj. Ve čtyřhře dvojice: 5.−8. místo Dinga, Jirges, 9.−16. Hrdina, Smetana,
9.−16. Brýdl, Tměj. Ženy: 5.−6. Nikol Hanzlíčková, 7.−8. Blanka Švobová.Ve
čtyřhře žen skončila dvojice Hanzlíčková a Švobová na 3. místě a v mixu dvojice
Jirges, Hanzlíčková na 5.−8. místě a Hrdina se Švobovou rovněž na 5.−8. místě.

Pozvánka na druhý amatérský turnaj série Infit Cup 30. 11. 2008
Po čtrnácti dnech od soutěže registrovaných badmintonistů ve sportovní

hale na Střelnici se na stejné místo v neděli 30. 11. vydají i hráči jiných vý−
konnostních úrovní z celé republiky a hlavně těch, kteří badminton dělají pro
zdraví a radost z pohybu. Tato nabídka účasti platí i pro všechny občany
Lanškrouna, kteří se nebojí vzít raketu do ruky, a účastnickým magnetem by
měly být i hodnotné ceny od sponzorů turnaje − jmenovitě: Infit, s.r.o.,
Šumperk, Sympatex GmbH,Outlast Europe GmbH z Německa, Bema,
s.r.o., a Viva, s.r.o., z Lanškrouna. Rakety i míčky si lze zdarma vypůjčit
od pořadatelů. Pro diváky je zpřístupněn balkon haly od 9  do 18 hod. Při−
hlášky jsou přijímány i v den turnaje na místě do půl desáté a nikdo neodejde
z turnaje s prázdnou. Startovné 150 Kč.

Fotografie z turnajů, výsledkový servis a žhavé novinky z lanškrounského
badmintonu najdete na: www.badmintonlanskroun.cz                   Jiří Dinga

Oddíl stolního tenisu informuje
Dosavadní výsledky soutěží sezóny 2008/2009:
Krajský přebor muži:
Č. Třebová B − Lanškroun A 8:10 Lanškroun  A − Králíky A 10:5
M. Třebová B − Lanškroun A 8:10 Lanškroun  A − Choceň A 3:10
Svitavy A − Lanškroun  A 10:8 Lanškroun  A − Litomyšl B 10:4
Lanškroun  A − Orlice A 10:4
Náš nejlepší tým je díky velmi dobrým výkonům na průběžném 3. místě. Jen ško−
da indispozice Michala Šembery, který nemohl nastoupit v důležitém utkání
proti favoritu soutěže − družstvu Chocně A. Naštěstí celek Litomyšl B nepřijel
také s nejsilnější sestavou a dokázali jsme  ho i v oslabené sestavě  porazit!
Úspěšnosti nejlepších: Lukáš Langr 92%, Michal Novák 70%, Michal Šembera
58%, Tomáš Langr 42%.
Okresní přebor OP I:
Lanškroun B − Lanškroun C 5:10 Lanškroun C − Lanškroun B 10:1
− předehrávka našich týmů před zahájením soutěže
Ústí n/O. E − Lanškroun B 2:10 Ústí n/O. E − Lanškroun C 10:1
Lanškroun B − Hnátnice A 2:10 Sudslava A − Lanškroun C 10:5
Lanškroun B − Libchavy A 10:4 KST V. Mýto A − La C 10:8
Start Č.Třebová A − La B 6:10 Žamberk A − Lanškroun C 10:4
Řetová A − Lanškroun B 10:6 Orlice B − Lanškroun C 7:10
Žamberk A − Lanškroun B 10:6 Lanškroun C − Hnátnice A 6:10
Orlice B − Lanškroun  B 10:5 Lanškroun C − Libchavy A 10:5
Oba naše týmy bojují v této nejvyšší okresní soutěži se střídavými úspěchy,
kdy se o něco více daří zatím družstvu C, kterému patří průběžné 4. místo,
družstvo B je zatím na 8. místě. Střed tabulky je ale velmi vyrovnaný a rozdíl
mezi oběma našimi týmy činí pouhé dva body…
Úspěšnosti nejlepších: Josef Pokorný 77%, Miroslav Farkaš 61%, Radek
Kuběnka a Ondřej Jányš 53%, Jan Dymák 48%, Jaroslav Marek 46%.
Okresní přebor OP III:
Tatenice A − Lanškroun D 10:8 La D − D. Dobrouč A 10:7
Lanškroun D − Sudslava C 5:10 Lanškroun D − Lukavice A 3:10
Lanškroun D − Mostek A 1:10 Mostek B − Lanškroun D 10:4
Sedlec C − Lanškroun D 10:7 Sudslava B − Lanškroun D 10:3
Zálší A − Lanškroun D 10:3
Naše „slepované“ družstvo zatím příliš neoslnilo, v současné době se potýká i se
zdravotními problémy a v této situaci zřejmě bude úspěchem setrvání v OP III.
Úspěšnosti nejlepších: Marek Kleiner 72%, Lukáš Skalický 60%, Eliška
Osladilová 50%, Lukáš Nový 35%.
Okresní přebor dorostu:
Lanškroun A − Jamné A 0:10 Lanškroun A − Mistrovice A 0:10
La A − Orel V. Mýto A 1:9 Orlice A − Lanškroun A 10:0
Lanškroun A − Sedlec A 3:7
Úplně nové družstvo co do složení teprve sbírá zkušenosti se soutěžní hrou,
a tak musíme našim novým mladým hráčům dát čas a čekat na jejich první
úspěchy, které – pokud vydrží – určitě přijdou!
Úspěšnosti nejlepších: Milan Tran 20%, Jakub Ambrozek 13%.
Okresní přebor staršího žactva:
Lanškroun A – Řetová A 6:4 La A − Sokol Č.Třebová A 8:2
Z původní „staré“ sestavy zůstal jen Tomáš Cacek, kterého však začínají úspěšně
doplňovat noví hráči. Po úvodních zápasech patří našemu družstvu 3. místo.
Úspěšnosti nejlepších: Tomáš Cacek, Lukáš Nečas a Václav Novák – všichni 67%.
Okresní přebor mladšího žactva:
Králíky A − Lanškroun B 10:0 KST V. Mýto A − La B 10:0
Nově založené družstvo co do složení i názvu určitě nebude „štikou“ v soutěži.
Své první zkušenosti se závodní hrou zde zaznamenávají naše nejmladší
děvčata a kluci. Obě děvčata – Tereza Cacková s  Marií Urbanovou si již
první zápasy vyzkoušela, noví kluci – Jan Zechovský, Tomáš Podzemský a
Marek Dokoupil již netrpělivě čekají na své první nasazení do bojů v této
okresní soutěži nejmladších hráčů. Budeme jim pečlivě držet palce, ať se jim
daří, a pokud nebudou hned vyhrávat, je třeba − i od rodičů − pomoci zatlačit
slzičku… Když vydrží, úspěchy se určitě dostaví!                                    VL
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U televize někdy myslím na to, že mám hlad
Rozhovor s Pavlínou Tejklovou, úspěšnou závodnicí v bodyfitness

SMETANKA NA KINDERIÁDĚ
Žáci prvního stupně ZŠ B. Smetany se již popáté

zúčastnili podzimních atletických závodů v Pardu−
bicích, kam jelo tentokrát osmičlenné družstvo plné
nováčků. Původní sestavu opustili žáci, kteří po−
stoupili do šestého ročníku.

Benjamínky se stali Adam Chrobák a Karolína
Chrobáková, oba ze druhých tříd. Novou posilou
byl Radek Sonták ze třetí, Aleš Al Zouri ze čtvrté a
Zdeněk Lechnýř z páté třídy. Odjížděli jsme s dobrou
náladou, naším cílem bylo probojovat se do finále.

Bodyfitness rozhodně není pro každého. Modelace těla do ladných až téměř
ideálních proporcí stojí hodně potu a na rozdíl od jiných sportů tu člověk mno−
ho zábavy nenajde. Měsíce musíte každodenně trénovat a po velkou část období
ještě držet dietu. Není−li „sranda“ alespoň s trenérem, byla by to asi disciplína
pro mnohé spíš k pláči. Nicméně hlavu si při cvičení vyčistí určitě každý, proto−
že dřiny je tu více než dost a starosti jdou alespoň na chvíli stranou.

Pavlína Tejklová reprezentovala Lanškroun na několika podzimních závodech
v téhle atraktivní disciplíně a rozhodně se v konkurenci ostatních slečen a dam
neztratila. Dodal bych především díky půvabu, protože ten jí na rozdíl od někte−
rých svalnatějších soupeřek rozhodně nechybí. Na podzim ji čekaly čtyři  prestižní
pohárové soutěže. Nejlepší úspěch zaznamenala na Grand Prix ve Vyškově,
kde skončila na bronzové pozici, a na následujících závodech v Čelákovicích
potvrdila dobrou formu čtvrtým místem. Na  Grand Prix PEPA, které proběhlo
v půlce října v Opavě, skončila v tvrdé konkurenci jedenácti závodnic až sedmá,
ale v následných závodech Aminostar Cup 2008 v Hradci Králové se vrátila do
první pětky, což byl na začínající závodnici velký úspěch.

Pavlíno, kudy vedla tvoje cesta do posilovny a k bodyfitness?
Dělala jsem více sportů, ale vždycky jen pro zábavu. Nikdy jsem u ničeho

moc nevydržela. Na střední jsem jezdila na koních. Pak jsem ale studovala ještě
další školu, takže s ježděním byl utrum a já tak nějak nevěděla, co s volným časem.

Můj přítel, který do posilovny chodil, mě občas lákal: „Pojď si zacvičit.“  Já ale
vždycky jen řekla, že zvedat nějaká železa se mi nechce a že by mě to nebavilo.

Po nějaké době jsem s ním ale sem tam šla. Kupodivu mě to bavilo, ale na
chuť jsem tomu nijak mimořádně nepřišla. Když se pak otevíralo pivovarské
Sportcentrum, pomáhala jsem občas své kamarádce Janě s uklízením a sem tam
jsem si taky zacvičila. O tréninku jsem si povídala i s Martinem Dajčem, kterému
se zdálo, že mám pro cvičení předpoklady, a tak jsem se bodyfitness začala vě−
novat s jeho manželkou Janou trochu intenzivněji. Jana měla bohužel zdravotní
problémy, a tak jsem na cvičení zbyla sama. V té době mě to ale hrozně chytlo!

Jak hodně tě to chytlo?

Začala jsem trénovat každý den. I když jsem měla mít volno, tak jsem spíš
myslela na cvičení. Opravdu jsem tomu podlehla.

Bodyfitness je hodně o estetice, souměrnosti a kráse těla. Znamená to, že
byť má kořeny stejné, kulturistika není  nic pro tebe?

Ona mi vadí právě pro to, že se tam ženskost ztrácí, ale zase mě to láká, proto−
že je to mnohem větší show, než na bodyfitness. Tam jenom stojíš, párkrát se
otočíš a je konec. To pózování v kulturistice by mě lákalo víc, člověk si to před
lidmi víc užije!

Jak přítel vnímal proměnu tvého vztahu k posilování?
Nejdřív z toho byl nadšenej. Pak přišly první závody a první dieta… a nebyl

zvyklý, že se někde ukazuju v plavkách, takže mu to začalo vadit a musel se
s tím docela vyrovnávat! První dietu zkoušel držet se mnou, takže to bylo doma
docela zajímavé, protože jsme oba tak trochu nerváci! Zkoušeli jsme, co to
s námi udělá, protože on dříve hodně cvičil a také měl sportovní ambice. Jenže
on po měsíci musel skončit, protože byl úplně propadlej!

Trošku mě dnes mrzí, že už se na to mé cvičení nedívá tak jako na začátku.
Jezdí se mnou sice na všechny závody, ale vidí, že se bodyfitness posunuje
a některé závodnice jsou hodně svalnaté. To ho rozčiluje, že soutěže vyhrávají
mnohdy svaly a ne krása.

Myslíš, že by to chtělo v pravidlech soutěže udělat krok zpátky?
Ano. Bavili jsme se, že by se to mělo třeba váhově omezit. Aby svaly nehrály

tak významnou roli. Ono je to totiž hodně také o rozhodčích. Někteří prostě kla−
dou důraz na souměrnost a krásu, jiní dávají přednost svalům. Takhle to ale
funguje i na světových soutěžích.

Co je nejhorší na přípravné dietě, která je velmi omezená, co se  sacharidů
týče, a tuky téměř úplně vylučuje?

Ani mi nevadí, že toho jím málo. Držela jsem dietu přes léto, kdy bylo teplo
a člověk nemusí tolik jíst. Obtížný je to v tom, že někomu vařím jiný jídlo a sa−
ma pak musím jíst rýži. Přítel se sice snaží jíst se mnou a není moc vybíravý, ale
když ono je na něm hned vidět, že drží dietu, protože má rychlejší metabolismus.

Dá se bezproblémově skloubit dieta, intenzivní trénink a práce?
Dá. Kdybych nechodila do práce, tak si myslím, že bych více myslela na

jídlo! Takhle nad tím nemám čas přemýšlet. Když si o víkendu sednu třeba k te−
levizi, tak ani nevnímám občas program a myslím na to, že mám hlad. Takhle
hrozný je to ale až ke konci. První měsíc mi to vůbec nevadí.

Co plánuješ na nejbližší dobu?
Na jaře je mistrovství Moravy a Čech. Já na tyhle závody ale nepojedu. Roz−

hodla jsem se, že si dám pauzu a doplním ještě trochu svalovou hmotu. Na to,
abych se na tyhle závody
dobře připravila, už ne−
zbývá dostatek času a tě−
lo bych jen trápila.

Kolik kilogramů máš
v plánu?

Tak mně by to bylo
vcelku jedno. Kolik při−
beru, tolik přiberu, ale
doma mám stanovené, že
maximálně můžu vážit
šedesát! Víc ne!
  František Teichmann

Trénovali jsme technické disciplíny a štafetovou pře−
dávku, která je náročná i pro vrcholové sportovce.

Letošní konkurence byla veliká. Krajského kola
se zúčastnilo rekordních 35 škol. A jak jsme si vedli?

Umístili jsme se na třetím místě! Uspěli jsme
a jedeme na celostátní finále do Prahy!

Nejlepší sportovkyní se stala Aneta Chrobáková
z páté třídy. Časomíra na 60 m se u ní zastavila na
10,27 s a obsadila páté místo. Výkon ve skoku dalekém
ji posunul na třetí příčku. Výborně si vedla i Nikola
Pospíšilová ze třetí třídy. Časem 10,94 s vybojovala
pro naše družstvo čtvrté místo a hod těžkým míčem
ji vynesl na místo páté. Běhy jsou naše silná stránka,
nováčci Aleš Al Zouri obsadil pátou příčku a Zdeněk
Lechnýř  se umístíl v první desítce.

Naši nejmladší účastníci si také počínali velmi
zkušeně. Adam Chrobák ze druhé třídy skončil v běhu
na 60 m na pátém místě. Radek Sonták ze třetí třídy
hodil 6,25 m těžkým míčem a umístil se na pátém
místě. Ostatní členky družstva Karolína Chrobáková
a Dominika Faltusová přispěly svými výkony k cel−
kovému výbornému umístění.

Cílem naší sportovní výpravy bude uspět i v Praze.
                                                            M. Valúšek

SPORT

Unikátní brankářskou hokejku vystavil Český
svaz ledního hokeje v pražské O2 Areně v Síni slá−
vy u příležitosti 100. výročí českého hokeje. Zapůj−
čil ji Jaroslav Kos z Rychnova n/K., synovec Ol−
dřicha Šklíby, výrobce hokejek pro československé
národní mužstvo. K vidění byly i čtyři fotografie, na
jedné z nich je napsáno: „S brankářskou holí „Š“(=
Šklíba) absolvoval jsem mistrovtví světa 1949 ve Stock−
holmu a byla mi vydatným pomocníkem, hlavně při
historickém utkání finale ČSR−Švédsko. Je to doko−
nalá hůl čsl. výroby, která se konečně vyrovná a před−
čí hole kanadské. Ing. Boža Modrý.   Josef Krám

(Na fotu Gustav Bubník s Jaroslavem Kosem.)



STRANA 20                                                                                                                          LL 22 / 2008INZERCE

Inzerce v Listech
Lanškrounska

LL nabízejí  zájemcům o podnikatel−
skou inzerci tyto podmínky:

cena 12 Kč / 1 cm2.

Cena při opakované inzerci:

Velikost 1x 2 − 5x 6 a více

celá strana 6000 5400 3600

1/2 strany 3100 2800 1860

1/4 strany 1600 1450 960

Uvedené ceny jsou  v Kč bez DPH,
za publikaci inzerce v jednom čísle LL.

Představujeme vám: 3500 Kč / strana.
Řádková inz. soukromá pod značkou

a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH.
Soukromá řádková inzerce do tří

řádků zdarma, plošná 6 Kč/ 1 cm2.

Příplatky: foto, logo, grafické
zpracování 50 − 250 Kč.

Umístění na poslední straně + 20%.
* Prodám dveře vchodové plastové
vč. zárubně, bílé a hnědé z neusku−
tečněné stavby, sleva z PC, dopravu
zajistím zdarma. Tel: 777106709

Výuka angličtiny a němčiny v centru Lanškrouna od ledna 2009 − probíhá
v malých skupinách (čtyřčlenné apod.) v pracovních dnech od 13 do 20 hod.
Rekvalifikační kurz účetnictví v České Třebové v termínu: 23. 2. – 14. 5. 2009.
Agentura ORLIVA – Mgr. Luboš Smejkal, Purkyňova 104, 563 01 Lanškroun.

Tel.: 465 322 494, smejkal@orliva.cz, www.orliva.cz.

* Koupím zemědělskou usedlost
s uzavřeným dvorem v Lanškrouně
a okolí. Tel.: 602 121 807

* Sháním vesnický rodinný domek
se zahrádkou v okolí Lanškrouna.
Tel.: 602 762 770

CESTOVNÍ AGENTURA CKM
v Ústí nad Orlicí

Vás zve na osvědčené 1−denní zájezdy
s odjezdem z Lanškrouna

a s kvalifikovaným průvodcem:

dne 29.11. (so) Bratislava + vinný sklípek, cena Kč 560,−
dne 6. 12. (so) Vídeň v adventním čase, cena Kč 530,−

dne 6. 12. (so) Norimberk v adventu, cena Kč 970,−
Tel./fax: 465 527 696, mobil: 606 748 616,

E−mail: mankova@ckm−tour.cz
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5. kolo LHL − VÝSLEDKY:
1. liga: Hopr Zábřeh − Klas Nekoř 4:2 (Horák 4 − Krejsa J., Šulc)
Klas Nekoř − CBA Nuget ŠU 0:11 (Gereš 4, Sedlák 3, Křesina 3, Budina M.)
CBA Nuget Šumperk − HC Soren Třebovice 6:4
(Valigura 2, Budina R. 2, Křesina, Gereš – Sirový 2, Pachl, Mládek)
Soma − Kačeři z LA 9:1 (Nimrichter 3, Skoumal 3, Janků 2, Fořt − Šembera)
HC Soren Třebovice − Hopr Zábřeh 3:4 (Peňáz 2, Gremlica M. – Horák 3,
Charvát)
2. liga: Žraloci D.Čermná − HC Sršni Zábřeh 10:5 (Paštika Marcel 3,
Resler Mich. 3, Kostelecký 2, Karpíšek, Janků – Přidal 3, Kulíšek 2)
Customs Red Wings − RYDO Č.Třebová 4:6
(Souček 2, Milták J. 2 – Nešický 2, Ledr R. 2, Kouba, Šplíchal)
Šumavští Tygři − Ostrov 7:0 (Macháček 4, Pábl 2, Doskočil)
Forez Ostrov − HC Lazy Neckers 2:10
(Havelka, Moučka − Sršeň Jan 5, Večeř, Černovský, Dostál, Kříž P., Jirků)
3. liga: Greenhorns − Cyklo Team 4:3
(Jačisko, Langer, Žaba, Dobšíček − Sobotka, Němec, Šembera)
Rybníkáři − Medvědi Bystřec 0:7 (Hrdina Jan 3, Matějka 2, Krátký, Tomeš L.)
Tatenice − Snakes D.Dobrouč 4:3
(Steidl, Čulík, Šrůtek, Holčák − Matějíček J., Skalický, Pecháček)
HC Petrovice − OEZ Letohrad 7:0
(Moravec K. 2, Bednář 2, Novák J.,  Marek L., Volšanský)
4. liga: Format Verměřovice − LA Yellow Sharks 3:1
(Mrázek, Výprachtický, Sklenář P. − Nesejt)
Žichlínek − Horní Třešňovec 8:2
(Motl Jan 5, Zachař, Skalický, Bříza − Nový, Hryzlík)
Horní Čermná − Bobři 2:4 (Vyčítal, Koudelka – Kořízek 2, Flach, Kárský J.)
Bobři − Žichlínek 2:0 (Kárský P., Pospíšil L.)
Horní Třešňovec − Format Verměřovice 4:6
(Hryzlík 2, Motl, Šebrle − Černaj J. 2, Černaj P. 2, Mikula, Smetana)
LA Yellow Sharks − Wild Band Zábřeh 0:6  (Jílek 2, Sváda 2, Bartoň 2)
Zatím nejkvalitnější hokej letošní LHL přinesl souboj Nugetu Šumperk a So−
renu Třebovice. Ještě v polovině utkání vedly Třebovice 2:1, potom Nugeti při−
dali, ale přesto 10 minut před koncem vedli pouze 4:3. V dresu CBA Nuget
zářilo ve dvou zápasech duo Standa Gereš a Michal Křesina (každý 7 bodů).
Dvě výhry si připsal i Horp Zábřeh zejména díky sedmi gólům Aleše Horáka.
Vedle těchto tří zmíněných týmů má jistou účast v 1. lize nadále i Soma, která
bez problémů smetla Kačery 9:1. Osm z 9 branek zařídil útok  Janků – Skoumal
– Nimrichter. Po souboji u hrazení skončil v sanitce hráč Kačerů Tomáš Vacek.
Ve druhé lize utnuli Žraloci z Dolní Čermné desítkou postupové ambice Srš−
ňů Zábřeh. V tomto důležitém utkání prokázal velký smysl pro fair−play hráč
Sršňů Jiří Schon, který opravil výrok rozhodčího ve sporné brankové situaci
v neprospěch svého týmu. Desítkou skončily i postupové snahy Forezu Ostrov
s Lazy Neckers a Honza Sršeň byl při této desítce u sedmi branek (5+2). V po−
stupové hře jsou nadále ještě Šumavští Tygři po výhře nad Ostrovem 7:0.  Na
opačném konci tabulky nestačilo Celníkům ani vedení 4:2 po dvou třetinách
nad Rydem Česká Třebová. O sestupu hodně napoví souboj Ryda s Ostrovem.
Ve třetí lize favorité vítězili. Nejvíc práce měla Tatenice s Dolní Dobroučí.
Petrovice i Bystřec vyhráli jasně. Rybníkáři sestupují do čtvrté ligy. Kdo je
doprovodí, ukáží až další souboje, protože Greenhorni překvapivě přehráli
Cyklo Team. O postupu do druhé ligy hodně napoví vzájemný zápas lídrů
Tatenice – Petrovice v posledním kole. Medvědi Bystřec postoupí bez ohledu
na další výsledky, když porazí oba zbývající soupeře – Snakes a Cyklo Team.
Ve čtvrté lize je hotovo. Stihla totiž odehrát dvě kompletní kola a ta zajistila
postup do vyšší ligy týmům Bobrů a Wild Band Zábřeh. Ve zbývajících utká−
ních tak již o nic nejde. Nejdůležitějším utkáním byl přímý souboj o postup,
ve kterém Bobři zaslouženě přehráli Žichlínek 2:0. Měli po celý zápas převahu,
a ještě nastřelili tyčku. Žichlínku tak nepomohlo ani 7 bodů Jana Motla v sou−
boji s Horním Třešňovcem. Wild Band Zábřeh si zajistil postup výhrou 6:0
nad Žlutýmy Žraloky, kterým po dobrém úvodu došel dech.

6. kolo LHL − VÝSLEDKY:
1. liga: Kačeři z LA − CBA Nuget Šumperk 0:7
(Budina M. 2, Jelínek, Budina R., Svoboda, Gereš, Valigura)
Soma − Hoštejn 7:0 (Najman 2, Hašek 2, Nimrichter 2, Fišer)
Hoštejn − Klas Nekoř 2:4 (Švéda, Spáčil – Motyčka 2, Kubíček T., Šulc)
2. liga: Forez Ostrov − Customs Red Wings odloženo    
HC Lazy Neckers − Šumavští Tygři 7:4
(Sršeň Jan 4, Dostál, Kříž O., Večeř – Dlesek 2, Pábl, Jandík)
Ostrov − Žraloci D.Čermná 2:7 (Dušek, Rozlívka J. − Resler Mich. 2,
Kostelecký, Paštika Marcel, Suchomel, Vacek, Karpíšek)
HC Sršni Zábřeh − RYDO Č.Třebová 7:6
(Stejskal 4, Kolčava, Ptáček R., Přidal – Ledr 3, Hajsler, Nešický, Kovář)
3. liga: HC Petrovice − Rybníkáři 8:0
(Lešikar 2, Moravec 2, Rubeš 2, Marek L., Safínek)
OEZ Letohrad − Tatenice 0:3  (Šrůtek, Holčák, Pospíšil)
Snakes D.Dobrouč − Greenhorns 5:6
(Merta 2, Dostál 2, Krejčí L. – Žaba 2, Dušek P., Veselý, Hacura, Šembera)

Cyklo Team − Medvědi Bystřec 2:4  
(Černý, Šembera – Vrba, Hrdina Josef, Krátký, Tomeš L.)
4. liga:  Celé kolo bylo předehráno
Vítězství Somy nad Hoštejnem rozluštilo poslední otazník v první lize – se−
stupuje Hoštejn. Kačeři nastoupili proti Nugetu pouze se 7 hráči, přesto ještě
15 min. před koncem prohrávali pouze 2:0. Závěr ale patřil jednoznačně favoritovi.
Tahákem druhé ligy byl souboj kandidátů postupu, ve kterém Lazy Neckers
přehráli ve druhé polovině utkání Šumavské Tygry 7:4 především díky čtyřem
přesným střelám Jana Sršně.  A protože nezaváhali ani Žraloci Dolní Čermná,
postupují oba vítězné týmy do nejvyšší ligy. V divokou přestřelku se zvrtlo
utkání Sršňů Zábřeh s Rydem Česká Třebová. Sršni byli celé utkání o kousek
napřed, ale soupeř vždy dokázal vyrovnat. Od 52. min. byl až do té poslední stav
6:5. V ní zvýšil obránce Jiří Stejskal svým čtvrtým gólem v utkání na 7:5, ale Rydo
ještě snížilo na konečných 7:6. O sestup si to rozdají Rydo, Ostrov a Celníci.
Nejzapeklitější situace vznikla kolo před koncem ve třetí lize. Jejím jediným
jistým účastníkem v další části soutěže jsou Greenhorni, kteří se zachránili
výhrou nad Snakes Dolní Dobrouč. Velmi vyrovnaný souboj rozhodl v samém
závěru dvěma brankami Antonín Žaba. Medvědi Bystřec porazili Cyklo team
a k jistotě postupu potřebují porazit Dolní Dobrouč. Další dva kandidáti po−
stupu se utkají v posledním kole spolu a Petrovicím stačí s Tatenicemi i remíza.
Naopak jistý je sestup Rybníkářů, které doprovodí někdo z trojice Cyklo team,
Snakes, OEZ.                                                                              Jan Ruščák

Výsledky hokejistů TJ Orli Lanškroun
KP mužů, 2. 11., HBM Lanškroun, 220 diváků:
TJ Orli Lanškroun – Sokol Semechnice  3:4 p (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Sestava: Toman − Jurka, Pachl T., Janků, Kollert, Novák, Motl − Doha, Kotoulek,
Kilčický − Hank, Kolkop, Stránský − Langr M., Tichý, Bednář − Neoral, Konečný.
Branky: Doha, Langr M., Kolkop, nahrávky: Kotoulek 2, Jurka, Kilčický
Soupeř měl z našich hráčů respekt, a tak přijel s defenzívní a rozbíječskou taktikou.
Přes zhuštěnou obranu se Lanškrouští velmi těžko prosazovali přesto, že se v se−
stavě poprvé v sezóně objevili útočníci Kilčický a Hank. Hosté šli z náhodné ak−
ce do vedení, ale naši dokázali v přesilovce dirigované Jurkou vyrovnat díky Do−
hovi. Právě Jurka se ovšem musel kvůli zdravotním problémům o přestávce od−
stoupit a jeho místo v obraně zaujal Martin Langr. Ten využil další početní výhodu
v poslední minutě druhé třetiny. V přesilovkách padly i další dvě branky – vyrov−
návací Semechnic a blesková odpověď našich. Lanškrounští ale vedení bohužel
neudrželi, když inkasovali 98 sekund před koncem a hosté překvapivý obrat za−
vršili už po 22 sekundách prodloužení vítěznou trefou. Vzhledem k tomu, že hos−
té mnoho hokeje nepředvedli, je to další zbytečná bodová ztráta.
KP mužů, 9. 11., HBM Lanškroun,  250 diváků:
TJ Orli Lanškroun – HC Skuteč  6:7 (2:3, 2:4, 2:0)
Sestava: Toman (11.–30. Kolek) – Güttler, Novák, Jurka, Kollert, Janků, Motl −
Kotoulek, Pilavka, Doha − Hank, Kolkop, Langr M. − Stránský, Bednář, Tichý.
Branky: Kotoulek, Güttler, Doha, Novák, Kolkop, Pilavka, nahrávky: Güttler
4, Pilavka 2
K utkání s vedoucím celkem soutěže jsme nastoupili konečně ve velmi silné
sestavě i s hvězdami Güttlerem a Pilavkou. A na herním projevu to bylo znát.
Bohužel vždy na jednu naši branku odpověděl soupeř góly dvěma v rozmezí
jedné minuty. Vznikl tak stav 2:5 a pak 3:7 v polovině utkání. Druhá polovina
utkání však patřila jasně nám, ale přes velkou snahu se podařilo pouze snížit
na konečných 6:7. Výborný výkon podala naše první pětka, která zařídila 5 ze
6 branek a vypracovala si řadu dalších šancí včetně dvou tyček. Imponoval
zejména neskutečný přehled obránce Jirky Güttlera, díky kterému nashromáždil
v utkání 5 kanadských bodů.

KP juniorů, 31. 10., ZS Skuteč: HC Skuteč – TJ Orli Lanškroun 5:4
KP juniorů, 1. 11., HBM Lanškroun: TJ Orli La − HC Litomyšl 1:2 sn
KP juniorů, 8. 11., ZS M. Třebová:
Slovan Moravská Třebová − TJ Orli Lanškroun 3:2 (Konečný, Horský)

Žákovská liga, 1. 11., ZS Chrudim:
starší: HC Chrudim − TJ Orli Lanškroun 5:1
mladší: HC Chrudim − TJ Orli Lanškroun 6:4 (Kačerovský 2, Svatoš, Karlík)
Žákovská liga, 8. 11., HBM Lanškroun:
st.: TJ Orli Lanškroun – HC Litomyšl 5:10 (Markl 2, Vlček 2, Nastoupil)
ml.: TJ Orli La – HC Litomyšl 6:5 (Kačerovský 4, Masopust, Marek D.)

KP přípravek, 1. 11., HBM Lanškroun:
TJ Orli Lanškroun − Slovan Moravská Třebová 2:3 A−týmy, 4:7 B−týmy
TJ Orli Lanškroun − Spartak Polička 4:7 A−týmy, 2:0 B−týmy
KP přípravek, 8. 11., ZS Chrudim:
HC Choceň – TJ Orli Lanškroun 2:5 A−týmy, 2:3 B−týmy
HC Chrudim – TJ Orli Lanškroun 2:4 A−týmy, 4:5 B−týmy
Mládežnické týmy si zatím v soutěžích vůbec nevedou špatně. Juniorům chybí
trocha štěstí – prohráli třikrát o jedinou branku. Starší žáci jsou zatím devátí,
mladší žáci a přípravka A−tým šestí a ti nejmladší – přípravka B−tým – dokonce
vede krajský přebor před Pardubicemi!                                      Jan Ruščák
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Horostěna Lanškroun

Volejbal  −  výsledky
Sobota 1. 11. 2008
2. liga žen v Lanškrouně, 7. a 8. kolo:
VO TJ Lanškroun A – VSK TU Ostrava
3 : 1 (23:25, 25:20, 25:14, 25:23), 3 : 1 (25:19, 25:18, 22:25, 25:21)
Komentář k utkáním Jana Drozdová: Naším cílem bylo získat dvě vítězství
a posunout se v tabulce výš, protože 9. místo nás neuspokojovalo. Do začátku
prvního zápasu jsme nenastoupily zrovna ideálně a nechaly jsme soupeře
získat veliký náskok. Ten se nám sice podařilo dotáhnout, ale na vítězství už
to nestačilo a první set jsme prohrály. V dalších setech už jsme nevytvořily
tolik nevynucených chyb a dokázaly jsme soupeřky s většími či menšími obtí−
žemi ve všech následujících setech porazit. První zápas tedy skončil 3:1 v náš
prospěch. Po dvouhodinové pauze jsme nastoupily k druhému utkání a věřily
jsme, že i to pro nás skončí úspěchem. Nenechaly jsme soupeřky téměř roze−
hrát a první dva sety jsme vyhrály bez větších potíží. Ve třetím setu jsme
trochu polevily a soupeřky nás porazily. Čtvrtý set už jsme nenechaly nic ná−
hodě a celé utkání jsme ukončily vítězstvím. I přesto, že náš výkon působil
poněkud rozpačitě a chvílemi nejistě, dokázaly jsme porazit zkušené hráčky
z Ostravy a získaly jsme dvě vítězství, která jsou pro nás velmi důležitá a v ta−
bulce nás posunou o „kousek nahoru“, což je nejdůležitější.
Sestava: Strnadová Blanka, Mrázová Andrea, Kristková Markéta, Drozdová
Jana, Matějková Katka, Šedá Tereza, Vlčková Klára, Janyšková Radka,
Marková Petra, Roubalová Sabina.
1. liga juniorek v Lanškrouně, 9. a 10. kolo:
VO TJ Lanškroun – Sokol Dolní Újezd
3 : 0 (25:22, 26:24, 25:19),  3 : 1 (17:25, 25:22, 25:22, 25:23)
Hráčky Dolního Újezda nám nedarovaly vůbec nic a každý bod byl těžce
vydřený. Soupeř vynikal dobře organizovanou hrou v poli a solidním útokem.
Průběhu obou utkání odpovídá i skóre jednotlivých setů, kdy vždy rozho−
dovala koncovka, kde se přece jen projevila větší zkušenost lanškrounských
hráček. Sestava: Ficnarová Adéla, Hejlová Kamila, Chládková Bára, Jelínková
Markéta, Jirásková Hana, Míková Kristýna, Paďourová Iveta, Zachařová
Veronika, Zechovská Zuzana.
Neděle 2. 11. 2008
Krajský přebor mužů I. třídy v České Třebové, 7. a 8. kolo:
Sokol Česká Třebová B – VO TJ Lanškroun A
3 : 0 (25:21, 25:21, 25:9),  1 : 3 (15:25, 22:25, 25:22, 23:25)
Komentář k utkáním Michal Peškar: Jak se postupně ukazuje, lanškrounští
volejbalisté potřebují k vítězné motivaci, aby zpočátku  prohrávali. Bohužel
v utkáních s družstvem České Třebové byl potřeba celý první zápas, aby hra
našich volejbalistů mohla dospět k vytouženému cíli. Celý první zápas pro−
vázelo tým Lanškrouna množství menších a větších chyb, které znamenaly pod−
průměrný výkon. Nepomohlo ani prostřídání hráčů napříč posty. Družstvo
tedy jasně prohrálo. Druhý zápas byl od začátku úplně odlišný. Hráčům Lanš−
krouna se začalo dařit a to se projevilo na herní pohodově ve družstvu a ko−
nečně i na výsledku. Až na druhý set, který lanškrounští volejbalisté těsně
prohráli, se herní projev a výsledek naprosto otočily. Celkově se tak družstva
rozešla smírně 1:1 na zápasy. Sestava: Janisch Filip, Pfeifer Jakub, Pfeifer
Jiří, Jurča Zbyněk, Peškar Michal, Křepelka Lukáš, Havlena Ondřej, Havlena
Matouš, Kolder Ondřej, Rybka Michal, Valúšek Milan.
Krajský přebor žen I. třídy ve Slatiňanech, 7. a 8. kolo:
Spartak Slatiňany – VO TJ Lanškroun B
0 : 3 (24:26, 22:25, 19:25), 3 : 0 (25:18, 25:17, 25:19)
První zápas naše hráčky celkem lehce vyhrály. Do druhého utkání nenastou−
pily dobře a hned od začátku prohrávaly. Hned v prvním setu se zranila naše
Petra Holečková, což výkon našich hráček citelně poznamenalo. Slatiňany se
zvedly v poli a přes velmi dobré bloky se téměř nikdo nedostal. Výkon našich
hráček ve druhém utkání byl nejhorší v letošní sezóně. Sestava: Šebrlová
Hana, Šebrlová Zuzana, Kolderová Romana, Chládková Sylvie, Marková
Lucie, Holečková Petra, Váně Hana, Jehličková Petra, Hřebíčková Marcela.
Krajský přebor starších žákyň v Lanškrouně, 4. kolo:
VO TJ Lanškroun − Sokol Žichlínek 3 : 0 (25:7. 25:13, 25:7),

− Jiskra Ústí nad Orlicí 3 : 0 (25:12, 25:12, 25:7)
V obou utkáních se našim hráčkám dařilo uhrávat zadarmo přehrávané míče
a zaslouženě poměrně rychle  vyhrály dvakrát 3:0. Sestava: Kolderová Natálie,
Svatoňová Petra a Veronika, Šolcová Michaela, Jandová Tereza, Brožková
Lucie, Marešová Veronika, Picková Kristýna, Píšová Martina.
Sobota 8. 11. 2008
1. liga juniorek v Lanškrouně, 11. a 12. kolo:
VO TJ Lanškroun – Sokol Pardubice 3 : 0 (25:13, 25:17, 25:13)

3 : 0 (25:17, 25:17, 25:15)
Tento víkend byly zahájeny odvetné zápasy jednotlivých skupin 1. ligy
juniorek. Hráčkám Sokola Pardubice se ani napodruhé nepodařilo proti našim
hráčkám uhrát byť jediný set.  Absence tří hráček v domácí sestavě nebyla
znát a soupeři se nepodařilo ani v jednom setu uhrát dvacet bodů. Poprvé si

post libera zahrála Klára a trenér byl s jejím výkonem spokojen. Nyní máme
14 dnů pauzu a pak zajíždíme k soupeři, který nám zatím jako jediný uštědřil
porážku, a tím jsou hráčky TJ Šumperk. Sestava: Ficnarová Adéla, Hejlová
Kamila, Jelínková Markéta, Míková Kristýna, Paďourová Iveta, Zachařová
Veronika, Šemberová Martina, Komínková Michaela, Jandová Klára.
2. liga žen ve Frýdku – Místku, 9. a 10. kolo:
Sokol Frýdek – Místek B – VO TJ Lanškroun A
3 : 0 (25:15, 25:14, 25:16), 3 : 0 (25:19, 25:15, 25:22)
Komentář k utkáním Radka Janyšková:  Tentokrát jsme jely v oslabené sestavě
pouze osmi hráček. Chyběla i trenérka Eva Mrázová, ale tu zastoupil pan
Libor Tomiška. Věděly jsme, že s tímto soupeřem nebude lehké hrát. Do prv−
ního setu jsme vstoupily nepříliš bojovně. Už od začátku jsme dělaly spoustu
zbytečných chyb, čehož náš soupeř znatelně využíval. Nedokázaly jsme s ním
hrát vyrovnaný set a soupeř nám rychle utekl. Ani v dalších setech to nebylo
o nic lepší. Soupeř byl znatelně lepší jak na příjmu balonů, tak na smeči. Druhý
zápas už byl o poznání lepší. Hrály jsme bez libera, tudíž se dalo více střídat
a hra nabyla pestrého dojmu. Své soupeřky jsme občas dostaly pod sebe, ale
jakmile přišly na řadu koncovky, tak se nám nedařilo. Ačkoliv jsme odjížděly
bez vítězství jediného setu, nelitovaly jsme, jelikož to byl pro nás velice přínosný
trénink. Soupeřky byly opravdu silné a my  jsme taky získaly další zkušenosti
do dalších zápasů. Sestava: Mrázová Andrea, Kristková Markéta, Drozdová
Jana, Matějková Katka, Strnadová Blanka, Marková Petra, Roubalová Sabina,
Janyšková Radka.
1. liga kadetek v Letohradě, 11. a 12. kolo:
Spartak Letohrad – VO TJ Lanškroun
3 : 2 (25:19, 25:19, 20:25, 23:25, 16:14),  0 : 3 (23:25, 21:25, 18:25)
Komentář k utkáním Veronika Svatoňová: V prvních dvou setech prvního u−
tkání nám moc nešel příjem a soupeřkám se tedy  podařilo je vyhrát. Další dva
sety jsme získaly my díky větší bojovnosti a jistější hře v poli. V tie−breaku se
nám tolik nedařilo podání a soupeřky po velkém boji vyhrály. Další zápas
byly soupeřky unavenější a nám se dařilo skládat balóny na síti a mohly jsme
si vyzkoušet i složitější herní kombinace na síti se smečařkami i  blokařka−
mi. Zápas jsme vyhrály poměrem setů 3:0. Sestava: Kolderová Natálie,
Marešová Veronika, Picková Kristýna, Svatoňová Veronika a Petra, Jandová
Tereza, Píšová Martina, Brožková Lucie, Zechovská Zuzana.
Neděle 9. 11. 2008
Krajský přebor mužů I. třídy v Lanškrouně, 9. a 10. kolo:
VO TJ Lanškroun A – VK Litomyšl A
0 : 3 (21:25, 14:25, 20:25),  1 : 3 (16:25, 19:25, 25:22, 11:25)
Komentář k utkáním Michal Peškar: Tak nám do Lanškrouna přijel první
tým tabulky a hle, hrál od začátku do konce a na závěr vyhrál. Naši hráči se
snažili držet krok, ale v rozhodujících okamžicích právě o ten pověstný krůček
zaostávali, někdy možná i o dva. Alespoň jedna vlaštovka se ukázala, a to
v podobě jednoho vyhraného setu −
buďme rádi i za ni. Sestava: Janisch
Filip, Pfeifer Jakub, Pfeifer Jiří,
Peškar Michal, Křepelka Lukáš,
Havlena Ondřej, Jurča Zbyněk,
Kolder Ondřej, Rybka Michal, Va−
lúšek Milan, Marek Lukáš.
Krajský přebor žen I. třídy
v Lanškrouně, 9. a 10. kolo:
VO TJ Lanškroun B
– Sokol Nasavrky
3 : 0 (25:10, 25:8, 25:14),
3 : 0 (25:12, 25:11, 25:14)
Soupeř je nováčkem soutěže a bylo
to znát. Naše hráčky si dobře za−
hrály a bez větších problémů dva−
krát hladce zvítězily.
Sestava: Šebrlová Hana, Šebrlová
Zuzana, Klímková Eva, Jurčová
Eva, Marková Lucie, Jehličková
Petra, Váně Hana, Křivková Lucie.

Ženy VO TJ Lanškroun B: stojící zleva:
Klímková Eva, Šebrlová Hana, Marko−
vá Lucie, Jurčová Eva, Šebrlová Zuza−
na, klečící zleva: Jehličková Petra,
Křivková Lucie, Váně Hana       

Krajský přebor starších žákyň v Lanškrouně, 5. kolo:
VO TJ Lanškroun − Spartak Letohrad 3 : 0 (25:4, 25:7, 25:19),

− Sokol Česká Třebová 3 : 0 (25:14, 25:7, 25:10)
Hráčky Letohradu a překvapivě ani hráčky České Třebové nebyly pro naše
družstvo žákyň vážnějším soupeřem. Sestava: Kolderová Natálie, Svatoňová
Petra a Veronika, Jandová Tereza, Brožková Lucie, Marešová Veronika,
Picková Kristýna, Píšová Martina, Marková Jana, Krsková Tereza, Holečková
Kristýna.                                                                                Libor Tomiška

Otevřeno: ST 19 − 21,
PÁ 18 − 21, NE 16 − 19 hod.
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T. G. Masaryka 3, tel.: 465 324 662

Programy označené * jsou titulkovány

nám. A. Jiráska 1, tel., fax: 465 324 753Městské muzeum Lanškroun
nám. A. Jiráska − zámek, tel.: 465 324 328

PROGRAM AKCÍ V REGIONU

Hokej − program doma:
22. 11. 9.00 − KP žáci
TJ Lanškroun− HC Skuteč
22. 11. 17.00 − KP junioři
TJ La − HC Spartak Polička
23. 11. 17.00 − KP muži
TJ La − Lokomotiva Č. Třebová
28. 11. − 19.00 − KP junioři
TJ Lanškroun − HC Chotěboř
30. 11. 17.00 − KP muži
TJ Lanškroun − HC Spartak Polička
6. 12. 9.00 − doma (HBM)
KP minihokej 3. tříd − 7. kolo
6. 12.  17.00 − KP junioři
TJ Lanškroun − HC Spartak Choceň
7. 12.  9.00 − KP žáci
TJ La − HC Spartak Choceň

Hokej − program venku:
22. 11. 9.00 − Světlá n/S.   
KP minihokej 3. tříd − 6. kolo
29. 11.  9.00 − KP žáci
HC SB Světlá n/S. − TJ Lanškroun
29. 11.  17.00 − KP junioři
HC Hlinsko − TJ Lanškroun  
4. 12.  18.30 − KP muži
HC Spartak Choceň B − TJ La
6. 12.  9.00 − KP žáci
HC Chotěboř − TJ Lanškroun
7. 12.  17.00 − KP muži
Sokol Semechnice − TJ Lanškroun

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

21. − 23.  11. 19.30 hodin
* TROPICKÁ BOUŘE   103 min.
A zkuste je dostat! Skupina deseti vo−
jáků se vydala na sebevražednou  misi
do jihovýchodního Vietnamu. (USA)
Vstupné: 59,− Kč Mládeži nepřístupno
24. – 25. 11. 19.30 hodin
* JUNO (USA)                    96 min.
Další komedie o nechtěném těhoten−
ství?    Pro  mládež do 12 let nevhodné
Vstupné: 69,− Kč
26. listopadu 17 a 19.30 hodin
* TEMNÝ RYTÍŘ (USA) 152 min.
Vítejte ve světě bez pravidel. Batman
v podání Christophera Nolana defi−
nitivně odhazuje comicsová pouta.
Vstupné: 69,− Kč Do 12 let nevhodné
27. listopadu 19.30 hodin
28. listopadu 17 a 19.30 hodin
DĚTI NOCI (ČR)                    80 min.
Markéta Issová a Jiří Mádl v atmosfé−
rickém vyprávění o nenávratně ztra−
ceném dětství a dosud nenalezené do−
spělosti.                  Do 12 let nevhodné
Vstupné: 59,−Kč
29. – 30. 11. 17 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI
STARÉ PRAHY (ČR)
Staré pražské legendy v prvním čes−
kém 3 D animovaném filmu. 80 min.
Vstupné: 64,− Kč  Mládeži přístupno
29. – 30. 11. 19.30 hodin
* OKO DRAVCE (USA)  123 min.
Chceš žít, tak poslouchej. Nemohou
uniknout, nemají se kam ukrýt, nevě−
dí, komu slouží, netuší odkud vychá−
zí hrozba a kdy přijde smrt.
Vstupné: 59,− Kč Mládeži nepřístupno
1. prosince 17 a 19.30 hodin
2. prosince 19.30 hodin
* PROSÍME,  PŘETOČTE (USA)

PROGRAM LHL
21. 11.
20.15 Rybníkáři − Cyklo Team
21.45 Tatenice − HC Petrovice
23. 11.
9.30 Medvědi Bystřec − Snakes D.D.
Rozpis zápasů druhé části LHL nebyl
v době uzávěrky znám. Najdete jej  na vý−
věsce v HBM nebo na: www.tslan.cz

22. 11.  v 18.00 hod.,  sál zámku

JAZZ LANŠKROUN 2008
Big band Lanškroun,
Big band Zábřeh na Moravě,

KINO − říjen 2008
− žebříček filmových hitů:
1. Mamma Mia! 2. Bathory
3. Tobruk 4. Máj
5. František je děvkař

Připravujeme vánoční výstavy:
Andrea a Petr Staškovi

− Sklo v barvách duhy (v galerii)
a Vánoční dárky (v hale muzea)

Voxtet Třešť u Jihlavy,
Swing sextet Náchod
Vstupné: 80,− Kč,
děti a senioři 50,− Kč
25. 11. v 19.30 hod., sál zámku
PERLY
SVĚTOVÉ OPERETY
– operetní koncert
Uslyšíte skladby F. Lehára, J. Straus−
se, O. Nedbala, R. Frimla, E. Kál−
mána, R. Heubergera a dalších.
Účinkují: IVANA HYBEŠOVÁ
(soprán) − sólistka opery Ústí n/L.,
LUBOMÍR HAVLÁK (tenor)
− sólista Státní opery Praha,
IRENA HAVLÁKOVÁ (pedagog
AMU) − klavírní doprovod
Vstupné: 100,− a 140,− Kč
26. 11. v 19.30 hod., sál zámku
Roger Rees & Eric Elice:
MILION LIBER

Je to neuvěřitelný příběh o dvou ka−
marádech, jednom elektromagnetic−
kém poli a všech vašich oblíbených
filmech. Divoká komedie.   102 min.
Vstupné: 59,− Kč Mládeži přístupno
3. prosince 19.30 hodin
* NADINE (Nizozemí, Belgie)
Nadine se vydává na cestu před záko−
nem a ve vzpomínkách se vrací k určují−
cím okamžikům svého života. 105 min.
Vstupné: 69,− Kč Do 12 let nevhodné
4. – 5. prosince 19.30 hodin
TOBRUK   (ČR, Slovensko)
Válečné drama ze severoafrické Libye.
Příběh vojáků bojujících v řadách 11.
východního československého prapo−
ru. V režii Václava Marhoula. 100 min.
Vstupné: 69,−Kč Mládeži nepřístupno
6. prosince 19.30 hodin
7. prosince 17 a 19.30 hodin
* 96 HODIN (Francie)         93 min.
Čas odplaty nadešel!
Vstupné: 59,− Kč Do 12 let nevhodné

SILVESTR V RESTAURACI
NOVÝ DVŮR V LETOHRADĚ

31. 12. 2008 od 20.00 hod.
Reservace míst. na tel.: 465 621 555

Info na: www.novydvur−letohrad.cz

Stolní tenis:
Okresní přebor starších žáků:
23. 11. 08 od  9.00 hodin
Lanškroun A − Sudslava B
od 10.00 hodin
Lanškroun A − Orel Vys. Mýto A
Okresní přebor dospělých OP1:
29. 11. 08 od  9.00 hodin
Lanškroun C − Ústí nad Orlicí E

Anglická krimikomedie o tom, jak by
se dalo zbohatnout, kdyby šlo všech−
no podle plánu. Hudba: Petr Malásek.
Režie: Jurij Galin. Hrají: DANA
MORÁVKOVÁ a JAN RÉVAI
Vstupné: 200,− Kč, 220,− Kč
5. 12. v 16.00 hod., nám. J. M. Marků
ČERTOVSKÉ NÁMĚSTÍ aneb
PŘIJDE LETOS MIKULÁŠ?

Volejbal  −  program doma:
Sobota 22. 11. 2008
VO TJ Lanškroun A – TJ Tatran
Litovel, 2. liga žen, 11. a 12. kolo,
9 a 13  hodin, sportovní hala Střelnice
VO TJ La– Slavia Hradec Králové,
1. liga kadetek, 13. a 14. kolo,
11 a 15 hodin, sportovní hala Střelnice
Neděle 23. 11. 2008
VO TJ La A – VK Choceň A,
KP mužů I. třídy, 13. a 14. kolo,
9 a 13 hodin, sportovní hala Střelnice
VO TJ La B – USK Pardubice, KP
žen I. třídy, 13. a 14. kolo,
11 a 15 hodin, sportovní hala Střelnice
Sobota 29. 11. 2008
30. ročník Memoriálu Pavla Krska,
turnaj mužů, 2 kategorie:
okresní přebor, krajský přebor,
9 hodin, sportovní hala Střelnice

Volejbal  −  program mimo:
Sobota 22. 11. 2008
Spartak Polička – VO TJ La, TJ
Svitavy, Slovan Mor. Třebová,
KP ml. žákyň, 7. kolo
Neděle 23. 11. 2008
Spartak Chvaletice – VO TJ
Lanškroun, Sokol Dolní Újezd,
krajský přebor starších žákyň, 6. kolo
PVK Přerov – VO TJ Lanškroun,
TJ Uničov, OP Prostějov, oblastní
přebor mladších žákyň, 2. kolo
Sobota 29. 11. 2008
OP Prostějov – VO TJ La A,
2. liga žen, 13. a 14. kolo
TJ Šumperk – VO TJ Lanškroun,
1. liga juniorek, 15. a 16. kolo
Sokol Č. Třebová – VO TJ La,
1. liga kadetek, 15. a 16. kolo
Sokol Česká Třebová – VO TJ
Lanškroun B, krajský přebor žen
I. třídy, 15. a 16. kolo
Neděle 30. 11. 2008
TJ Svitavy – VO TJ Lanškroun A,
KP mužů I. třídy, 15. a 16. kolo
Slovan Moravská Třebová – VO
TJ Lanškroun, TJ Svitavy, krajský
přebor starších žákyň, 7. kolo

ČERTOVSKÝ BĚH
6. 12. 2008  od 10.30 hod. Damníkov
Přihlášky: od 9.00 do 10.15 hodin
v ZŠ Damníkov 
Cíl: v Anenské Studánce
Startovné: 30 Kč
Trať:  délka 4,2 km,  převýšení  220 m
Ceny pro vítěze: putovní Pohár sta−
rostů, tři v kategorii „čertovské balíč−
ky“,  finanční prémie za traťové rekor−
dy, účastnické diplomy. další ceny
Inf.: Jiří Machytka, tel. 723 398 817

BADMINTON:
Turnaj Infit Cup − neděle 30. 11.
9.30  − 18 hod., sport. hala Střelnice
Možnost aktivní i divácké účasti
široké veřejnosti. Více podrobností
hledejte uvnitř tohoto čísla LL.
Srdečně zvou pořadatelé!

Obce Lanškrounska
na starých pohlednicích
ze sbírky Karla Uhlíře

a 40 let turistického pochodu
Lanškrounská kopa

Výstavy končí  23. 11. 2008

30. 11.  – 1. neděle adventní,
kostel sv. Václava, 15.00 hod.
Žáci a učitelé ZUŠ J. Pravečka
3. 12. − kostel sv. Václava − 18.00 hod.
PRAGUE CELLO QUARTET
− ve spolupráci s KC program s ná−
zvem „Na náš koncert nechoďte“
7. 12. v 15.00 hod., kostel sv. Václava
ADVENTNÍ KONCERT
ZUZANA STIRSKÁ
a GOSPEL TIME
Vstupné: 150,− Kč
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SDĚLENÍ, INZERCE

PŘEDPLATNÉ LISTŮ LANŠKROUNSKA PRO ROK 2009
stojí stejně jako  letos 288 Kč. Zaplatit ho můžete v budově TG TISKu. Můžete
si vyžádat vánoční dárkový certifikát. Poštou posílané Listy stojí opět 702 Kč.
Pokud si stihnete předplatné zařídit do 10. prosince, budete zařazeni do tra−
dičního slosování. Ceny ze své produkce věnuje firma TG TISK. Jména vý−
herců budou uveřejněna v 24. čísle LL 19. prosince.                 Redakce LL


