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Na přední straně obálky:
Letecký pohled na historické centrum města od západu (rok 2007).

Letecký pohled na náměstí Přemysla Otakara II. (60. léta 20. století).



Vážení spoluobčané,

skončil rok 2007, rok se šťastnou sedmičkou na konci. Z pohledu starosty 

města se mi zdá, že byl opravdu šťastný. Nepostihly nás žádné velké živelní 

ani jiné pohromy, dostavily se naopak úspěchy: městu se ekonomicky daři-

lo, prožili jsme nezapomenutelné společenské, kulturní i sportovní události. 

Mimo jiné jsme oslavili 700 let od ustanovení Vysokého Mýta královským věn-

ným městem v roce 1307. Měli jsme možnost ohlédnout se do dávné historie Vysokého Mýta 

a toto kulaté výročí oslavit, jak náleží. Pohled do minulosti, která povýtce nebyla vždy šťastná a 

klidná, nám na okraji našich všedních dní zanechal zřetelný vzkaz: žijeme v relativně bezpečné 

době, v relativním blahobytu, ve skutečně svobodné zemi a ve skutečně krásném městě. Važme 

si těchto darů, které nebyly (alespoň ne všechny současně) dány mnoha a mnoha generacím 

našich předků. Byl bych opravdu rád, aby se nám ve Vysokém Mýtě, v novém roce 2008 i ve 

všech dalších, dobře žilo. A aby každý z nás, kdo o to stojí, nalezl k tomu dobré podmínky a 

předpoklady. Všem k tomu přeji nejen hodně odhodlání a pracovitosti, ale i toho svrchu jmeno-

vaného štěstí...

Martin Krejza,
starosta Vysokého Mýta

Slovo starosty
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Vážení čtenáři,

děkuji vám jménem celé redakční rady za stálý zájem o Vysokomýtský zpravodaj. Posledním 
číslem roku 2007 se uzavřel už jeho třetí ročník. V záměru redakční rady bylo vzhledem k ně-
kolika životním výročím vysokomýtských malířů a 50. výročí založení Městské galerie předsta-
vit na jeho obálkách a v úvodních rubrikách alespoň zlomek z bohatého výtvarného odkazu 
Vysokého Mýta. To, že jsme se na naše město mohli podívat očima malířů, udělalo z obálek 
Vysokomýtského zpravodaje malá umělecká díla...
V ročníku 2008 se pro změnu podíváme na Vysoké Mýto z ptačí perpektivy – a fotografickým ob-
jektivem. Během roku vám na obálkách Vysokomýtského zpravodaje přiblížíme naše město je-
denácti leteckými snímky ze současnosti. Uvnitř zpravodaje najdete pak další, historické letecké 
snímky, které se alespoň přibližně váží k témuž místu jako na obálce. Můžete hledat, srovnávat, 
vzpomínat... My jsme nad hromadou současných i historických leteckých fotografií, které jsme 
dostali k dispozici díky vzácné spolupráci vysokomýtského leteckého nadšence Jana Mračna, 
prožívali s nadšením totéž.
Na závěr vám chci popřát, aby Vysokomýtský zpravodaj byl vaším pomocníkem, aby v něm bylo 
vždy něco, co vás zaujme, a všechno, co hledáte...
Do roku 2008 vám přeji pevné zdraví a hodně úspěchů!
     

Za redakční radu Vysokomýtského zpravodaje

 Josef Mlíka,
šéfredaktor

Slovo šéfredaktora

KAREL BUREŠ
sochař a umělecký kovář
* 7. 1. 1958 ve Vysokém Mýtě
Narodil se před padesáti lety v rodině vyso-
komýtského kováře Václava Bureše a Karly 
Burešové, rozené Ublové. Ve Vysokém Mýtě 
také absolvoval v roce 1973 základní školu v 
Jiráskově ulici. V letech 1973 – 1976 se v Par-
dubicích vyučil v oboru strojní zámečník, poté 
pracoval v Podniku místního hospodářství ve 
Vysokém Mýtě v provozovně uměleckého 
kovářství. V roce 1990 si otevřel vlastní 
ateliér ve svém domě v Cerekvici nad Loučnou 
a krátce nato, v letech 1991-1992, si ukončil 
středoškolské vzdělání na Střední odborné 
uměleckořemeslné škole v Praze, a to v oboru 
umělecký kovář a zámečník. V letech 1998-
2000 absolvoval mistrovskou školu v oboru 
umělecký kovář a restaurátor. 

Medailon měsíce
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Své mistrovské vzdělání zakončil prozatím v 
benátském Centro Europeo per i Mestieri della 
Consevazione del Patrimonio Architettonico, 
pravděpodobně nejprestižnější evropské škole v 
oboru, a to v ateliéru prof. Alfreda Habermanna v 
roce 2001. Od počátku století až do současnosti 
působí ve svém oboru i jako pedagog (např. v 
Mistrovské akademii Rudolfinea v oboru umělecký 
kovář), případně jako člen porot mezinárodních 
soutěží a sympozií. Od roku 1988 do roku 2001 se 
účastnil nejprestižnějšího evropského oborového 
sympózia Hefaiston na Helfštýně, odkud si v letech 
1991 - 2000 téměř vždy odnesl některou z hlavních 
cen. V roce 2002 nahradil na Helfštýně Alfreda 
Habermanna ve funkci předsedy odborné poroty 
a tato funkce mu zůstala dodnes. Od roku 1993 
vystavoval své kované plastiky i kovářské realizace 
na řadě výstav u nás i v zahraničí. Nejvýznamnější  
byly např. Tierisch Abstrakt 2000 v německém Bad 
Aiblingu, Tours de force 2002 ve francouzském 
Rouenu, Tür und Tor 2003 v rakouském Bad Hal-
lu či prezentace kovaných plastik v prestižním 
pařížském Art et Fer Pur Créations v letech 2004 
a 2005. Zatím největší jeho výstavou kovaných plas-
tik byla společná výstava se zakladatelkou Art et Fer 
Pur Créations Carole Navaovou v Městské galerii ve 
Vysokém Mýtě v roce 2005.

Karel Bureš je specialistou a prestižním evrop-
ským tvůrcem v oboru figurální kované železné 
plastiky. Jeho sochy vznikají výhradně za pomo-
ci ručního nářadí kováním rozžhavené železné 
suroviny. Vynikají především dokonalou formální 
stylizací pohybů a gest a precizním řemeslným 
zpracováním. Vedle své volné figurální tvorby 
Karel Bureš navrhuje a zpracovává náročné za-
kázky v oboru uměleckého kovářství, např. při 
vytváření, náhradě i restaurování kovových částí 
architektonických památek  (brány, ploty, kování 
aj.), ale vedle toho vytváří i díla dle vlastních au-
torských návrhů.  Jeho realizace najdeme např. 
v Arcibiskupském paláci v Praze, soubor mříží a 
kování v objektech Senátu PČR, Mathaeuskirche 
v Basileji, Biskupství v Hradci Králové, na zámku 
v Roztěži, plot v areálu proboštství v Litomyšli aj. 
Ve Vysokém Mýtě realizoval např. kované lus-
try v chrámu svatého Vavřince, bránu v areálu 
M-Klubu (vstup do divadla Srdíčko) či mříže v 
průchodu z Tůmovy ulice do Jungmannových 
sadů (proti kavárně Porta).

Svádění
2006, kovaná železná plastika. 

Kovaný lustr v chrámu sv. Vavřince
ve Vysokém Mýtě, 1995.
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Úplná znění usnesení zastupitelstva města 
č. 6/07 a rady města č. 37/07 – 40/07 jsou 
zveřejněna na internetové stránce města. 
Předkládáme vám z nich následující výtah.

22. listopadu zastupitelstvo města:
• schválilo rozbor hospodaření sestavený k 
30. 9. 2007;
• schválilo poskytnutí úvěru společnosti 
Vysokomýtská nemocnice ve výši 1 000 000 Kč 
se splatností  do 30. 11. 2010 s úrokem ve 
výši 3 % p. a. a s účelem použití na vybavení 
vnitřního zařízení rekonstruované budovy 
čp. 271 v Žižkově ulici;
• schválilo změnu investičního záměru sta-
rých justičních budov ve Vysokém Mýtě. 
Budova soudu zůstává beze změny, kromě 
přízemí, kde bude informační centrum bez 
kavárny. Budova vězení nebude obsaho-
vat ubytování, ale bude provedeno takto 
– zázemí kuchyně, expozice muzea, depo-
zitáře muzea. Budova spojovací budovy 
zůstane beze změny. 

13. listopadu rada města: 
• schválila projektový a investiční tým akce 
Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto;
• vzala na vědomí informaci o posou-
zení projektové dokumentace a rozpoč-
tu akce Novostavba sociálního zařízení 
Volejbalového klubu Vysoké Mýto o celko-
vých investičních nákladech na dokončení 
akce ve výši 1 313 869 Kč s DPH.

20. listopadu rada města:
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto ve výši 5 000 Kč Centru pro rodinu 
- Kujebáček, o. s.;
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto Sdružení přátel Pardubického kraje 
ve výši 2 000 Kč na  vydávání periodika 
Vlastivědné listy Pardubického kraje;
• schválila nařízení č. 7/2007 o vymeze-
ní místních komunikací či jejich úseků ve 
Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání sil-
ničního motorového vozidla za sjednanou 
cenu, a zároveň schválila příslušný ceník.

27. listopadu rada města:
• jmenovala za zřizovatele jako členy Škol-
ské rady při ZŠ Vysoké Mýto, Javornického 
Evu Tomáškovou a Ing. Pavla Kubů;
• trvá, aby místní poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2008 byl splatný ve stej-
ných splátkách jako v roce 2007; 
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích U Potoka, Větrná, Prokopa 
Velikého, V Břízkách, V Peklovcích, Jiřího z 
Poděbrad, Husova, Čapkovská a na nám. 
Naděje na dobu určitou. 

3. prosince rada města:
• schválila zajištění změny projektové doku-
mentace investičního záměru starých justič-
ních budov ve Vysokém Mýtě podle schvá-
lení zastupitelstvem; 
• schválila zajištění dalších žádostí o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí, 
výzva č. 2. výzva OPZP, 3.2.1. Realizace 
úspor energie se zaměřením na instalace 
energeticky úsporných opatření ve škol-
ských zařízeních na MŠ Slunečná, Pod 
Smrkem a Lidická ve Vysokém Mýtě včetně 
zajištění všech potřebných dokladů.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Z jednání zastupitelstva a rady města
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V obřadní síni Městského úřadu se uskutečnilo slavnostní přivítání dětí mezi  občany 
Vysokého Mýta.

Matěj Antl, Nicol Čiperová, Marcela Giňová, Timea Giňová, Amanda 
Godlová, Natálie Hamalčíková, Jakub Horský, David Jukl,  Anna Kobzová, 
Kryštof Kubový, Maxmilián Mašek, Tomáš Matoušek, Jindřich Morávek, 
Martin Osinek, Anna Osinková, Nela Rouhová, Aneta Slavíková, Nela 
Špringerová, Anna Teplá, Martin Vodstrčil, Štěpánka Vystrčilová.

Slavnostní přivítání dětí mezi občany Vysokého Mýta

VYTŘÍDIT NÁPOJOVÉ KARTONY SE VYPLATÍ
 
Nejenže chráníte životní prostředí, ale můžete vyhrát zajímavé ceny. V rámci krajského projektu 
na podporu třídění a recyklace odpadů „Věřte tomu nebo ne, třídíte pro sebe!“ bude v našem 
městě probíhat velká soutěž ve sběru nápojových kartonů (tetrapaků).  Deset výherců bude 
odměněno hodnotnými cenami.  
Soutěž bude probíhat od ledna do května. Pravidla jsou jednoduchá. Ve Vysokomýtském zpra-
vodaji, ve sběrných dvorech, technických službách a v Informačním centru na Městském úřadu 
budou k dispozici slosovatelné soutěžní kupony. Oranžové pytle (110 l), které v našem městě 
používáme na sběr tetrapaků, si můžete vyzvednout na uvedených místech. 
Kupon stačí vyplnit a odevzdat na sběrných dvorech spolu s plným pytlem sešlápnutých nápo-
jových kartonů  (tetrapaků od mléka, džusu, vína...). 
Po celou dobu soutěže budou soutěžní kupony shromažďovány a v červnu budou vylosováni 
výherci. O termínu losování vás budeme informovat ve zpravodaji. 
Čím více plných oranžových pytlů odevzdáte,  tím větší je vaše šance na výhru! Případné 
dotazy k soutěži pište na e-mail ivana.pokorna@tsvmyto.cz, veronika.richtrova@vysoke-myto.cz 
Krajský projekt probíhá za podpory společnosti EKO-KOM, a. s., Pardubického kraje a Regio-
nální rozvojové agentury Pardubického kraje.

Odbor životního prostředí
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Vážení spoluobčané,
kulturní komise Rady města Vysoké Mýto vás upozorňuje, že do 10. ledna 2008 máte možnost 
předat na Městský úřad ve Vysokém Mýtě písemné nominace na udělení výročních cen za rok 
2007.

Výroční ceny se udělují v těchto oborech:

1.  Za hudbu, hudební dílo, významnou hudební interpretaci.
2. Za výtvarné dílo, fotografii, film, videoprogram, architekturu a stylovou rekonstrukci.
3. Za literární dílo včetně dramatického, dále za herecký výkon a režii.
4. Za organizaci kulturního podniku.
5. Za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou 
 a vydavatelskou činnost.
6. Za sportovní výkon.
7. Za organizaci sportovního podniku.
8. Za reprezentaci města a školy.
9. Za sponzorství společenských aktivit.
 
Zvláštní cena „Za celoživotní činnost ve prospěch města Vysokého Mýta“, která nemusí být 
v daném roce udělena.

Z došlých návrhů na udělení výroční ceny rozhodne v průběhu února 2008 zastupitelstvo města, 
komu a v jakém oboru bude cena udělena. Předávání cen je veřejné a je pojato jako významná 
společenská událost.
Vítězové v kategorii 1 – 8 obdrží sošku Kujeby, diplom a finanční ohodnocení.
Cena za sponzorství, která je čestná, nebude dotována finančně, vítěz dostane sošku a di-
plom.

Výroční ceny za rok 2007
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POSLEDNÍ  LEGIE
Historický dobrodružný film USA, Velké 
Británie a Francie. Římská říše se zmítá na 
pokraji zániku, ale nová legenda určená 
přetrvat navěky čeká na své zrození. Mladý 
Romulus Augustus opouští město a vydává 
se na nebezpečnou cestu, aby vytvořil legii 
věrných – poslední legii.
Širokoúhlý. 110 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Neděle 13. 1. v 19.00   

BEOWULF
Dobrodružný americký snímek. V dávných 
dobách žil mocný bojovník jménem Beo -
wulf… Vizionářský průkopník žánru fantazy 
Robert Zemeckis přichází s verzí ságy, která 
překoná všechny představy. Hrají Ray Win-
stone, Anthony Hopkins, John Malkovich... 
Širokoúhlý. 114 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Úterý 15. 1. v 19.00   

KRÁLOVNA  ALŽBĚTA: 
ZLATÝ  VĚK
Britské historické drama je pokračováním 
devět let starého snímku Královna Alžběta, 
nominovaného na sedm Oscarů, který jako 
první upozornil na nesporný talent herečky 
Cate Blanchettové. Protestantská královna 
je trnem v oku převážně katolické Evropě v 
čele se španělským králem Filipem II.
114 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 8. 1. v 19.00    

INVAZE
Americký vědeckofantastický thriller. Při vý-
buchu vesmírné stanice se na území Ameri-
ky dostane neznámá látka. Šíří se epidemie 
– neznámý vir útočí na DNA spícího člově-
ka. Lidé se mění v bytosti, jež mají jediný 
cíl: infikovat druhé a ovládnout prostor… 
V hlavních rolích Nicole Kidmanová a Daniel 
Craig. 
99 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Středa 9. 1. v 19.00   

ONCE
Irský film. On (Glen Hansard) je pouliční mu-
zikant. Ona (Markéta Irglová) odjela z České 
republiky, aby si přivydělala pouličním pro-
dejem časopisů a květin. Setkali se upro-
střed Dublinu a zjistili, že je spojuje láska k 
hudbě. Ona hrála na klavír. Jemu se to líbilo 
a nechal ji napsat text pro jednu ze svých 
písniček. Hudební film  vypráví jednoduchý 
příběh o irsko-české lásce. 
86 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 10. 1. v 19.00   

TEN  VEČER
Americké drama. Příběh umírající ženy, která 
rekapituluje svůj život. Její největší tajemství 
bylo jejím největším darem. V hlavních rolích 
Vanessa Redgraveová a Maryl Streepová.
Širokoúhlý. 117 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.
Pátek 11. 1. v 19.00   

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.vysoke-myto.cz/kino)
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Středa 16. 1. v 19.00   

VÁŠEŇ  A  CIT
Romantické drama Velké Británie a USA. 
Vášnivý milostný příběh o skutečném set-
kání proslulé spisovatelky Jane Austenové 
a Toma Lefroye, který pravděpodobně inspi-
roval její největší romány. Nejhorší je, když 
někoho k smrti nenávidíte a zároveň bez něj 
nemůžete žít.
Širokoúhlý. 120 min. České titulky.
Od 12 let. Vstupné  64 Kč.

Pátek 18. 1. v 19.00   

SEJMI  JE  VŠECHNY
Nápaditá americká akční komedie, plná ne-
popiratelně černého humoru. Film z rodu 
těch, které se moc dobře vyprávějí v hospo-
dě (nebo ve škole): „... a pak skočí z mos-
tu, prostřílí autu střešní okno, dopadne do 
sedadla a odjede... a pak vyskočí z letadla 
a je přestřelka při volným pádu... a pak si 
to rozdá s Monicou Bellucciovou a při tom 
postřílí deset chlapů...“. Scénář a režie: Mi-
chael Davis. 
Širokoúhlý. 86 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 69 Kč.  

Neděle 20. 1. v 19.00   

ACROSS THE  UNIVERSE
Rozverný a bizarní muzikál USA známé reži-
sérky a scenáristky Julie Taymorové. Milost-
ný příběh, zasazený do divokých šedesá-
tých let plných protiválečných demonstrací, 
meditací a Beatles...
Širokoúhlý. 131 min. České titulky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Úterý   22. 1. v 19.00
Středa 23. 1. v 19.00   

POSLEDNÍ  PLAVKY
Nová česká rozmarná komedie s Petrem 
Čtvrtníčkem v hlavní roli. Příběh Jardy Ku-
chaře, hrdiny zašlé éry tuzexového bonu, 
který provozuje u opuštěného rybníka ještě 
opuštěnější bufet...
Širokoúhlý. 92 min. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek 24. 1. v 19.00
Pátek    25. 1. v 19.00   

VÁCLAV
Nová česká tragikomedie.  Drama souboje 
dvou bratrů o lásku... V hlavních rolích Ivan 
Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař, Jiří 
Lábus, Soňa Norisová. Režie Jiří Vejdělek 
(ROMing, Účastníci zájezdu). První film z 
volného šestidílného cyklu Prezidentské mi-
losti, jehož námětem jsou osudy lidí, kterým 
Václav Havel v prezidentské funkci udělil 
milost. 
97 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 27. 1. v 19.00   

SUPERBAD
Komedie USA je příběhem dvou dospívají-
cích chlapců, které čeká maturita... Evan je 
milý, chytrý a stydlivý. Seth je drzý, náladový 
a posedlý děvčaty. Ve filmu sledujeme jejich 
zoufalé pokusy zapůsobit během jedné bláz-
nivé noci na dívky, po kterých touží... Během 
jediné příšerné, potupné noci, na kterou po 
zbytek života vděčně vzpomínáte. 
114 min. České titulky. Od 15 let. Vstupné 
64 Kč.

Středa  30. 1. v 19.00
Čtvrtek 31. 1.  v 19.00   

CRASH  ROAD
Česká hořká road movie. Veronice (Agáta 
Hanychová) je 18, má po maturitě a odma-
lička má pocit, že osud je proti ní. Aby nad 
ním vyhrála, dělá nečekané věci. Odchází z 
Prahy a vydává se hledat dobré lidi...  
90 min. Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

V únoru 2008 uvidíte:
Resident Evil: Zánik • Zlatý kompas • Alvin a 
Chipmunkové • Síla srdce • Na druhé straně 
• P. S. Miluji tě • Pan Včelka • Kouzelná ro-
mance • Hitman • Těsně vedle • Inland Em-
pire • Já, legenda.
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Čtvrtek 25. ledna v 19.00 
v Šemberově divadle

SLADKÝ ŽIVOT      
(LA DOLCE VITA)        
Itálie, 167 min., 1960, 
Režie: Frederico Fellini     
Kamera: Otello Martelli
Hudba: Nino Rota
Hrají: Marcello Mastroianni (Marcello Rubi-
ni), Anita Ekbergová (Sylvia), Anouk Aimée-
ová (Maddalena), Yvonne Furneauxová 
(Emma), Magali Noëlová (Fanny), Alani 
Cuny (Steiner),  Annibale Ninchi (Marcellův 
otec), Walter Santesso (fotoreportér), Va-
leria Ciangottiniová (Paola), Riccardo Gar-
rone (Riccardo), Ida Galliová (debutantka 
roku), Audrey McDonaldová (Jane), Polidor 
(klaun),  Alain Dijon (Frankie Stout), Laura 
Bettiová (Laura), Lex Barker (Robert) aj.

Stalo se již tradicí, že úvod sezóny progra-
mu Filmového klubu patří historii kinema-
tografie. Tentokrát si znovu připomeneme 
další z přelomových filmových děl 60. let. 
Režisér Frederico Fellini se už v padesátých 
letech etabloval v renomovaného tvůrce, je-
hož filmy byly očekávány na mezinárodních 
filmových festivalech. Po úspěchu Silnice a 
Cabiriiných nocí se Fellini rozhodl vyprávět 

Filmový klub

příběh z prostředí vysoké společnosti Itálie 
padesátých let. Navzdory vítězství na me-
zinárodním filmovém festivalu v Cannes se 
mu v rodné Itálii dostalo řádného vyčinění 
(dámy z vysokých společenských vrstev se 
jej snažily inzultovat, církev vyvěšovala pla-
kátky s výzvou k modlitbám za spásu duše 
neřestníka...)
Čím si tento film získal na jedné straně tolik 
přívrženců z řad nadšených diváků i odbor-
né veřejnosti a na straně druhé tolik odsud-
ků? Strhující příběh o cestě obyčejného no-
vináře světem horních deseti tisíc, který si 
vysnil ve svých představách, ale současně 
světem neskutečné banálnosti, hlouposti 
a primitivismu, zdrcujícího pocitu hanby, 
studu a znechucení vnímaví diváci pochopili 
jednoznačně: je to příslovečné zrcadlo, kte-
ré odhaluje, co všechno se pod pozlátkem 
a třpytivým blýskáním skrývá. Letargické 
rozčarování patrné z tváře Marcella (Mastro-
ianniho) dodnes zůstává jednou z nejvý-
raznějších, nejkultovnějších vizuálních stop 
poloviny minulého století. Po 50 letech je tu 
šálivé vábení sladkého života stále viditelně 
přítomno. Přijďte na něj aspoň do kina!

Jan Schejbal

28. 1. v 19 hod. 
v Šemberově divadle

PO STOPÁCH 
SNĚŽNÉHO LEVHARTA  
(Jezero Poksumdo, Křišťálová hora, Oko-
lo Dhaulagiri)
Třídílný dokument z expedice do liduprázd-
né a odlehlé oblasti Dolpo v západním Ne-
pálu, inspirovaný slavnou knihou Petra Matt-
hiessena Sněžný leopard.  
Film zasvěceně informuje o historii i kultuře 
oblasti a současně odlehčenou formou ko-
mentuje strasti i radosti osmičlenné expedi-
ce.
Scénář, hudba a režie: Martin Kratochvíl
Délka: 3 x  28 min. Rok výroby: 2007. Vstup-
né 60, 70 Kč. Předprodej vstupenek od 
7. 1. v prodejně Donocykl Vysoké Mýto, 
tel.  465 420 366.
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Nabídka divadelního 
předplatného na JARO 2008

Úterý  29. ledna  
Východočeské divadlo Pardubice
Edward Taylor: 
VZTAHY  NA  ÚROVNI
Velmi svižná moderní komedie ze zákulisí 
vysoké politiky, která nevynechává ani mi-
lostný život mužů, sedících na vlivných křes-
lech v Evropském parlamentu.
Režie: Václav Klemens j. h.

Pondělí 25. února  
Divadelní společnost Háta Praha
Francis Joffo:  
PRÁZDNINY  SNŮ
Komedie plná vtipu a překvapení. Na do-
volené na Azurovém pobřeží se může stát 
řada bláznivých dobrodružství, ale přihodit 
se může i několik stěží předvídatelných ka-
tastrof…
Režie:  Antonín Procházka.
Účinkují: I. Andrlová / O. Želenská, V. Beneš 
/ M. Vašinka, E. Čekan / M. Jagelka, V. Čech 
/ Z. Pantůček, L. Zedníčková / J. Zenáhlíko-
vá, M. Dvorská / J. Šulcová, K. Jetenská / H. 
Kusnjerová.

Pondělí 31. března  
Městské divadlo Mladá Boleslav
Arthur Schnitzler:  
ANATOL
Kdysi skandální hrátky s láskou v sladké 
Vídni konce 19. století. Podstata milostných 
pletek, flirtu, žárlivosti a nevěry se za sto let 
příliš nezměnila. A tak se příběh Anatola a 
jeho přítele Maxe točí kolem jediného – žen.
Režie: Ondřej Kepka. 
V hlavních rolích: Petr Halíček a Petr Mikeska.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Pondělí 21. dubna  
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Nikolaj Vasiljevič Gogol:
REVIZOR
V okresním městě vládne zmatek, městští 
zastupitelé si hledí jen své kapsy, bují ko-
rupce, lži se vrší jedna za druhou. Genialita 
Gogolovy hry spočívá v jedinečném rozvinu-
tí kolize založené na skutečnosti, že strach 
mají jak ti, kteří se bojí svého odhalení, tak 
sám domnělý revizor. 
Režie a úprava:  Ivo Krobot.

Úterý 20. května 
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek 
FRÍDA Brno

KOSA
Komedie slovenského autora a režiséra Ja-
kuba Nvoty, ve které se objeví i slovenský 
host - Božidara Turzonovová. Jednoho vá-
nočního večera překvapí starého mládence 
nečekaná návštěva, muž v masce. Při jejich 
setkání dojde ke vzájemné konfrontaci, z níž 
vyústí mnoho humorných situací. A swingo-
vá kapela provází celé představení…  
Scénář a režie: Jakub Nvota.
Hrají: Božidara  Turzonovová, Martin Trnav-
ský, Radim Novák.

Ceny abonentek podle míst:  900,  880, 850 Kč.
Začátky představení v 19.30  v Šemberově 
divadle.
Změna termínu i titulu představení vyhrazena.
Uzávěrka předplatného: pátek 18. ledna.
Další informace v kanceláři M-klubu, 
tel. 465 420 420.
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Úterý 29. ledna v 19.30
1. představení v předplatném
Východočeské divadlo Pardubice  
Edward  Taylor:
VZTAHY  NA  ÚROVNI
Velmi svižná moderní komedie ze zákulisí 
vysoké politiky, která nevynechává ani mi-
lostný život mužů, sedících na vlivných křes-
lech v Evropském parlamentu. Podle všeho 
by tyto vztahy měly být na stejně vysoké  
úrovni, jenže…
Režie: Václav Klemens j. h.
Vstupné:  210, 200, 190 Kč.
Předprodej na toto představení není, zbylé 
vstupenky koupíte v den představení v po-
kladně Šemberova divadla od 19.00.

Vážení přátelé a milovníci divadla,

úvodem vám chci popřát v roce 2008 vše 
nejlepší, hodně zdraví, spokojenost, úspěch 
a také krásné divadelní zážitky při sledování 
všech inscenací pořádaných naším spol-
kem. 
Divadelní spolek Šembera připravuje pro 
letošní divadelní sezónu nejen představe-
ní, která nacvičí sám, ale také vystoupení 
našich hostů, amatérských divadelních 
souborů zejména z našeho regionu. Tímto 
způsobem chceme nabídnout alternativu 
k profesionálnímu divadlu, které vám pro-
středkuje M-Klub, a chceme vám tím samo-
zřejmě nabídnout i možnost sledovat ochot-
nické divadlo odjinud. Budeme se snažit 
vám nabídnout to nejlepší, co se v našem 
okolí objevilo a objeví. Četnost vystoupení 
hostujících souborů pak záleží jen na vás, 
na vašem zájmu o ochotnické divadlo. Dou-

Divadelní spolek Šembera

fáme, že se vám náš záměr zalíbí, a těšíme 
se na vás v hledišti Šemberova divadla.
Naším prvním hostem je Jednota divadel-
ních ochotníků Jaroslav Luže, která se 
vám představí v pondělí 21. ledna  v 19.30  
v Šemberově divadle v divadelní hře pod-
le stejnojmenné novely Johna Steinbecka 
O myších a lidech. Divadelní soubor Jedno-
ty divadelních ochotníků Jaroslav Luže má 
za sebou více než dvousetletou nepřetržitou 
činnost. Souborem v celé jeho historii prošla 
celá řada vynikajících osobností ochotnic-
kého divadla z Luže a okolí. Na domovské 
scéně, kterou je místní divadlo v sokolov-
ně, spolek odehrál velký počet divadelních 
her nejrůznějších žánrů. Prakticky všechny 
uváděné hry se setkaly s velkým divác-
kým zájmem. Místní diváci vždy souboru 
vytvářejí tu nejlepší atmosféru. Jaroslav se 
účastní krajských a národních přehlídek 
amatérského divadla. Za poslední období 
inscenoval Gogolovu Ženitbu a Kunderova 
Jakuba a jeho pána. Obě hry měly velký di-
vácký úspěch. Soubor je každoročně spolu 
s OÚ Luže organizátorem mnohožánrového 
Košumberského léta na nádvoří hradu Ko-
šumberk, které se každoročně koná v čer-
venci a srpnu. Jistě vás bude zajímat i to, že 
v tomto souboru má své kořeny vám dobře 
známý Tomáš Valek. Těšíme se, že naše ko-
legy podpoříte!

Petr Klofanda,
předseda spolku
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Loutkové divadlo Srdíčko uvádí 
v neděli 27. 1. ve 14.00 a 16.00 hod.
pohádkovou komedii plnou kouzel a čaro-
vání, zvířátek a hezkých písniček

KAŠPÁREK  A  JEŽIBABA
Napsal: Jiří Žáček. Režie: Marie Švadle-
nová. Hudba: Petr Klofanda. Návrh a re-
alizace scény: Viktor Čáp. Výprava: Karel 
Jiskra. Světlo a zvuk: Milan Dostál a Martin 
Prachař. Inspice: Marcela Vaňásková.

Loutkové divadlo Srdíčko

M-Klub

V neděli  27. ledna od 13.30 se ve spole-
čenském sále M-Klubu koná tradiční 

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
pro starší a střední generaci. K  tanci i posle-
chu zahraje Rytmická skupina Vysoké Mýto 
pod vedením Stanislava Hájka.
Vstupné: 50 Kč.

Další taneční odpoledne se uskuteční  
24. února, 30. března, 20. dubna,
18. května a 22. června.

Taneční odpoledne

TANEČNÍ 
Taneční kurz pro manželské páry a přátelské 
dvojice - začátečníky a mírně pokročilé.
Vždy ve středu od 19.00 ve společenském 
sále M-Klubu. Zahajujeme 16. ledna.
Bližší informace v kanceláři M-Klubu, 
tel. 465 420 420.
Cena: 1 100 Kč/taneční pár.

Kurzy

Pondělí  21. ledna  v 19.30
Divadelní spolek ŠEMBERA Vysoké Mýto
uvádí svého hosta
Jednotu divadelních ochotníků 
JAROSLAV Luže
v divadelní hře dle stejnojmenné novely 
Johna Steinbecka                           

O MYŠÍCH A LIDECH
Úprava a režie: Jana  Roubínková ml.
Scéna: Jaroslav Košvanec, Martin Škroch
Hudba: Miroslav Dušek
Hrají: Jiří Roubínek, Jan Roubínek, Jiří Kud-
láček,  Ladislav Suchochleb j. h., Milan Zle-
sák, Jaroslav Kovář, Jana Roubínková ml., 
Miroslav Dušek, Martin Sodomka, Cikorka 
Roubínková.
Vstupné 60 Kč.  Předprodej v Informačním 
centru MěÚ od 14. 1. 
Představení uvádíme za podpory města Vy-
soké Mýto a IVECO Czech Republic a. s.

www. divadelnispoleksembera.wz.cz

Hrají loutky-marionety a soubor Loutkového 
divadla Srdíčko o. s.
Viktor Čáp, Miroslav Bezdíček, Milan Dostál, 
Karel Fenik, Jan Havel, Zdena Hanáková, 
Karel Jiskra, Jindra Pokorná, Martin Pra-
chař, Zdeněk Prachař, Petr Ryška, Petr Strá-
ník, Marie Švadlenová, Marcela Vaňásková, 
Aneta Vondráčková, Petra Vtípilová a další. 

Předprodej vstupenek od 21. 1. do 25. 1. v 
Informačním centru Městského úřadu Vyso-
ké Mýto nebo přímo v divadle Srdíčko v den 
představení 27. 1. od 13.30.
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Půjčovní doba

Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 9.00-12.00 13.00-17.00  
Úterý 9.00-12.00 ----------------- 
Středa 9.00-12.00 13.00-17.00  
Čtvrtek --------------- -----------------
Pátek 9.00-12.00 13.00-17.00

Oddělení pro dětské čtenáře
Pondělí 12.00-17.00
Úterý 13.00-17.00
Středa 8.00-12.00
Čtvrtek ---------------
Pátek 13.00-17.00

Přednáška 

O DETOXIKACI ORAGANISMU
Úterý 22. ledna v 18.00
Přednáška Mgr. Simony Chalupové, která 
se v našem regionu zabývá poradenstvím 
v oboru praktické detoxikace organismu 
podle MUDr. Josefa Jonáše. Tato alterna-
tivní metoda léčby chronických onemoc-
nění je založena na vyhledání a následném 
odstranění zatěžujících látek z organismu. 
Velmi úspěšná je při léčbě alergií, astmatu, 
ekzémů, bolesti kloubů, gynekologických 
problémů i psychických obtíží. Na přednáš-
ce bude představen mj. i způsob měření 
škodlivých látek v těle přístrojem Salvia.

Výstavy:
Vestibul Městské knihovny:

Oddělení pro dospělé čtenáře
Výstava obrazů vysokomýtského výtvarníka

TOMÁŠE DIBLÍKA
u příležitosti jeho 40. narozenin.
Potrvá do 15. 2.

Vestibul Městské knihovny
Martin Kadavý
AFRICKÉ STŘÍPKY
Fotografie z cesty po Tanzánii.
Výstava potrvá do 31. 1. 

Městská knihovna Oddělení pro dětské čtenáře
Milan Jaroš a Jan Bičovský
SVĚTOVÉ JAMBOREE 2007 
– OSLAVY 100 LET SKAUTINGU
Putovní výstava fotografií z celosvětového 
setkání skautek a skautů, které proběhlo 
na přelomu července a srpna tohoto roku v 
Anglii. Tři desítky velkoformátových barev-
ných fotografií, díky kterým můžete nasát 
atmosféru největšího setkání mladých lidí, 
které spojují skautské hodnoty. Výstava 
potrvá  od 16. do 31. 1. Vernisáž se usku-
teční ve středu 16. ledna v 17 hodin. 

PF 2008
Výstava soutěžních výtvarných prací. 
Potrvá do 15. 1.

Vítězové soutěže o nejkrásnější PF:
1. místo: ZŠ Knířov - keramický kroužek
2. místo: ZŠ Javornického, 5. B a Jana 
Štanclová, Makov
3. místo: Eliška Kaštánková, Vysoké Mýto

Zároveň prosíme všechny účastníky soutěže 
o nejkrásnější PF 2008, aby si na oddělení 
pro dětské čtenáře v půjčovní době vyzvedli 
odměnu za účast v soutěži. 
Sponzorem této akce je paní Alena Hájková. 
Děkujeme.

NOVINKY 

Naučná literatura:
Augustin Andrle: Města a obce 
Vysokomýtska
Štěpán Mareš: Politické (o)bludy 

Beletrie:
Michael Palmer: Smrt si počká
Lenka Procházková: Narušitel

Literatura pro děti a mládež:
Elizabeth Zöllerová: Jednu jí vrazím
Henriette Wichová: Nebezpečný chat

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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Ještě téměř celý leden, až do 25. 1. v Městské galerii probíhá výstava u příležitosti 100. 
výročí narození vysokomýtského portrétisty, tvůrce zátiší a krajináře Václava Peřiny 
(1907 – 1979)

AUTOPORTRÉT VÁCLAVA PEŘINY
Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

Městská galerie děkuje všem soukromým půjčitelům, kteří reagovali na naši výzvu, otištěnou mj. 
i ve Vysokomýtském zpravodaji, a na výstavu nám zapůjčili umělcova díla. Největší náš dík patří 
malířově choti Elišce a dcerám Haně, Evě a Zdeňce… Současně se omlouváme těm, kteří nám 
nabídli svá díla, ale nakonec z jejich zápůjčky sešlo. Městské galerii bylo nabídnuto nejméně 
trojnásobné množství umělcových obrazů, než jaké byla schopna ve Výstavní síni Jana Jušky 
umístit. Přesto děkujeme všem za důvěru i zájem o úspěch výstavy. 

Pavel Chalupa
ředitel Městské galerie

Městská galerie

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24., 566 01 Vysoké Mýto, 
tel. 465 483 373, ředitel 606 796 599, fax 465 483 374, galerie@vysoke-myto.cz

Paní Eliška Peřinová na výstavě svého manžela 16. 12. 2007. 
Na obrazech je ona sama a její tři dcery Hana, Eva a Zdeňka.
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Zaměstnanci Regionálního muzea ve Vyso-
kém Mýtě přejí svým návštěvníkům, přízniv-
cům a přátelům veselý, příjemný a úspěšný 
rok 2008.
Dveře muzea jsou pro vás dokořán! Těšíme 
se na shledanou při našich akcích a výsta-
vách.

UKAŽ, CO UMÍŠ!
13. ledna – 2. března 
Výstava, kterou pů-
vodně vytvořilo Regio-
nální muzeum v Jičíně 
pod záštitou českého 
výboru UNICEF. 
Exponáty nejsou oby-
čejnými hračkami či 
stavebnicemi, ale i 
objekty, které mohou 
inspirovat k mnoha přístupům – od pouhé-
ho prohlížení, přes hraní, až k výrobě vlast-
ního artefaktu. Pro tu poslední činnost jsme 
ve výstavní prostoře připravili dílnu, kde si 
každý může vyrobit, inspirován výstavou, 
vlastní předmět. 
Všechny vystavené předměty jsou zapůjče-
né ze sbírek Národního technického muzea 
v Praze.
Pro svou hračku či objekt u nás najde inspi-
raci dítě každého věku, ale i dítě tělesně či 
psychicky handicapované, proto rádi přiví-
táme návštěvníky ze škol či ústavů pro tyto 
děti a nabídneme jim možnost nabytí urči-
tých zkušeností právě prostřednictvím naší 
výstavy.
Slavnostní vernisáž za přítomnosti autora 
objektů se koná 13. ledna ve 14.00 v pro-
storách muzea. Během ní představí Sva-
topluk Král svůj další projekt Provázek dělá 
obrázek, který je určen nejen dětem, ale i 
dospělým.

NEJMENŠÍ V EVROPĚ
Přednáškový cyklus věnovaný 
málo známým (nebo i mizejícím) 
národům Evropy. Posluchači 

mohou navštívit obelisky keltské Bretaně, 
seznámit se s tajemnými Lívy nebo se do-
zvědět, kdo ve skutečnosti přemohl hrdinu 
eposu Píseň o Rolandovi.  
17. ledna  KAŠUBOVÉ, 
 přednáší Vladislav Knoll
24. ledna  LÍVOVÉ, 
 přednáší Josef Miškovský, 
 katedra baltistiky FF UK
31. ledna  BRETONCI, 
 přednáší Tomáš Mangel
7. února BASKOVÉ, 
 přednáší Eduardo Fernandez 
 Couceiro
Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 18 
hodin v přednáškové místnosti muzea. 

Výstavní program Regionálního 
muzea ve Vysokém Mýtě 
v roce 2008

13. ledna – 2. března
UKAŽ, CO UMÍŠ
Hravé mechanické objekty designéra Svato-
pluka Krále.

9. března – 6. dubna 

VYSOKÉ MÝTO V OBRAZECH
Obrazy s tématikou Vysokého Mýta z muzej-
ního depozitáře.

13. dubna – 25. května
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Výstava ze zákulisí vzniku populárních po-
hádkových večerníčků.

31. května – 22. června
KAROSÉRIE SODOMKA 
A VOZY AERO 
Historie spolupráce dvou legendárních zna-
ček (v rámci festivalu Sodomkovo Vysoké 
Mýto).
  

Regionální muzeum
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31. května – 22. června
PAVEL HUŠEK 
A JEHO SODOMKA DESIGN
Průřez celoživotním dílem automobilového 
designéra (v rámci festivalu Sodomkovo Vy-
soké Mýto).
  
1. červenec – 31. srpna
UTLUČEM JE ČEPICEMA…
Unikátní, ale i ty obyčejné vojenské pokrýv-
ky hlav z muzejních i soukromých sbírek.
 
14. září – 28. října
VE ZNAMENÍ OSMIČEK
Osudové kotrmelce českého národa ve 20. 
století na pozadí životních příběhů obyčej-
ných lidí.

14. září – 28. října 

ROK 1968 A 20 LET 
SOVĚTSKÉ OKUPACE 
V PARDUBICKÉM KRAJI
První souhrnná výstava dokumentující 20 let 
sovětské okupace na území dnešního Par-
dubického kraje. Putovní výstava. 

23. – 25. září
ROSTLÉ HOUBY
Tradiční podzimní výstava hub spojená s 
mykologickou poradnou. 

2. listopadu – 23. listopadu
DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ 
ANEB VÝSTAVA HLAVOLAMŮ
Výstava pro chytré hlavy a šikovné ruce.

2. prosince – 31. prosince
MEDVĚDÍ VÁNOCE
Každý měl jednou svého medvěda…

Barokní areál Vraclav

1. května – 28. září
VÁLEČNICTVÍ V DOBĚ BAROKA
Výzbroj a výstroj vojáků od třicetileté války 
po válku sedmiletou.

29. listopadu – 21. prosince
VÝSTAVA BETLÉMŮ
Tradiční vánoční výstava betlémů v budově 
bývalých lázní.

Ostatní akce Regionálního muzea 
ve Vysokém Mýtě v roce 2008
Leden
Cyklus přednášek Nejmenší v Evropě – Bas-
kové, Kašubové, Bretonci, Laponci.

Únor
Poslední muzejní ples tentokrát ve stylu 50. 
let 20. století. 
Přednáška – „Vítězný únor?“

Březen
Přednáška – Okupace Československa 
v roce 1968.

Květen
Slavnostní zahájení sezóny na Vraclavi – ba-
rokní slavnost.

Červen
Festival Sodomkovo Vysoké Mýto.
Hvězdicová jízda vozu Aero 50 Dynamik 
Pardubickým krajem.

Srpen
Dětský příměstský tábor.
Prázdniny na muzejním dvorku.

Září
Dny evropského kulturního dědictví. 
Přednáška – Mnichovská zrada.

Říjen
Přednáška – vznik ČSR v roce 1918.

Listopad
V. ročník cestovatelského festivalu Okolo 
světa.

Prosinec
Vánoční jarmark
Vánoční koncert na Vraclavi  a živý betlém.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
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ZDAŘILÉ DOPOLEDNE
6. a  7. prosince proběhlo tradiční předvá-
noční  setkání předškoláků mateřských škol 
se školáky ZŠ Jiráskova. Budoucí prvňáčci 
se moc těšili už předem. Hned při vstupu 
do vestibulu školy na ně dýchla příjemná 
vánoční atmosféra a působivá výzdoba. 
Po celou dobu jejich návštěvy se dětem 
věnovali jejich starší kamarádi ze školy. 
Provedli je po celém novém školním areá-
lu, který se budoucím školákům velmi líbil. 
Současní školáci si rozebrali naše předško-
láky do tříd, kde si s nimi hráli a pomáhali 
jim zhotovit drobné výrobky. Děti radostně a 
velmi spokojeny odcházely s dárečky zpát-
ky do školky. Touto cestou chceme podě-
kovat vedení, učitelům i žákům ZŠ za hezké 
chvíle, které jsme s nimi strávili. Těšíme se 
na další společné akce.

Učitelky z MŠ Kamarádi 

Oznámení o zápisu do prvních tříd 
základních škol ve Vysokém Mýtě

Ve dnech 25. a 26. ledna 2008 se uskuteční 
zápis do prvních tříd základních škol ve 
Vysokém Mýtě. Zápis proběhne v Základní 
škole Javornického 25. ledna od 13 do 
17 hodin a 26. ledna od 8.30 do 11 hodin. 

V Základní škole Jiráskova se zápis bude 
konat 25. ledna od 13 do 17 hodin a 26. 
ledna od 8.30 do 11 hodin. 

Zápis do první třídy Základní školy Knířov  
proběhne 25. ledna od 13 do 17 hodin.

Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby re-
spektovali vyhlášku města č. 6/2005, kterou 
se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Vysoké Mýto.

Hana Rozlívková,
odbor vnitřních věcí Městského úřadu 

Vysoké Mýto

Školy

ZŠ Jiráskova

Ředitelství  Základní  školy  Jiráskova ve Vy-
sokém Mýtě zve rodiče se svými budoucími 
prvňáčky 

K  ZÁPISU DO 1. TŘÍD
Zápis se uskuteční
v pátek 25. ledna  od 13 do 17 hodin,  
v sobotu 26. ledna  od 8.30 do 11 hodin 
v nové budově 1. stupně (u Penny marke-
tu).

Těšíme se na děti ze spádové oblasti naší 
školy, tj. z městské části od silnice č. 35 
směrem do Peklovců, ale i na ostatní děti z 
Vysokého Mýta. Prosíme rodiče, aby s se-
bou nezapomněli vzít rodný list dítěte.

Během zápisu budou otevřeny všechny pro-
story základní školy – kmenové 

třídy, odborné pracovny, po-
čítačová pracovna, tělocvič-
na a školní jídelna, kde bude 
poskytnuto návštěvníkům a 

dětem malé občerstvení.

Mgr. Miroslav Miška,
ředitel ZŠ Jiráskova
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SZŠ VYSOKÉ MÝTO 
MÁ MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY
Žák  Speciální základní školy ve Vysokém 
Mýtě Daniel Novák se stal mistrem České 
republiky ve stolním tenisu. Turnaj byl  pořá-
daný ČSMPS (Český svaz mentálně postiže-
ných sportovců), tedy pro žáky speciálních 
základních škol.
Začátkem listopadu se čtyři naši žáci zú-
častnili regionálního turnaje ve stolním te-
nisu konaném v Hradci Králové. Turnaj pro 
nás skončil úspěšně. Daniel Novák obsadil 
první místo v kategorii žáků a tímto výkonem 
se kvalifikoval jako jediný z družstva na mis-
trovství ČR. To se konalo 21. a 22. listopadu 
taktéž v Hradci Králové. První den se ode-
hrávaly zápasy v kvalifikačních skupinách. 
Po vydařeném výkonu Daniel kvalifikační 
skupinu vyhrál bez ztráty setu. Druhý den 
následovaly zápasy o medailové umístění. 
Daniel svoji vynikající formu dokázal udržet, 
vyhrál postupové zápasy a ve finále porazil 
dvojnásobného mistra republiky. Stal se tedy 
mistrem České republiky ve stolním tenisu v 
kategorii žáků. Je to úspěch, který bude ur-
čitě motivovat další členy sportovního klubu 
k podobným sportovním výkonům.

  Zdeněk Jiřena,
předseda školního klubu

VÁNOCE PANA LADY
Učitelé a žáci Speciální základní školy ve 
Vysokém Mýtě se nechali inspirovat nápa-
dem vysokomýtského Regionálního muzea 
a celý měsíc prosinec prožili s panem La-
dou.  
Ne že by se ve škole neučilo, právě naopak, 
ale téměř ve všech předmětech nás prováz-
ela ladovská tématika. Putovali jsme po kra-
jích České republiky s kocourem Mikešem, 
v hodinách přírodopisu jsme využili Ladův 
Veselý přírodopis, žáci vytvářeli medailonky 
Josefa Lady, četli, poslouchali, vyprávěli, 
dramatizovali Ladovy Nezbedné pohádky, 
Bubáky a hastrmany, Chytrou kmotru lišku 
a Mikeše. V mluvnici pak využívali těchto 
knih k učivu, které právě probírali, například 
vyhledávali slovní druhy a určovali jejich 
mluvnické kategorie. Při výtvarné výchově a 
pracovním vyučování pracovali nejrůznějšími 

Speciální škola technikami s obrázky Josefa Lady, tvořili oz-
doby, přáníčka. V matematice zase počítali 
a porovnávali výdaje na Vánoce před sto 
lety a dnes, v dějepisu a občanské nauce 
se dozvěděli o tom, jak se žilo, s čím si děti 
hrály, jak se zdobily vánoční stromečky, jaké 
byly tradiční vánoční pokrmy, ale i jak vy-
padala škola.
Téměř všechny třídy samozřejmě navštívily 
výstavu a dílny v Regionálním muzeu, aby 
se ještě více motivovaly k práci. 
Výstupy našeho projektového vyučování si 
mohli rodiče i širší veřejnost prohlédnout  
přímo ve třídách a v celé škole 17. 12. 
2007, kdy proběhla vánoční výstava. Všem 
děkujeme za přízeň.
Cílem naší měsíční práce bylo nejen 
seznámit naše žáky se životem a dílem Jo-
sefa Lady v roce, kdy jsme si připoměli jak 
jeho výročí narození, tak i výročí úmrtí, ale 
hlavně jsme chtěli dětem ukázat, že Vánoce 
nejsou svátkem přehnaného obdarovávání, 
přejídání a konzumu, ale časem, kdy by měli 
lidé přemýšlet o sobě, o svém životě, o vzta-
hu ke svým nejbližším, všímat si maličkostí 
a radovat se z nich. Doufáme, že se nám to 
alespoň pro tentokrát podařilo.

Ve středu 6. února 
od 14 do 17 hodin 
zve gymnázium ve 
Vysokém Mýtě všechny 
zájemce o studium a 
jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Návštěvníci si mohou prohlédnout školu 
a získat další informace o studiu. 
Telefonické informace: 465 424 342, 465 424 233
E-mail: reditel@gvmyto.cz  
Pro žáky vyššího a čtyřletého studia nabízíme 
prostřednictvím Domova mládeže možnost 
ubytování a celodenního stravování.
Adresa: Domov mládeže a školní jídelna, 
gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, 
tel.: 465 421 777.
Cena ubytování: 900 Kč/měsíc, třílůžkové 
pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Cena celodenní stravy: 56 Kč/den.

Gymnázium Vysoké Mýto
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MISTR VYSOKÉHO MÝTA V SUDOKU
Gymnázium Vysoké Mýto ve spolupráci 
s městem Vysoké Mýto vyhlašuje v rámci Dne 
otevřených dveří ve středu 6. února v budově 
gymnázia soutěž, které se může zúčastnit 
úplně každý. Od 14 do 18 hodin budou všem 
zájemcům otevřeny dveře gymnázia  a členové 
organizačního výboru jim nabídnou možnost 
zahrát si sudoku -  a třeba i vyhrát jednu z 
hodnotných cen. Hrát budeme ve čtyřech 
věkových kategoriích, a to do 12 let (narození 
1996 a mladší), do 20 let (narození 1988 až 
1995), do 50 let (narození 1957 až 1987) a 
nad 50 let (narození 1956 a starší). Soutěží se 
individuálně a na čas, lze si zvolit i obtížnost 
(budou připraveny tři obtížnosti zadání). Na 
přání lze soutěžit i v TOP sudoku, kde se řeší 
všechny úrovně obtížnosti najednou. Vyhodno-
cení výsledků soutěže se uskuteční v pondělí 
11. února.  Nejlepší řešitelé budou na tento 
den oficiálně pozváni do gymnázia na předání 
cen. Každý zúčastněný získá diplom a drobnou 
upomínkovou cenu, ti nejlepší získají hodnot-
nou cenu a certifikát úspěšnosti. Startovné se 
neplatí, zahrát si můžete opravdu každý. Ne-
musíte se dopředu nijak přihlašovat, prostě 
přijďte! Bližší informace získáte na adrese 
kysilkova@gvmyto.cz   
nebo reditel@gvmyto.cz. 
Další podrobnosti najdete také na www.gvmy-
to.cz. Pomozte nám založit ve Vysokém Mýtě 
tradici ve hře sudoku. Těšíme se na vás.

Za organizační výbor 
Mgr. Martin Valášek, ředitel gymnázia

Jak luštit SUDOKU: Každý řádek, sloupec a 
každý čtverec (3x3 políčka) musí obsahovat 
všechna čísla od jedničky do devítky.

Sudoku pro začátečníky:

Pátek 18. 1. od 20 hodin v klubu Mikáda 
(vchod z Jungmannových sadů)

SALSA PÁRTY
20minutová lekce salsy zdarma a poté 

TANČÍRNA
Přijďte se pobavit a poslechnout si tempe-
ramentní latinskoamerické rytmy s přáteli i 
jednotlivě – sami tu určitě nezůstanete! 
Hudbu pro vás zajistil lektor salsy Lanto Ra-
vonjison.
Možnost občerstvení v klubové čajovně. Pro 
tento večer speciální karibské míchané ná-
poje.
Vstup: 20 Kč.

Neděle 20. ledna od 14.30 hod v M-Klubu

DĚTSKÝ KARNEVAL 
s klauny.
Vstupné: 25 Kč.
Občerstvení, legrace, soutěže a tance zajiš-
těny.

ROZJÍMÁNÍ U ČAJE 
S HLASEM TICHA
7. 2. v 17.30
Druhé povídání Františka Radvana pro do-
spělé zájemce na téma partnerství.
Mikádo. Vstupné 40 Kč

Přijímáme přihlášky na následujíci kurzy:

SALSA 
od 1. 2. do 18. 4.
Každý pátek od 20 hodin – 2 vyučovací ho-
diny.
Cena: 900 Kč.
Určeno pro jednotlivce i páry.

KERAMIKA
od 4. 2. do 14. 4. 
Každé pondělí od 19.00 do 21.30.
Cena: 1350 Kč/začátečníci, 
1500 Kč/pokročilí.

PATCHWORK
od 5. 2. do 25. 3.
Každé úterý od 19 do 21 hodin.
Cena: 650 Kč.

DDM Mikádo

8 7 3 5

4 7 9 6 3 8 2

9 6 8 2 4 7

4 6 5 7

1 5 4 8

6 3 2 5 8 9

8 1 4 6 7 2 5

9 4 3 6
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ANGLIČTINA 
od 4. 2. do konce května
Každé pondělí od 15 do 16 hodin.
Cena: 400 Kč.
Určeno pro studenty 6. - 9. tříd.

Přihlášky a informace:
tel.: 465 424 314, 731 108 510, e-mail: ddm.
mikado@tiscali.cz
www.ddm-mikado.cz
Kurzy je nutné uhradit předem.

BOULDERING PRO VEŘEJNOST  
Lezení na boulderingové stěně každou 
středu od 15 do 19 hodin v klubu Mikáda.
Cena: 20 Kč/hodina.
Možnost zapůjčení lezeckých bot za 10 Kč.
Určeno dospělým, dětem s doprovodem ro-
dičů a majitelům průkazu ČHS.
Informace: Mikádo 465 424 314, 731 108 510.

Nabídka z Mikáda pro děti i jejich rodiče

JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
11. - 15. 2. 
Pro  jednotlivé školáky  i  rodiče  s  dětmi. 
Užijte  si od  pondělí  do  pátku  jarní  prázd-
niny na svahu. Ubytování v Pastvinách. Svah 
pro začátečníky a mírně pokročilé je přímo 
v obci. Možnost jezdit skibusem do 5 km 
vzdáleného lyžařského centra v Českých 
Petrovicích. Přibližná cena 1 700 Kč. V ceně 
je doprava autobusem, ubytování, strava, 
pomůcky. 

JESENÍKY 
PRO RODIČE S DĚTMI 
8. - 11. 5. (prodloužený víkend, čtvrtek 8. 5. 
je státní svátek)
Ubytování na horské boudě 1,5 km pod 
vrcholkem Pradědu! Doprava vlastní. Polo-
penze, plnou penzi lze dokoupit. 
Cena přibližně 1 200 Kč.
Každý den jedna  společná  trasa  výletu. 
Pokud  budete  mít   zájem o individuální 
túry, záleží jen na vás. Nabídneme vám více 
variant lehčích i náročnějších tras. 
Společné večery s programem. 
Přihlášky do konce ledna na tel. 465 424 314, 
731 108 510 nebo lada.mikado@tiscali.cz 

LETNÍ TÁBOR V CHORVATSKU 
PRO RODIČE S DĚTMI 
22. - 31. 8. 
Biograd na Moru, kemp Mia. Za kulturní a 
sportovní vyžití získal Biograd ocenění nej-
lepšího místa Zadarské riviéry. Je to staro-
bylé přímořské město. Kemp leží v turisticky 
nejzajímavější části města, je malý a určený 
pouze pro nás. V nabídce je tobogan, ba-
zén s mořskou vodou, potápění, vodní lyže, 
promenáda se stánky a suvenýry, vyhlídko-
vé jízdy vláčkem, přístavní kavárny, vinárny, 
bohatý noční život.  
Cena 4 700 Kč.
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EMKO

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 
EMKO, o. s. SKP-Centrum Pardubice za spolu-
práce města Vysoké Mýto uvádí

EMKOVO FILMOVÉ STŘEDEČNÍ 
NAVEČÍR

Středa 9. 1. v 17.30
Monthy Python: 
ŽIVOT BRIANA
Neuctivá satira na biblické filmy a náboženskou 
netoleranci se stala snad ve všech zemích 
světa kultovním filmem všech přívrženců 
britské komické skupiny Monthy Pythons. 
Přepestrý antibiblický svět Monty Pythonů je 
jako vždy nabitý palčivými a místy dost drsný-
mi gagy, které často překračují téma Nového 
zákona, nebo se jich dotýkají jen hodně volně. 
Britští vtipálkové, kteří zároveň ztělesnili většinu 
postav, vtiskli navíc snímku ucelený filmový 

PROSBA ROMANA DIVOKÉHO,  
vedoucího taneční skupiny T-Komplex  
ve Vysokém Mýtě 

Vážení příznivci taneční skupiny T-Komplex, 
obracím se na vás s žádostí o pomoc.
Jelikož  právě začala jubilejní, dvacátá sezó-
na moderního tance ve Vysokém Mýtě, rád 
bych uskutečnil několik  tanečních pořadů.
Hledám lidi ochotné pomoci při přípravách 
a zajištění všech potřebných věcí kolem 
vystoupení, spíše nadšence než brigádníky, 
protože všechno je zdarma.
Zájemce prosím, aby se ozvali v DDM Miká-
do nebo v kanceláři M-Klubu, případně přišli 
osobně v hodinách tanečních zkoušek nebo 
kdykoli jindy. Děkuju. 

Ahoj, Roman.  

T-Komplex tvar, dovedně využívající především „závazně 
dogmatického“ stylu „seriózního“ historického 
velkofilmu.
Terry Jones / Velká Británie / 1979 / 93 
min.

Středa 23. 1. v 17.30
Monthy Python 
A SVATÝ GRÁL 
Král Artuš se vydává se svým sluhou na pouť 
napříč Británií, aby okolo sebe shromáždil 
nejlepší z rytířů a přivedl je do svého hradu 
Kamelotu. Když už se mu podaří vybrat si 
nejudatnější a nejlegendárnější hrdiny, zjeví se 
mu Bůh, který ho pověří svatým úkolem - najít 
Svatý Grál. Tak se udatná skupina vydává na 
strastiplnou cestu za touto posvátnou relikvií. 
Terry Gilliam, Terry Jones / Velká Británie 
/ 1975 / 91 min.

Středa 30. 1. v 17.30
Monthy Python: 
SMYSL ŽIVOTA 
Definitivní odpověď na filozofickou otázku vám 
film asi nedá, ale zato se u něj pobavíte. Je-li 
ovšem ujetý, hodně černý a přitom pozitivní 
a nezakyslý humor vaším šálkem čaje. Tento 
celovečerní film Monthy Pythonů  nemá celkem 
žádný děj a je vlastně sestaven z jednotlivých 
skečů, jako v proslulém Létajícím cirkuse…
Terry Gilliam, Terry Jones / Velká Británie 
/ 1983 / 103 min.

V úterý 22. 1. od 15 hodin
TURNAJ DVOJIC VE STOLNÍM 
FOTBALE II. 
Přijďte se pobavit a  zahrát si o zajímavé ceny. 
Stačí se jen přihlásit na níže uvedené kontakty 
do 21. 1. nebo se zastavit v klubu… Zápisné 
zdarma.

PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ 
VÝTVARNÁ DÍLNA 
pro děti a mládež od 16 do 18 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme 
všem šťastný nový rok 2008. 
Evík a Tomík kontaktní pracovníci NZDM - 
EMKO. Kontakt: 774 658 597
e-mail: eva.olivova@skp-centrum.cz,  
tomas.sipek@skp-centrum.cz   
Najdete nás v Průmyslové ul. 168, areál bývalé 
VOŠ technické... směr Vraclav.
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Občanské sdružení Berenika Vysoké Mýto 
vzniklo z potřeby rodičů dětí a mladých osob 
s těžkým zdravotním postižením z Vysokého 
Mýta a okolí. V září 2005 jsme zřídili Denní 
centrum – stacionář Berenika. Poskytování 
služeb Denního centra se odvíjí od  sociálního 
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a 
od Standardů kvality sociálních služeb.

  

Prostřednictvím programů Denního centra  
napomáháme řešit nepříznivou životní situa-
ci jak klientům, tak i jejich rodičům. Rodičům 
chceme pomoci při péči, kterou poskytují 
svým dětem, aby mohli žít plnohodnotným 
životem, bez obav o budoucnost svých dětí.
Našimi klienty se stávají především mladí lidé 
po ukončení školní docházky ve speciálních 
školách. Poté, co tyto děti a jejich rodiče do-
stávali po dobu školní docházky odbornou 
pomoc,  vyvstává totiž problém, jakou péči 
a uplatnění jim nabídnout dále, aby se i tito 
mladí lidé cítili potřební a užiteční, aby mohli 
pracovat, scházet se s kamarády, měli mož-
nost volby, mohli  svobodně rozhodovat o 
svém životě a nemuseli zůstat v domácí péči. 
Pokud totiž nejsou začleněni do kolektivu a 
prostředí vhodného pro jejich další rozvoj, 
ztrácejí nabyté vědomosti, schopnosti a kon-
takty s vrstevníky. Před zřízením Denního 
centra jsme provedli průzkum mezi rodiči dětí 
se zdravotním postižením  o potřebě takové-
ho zařízení a zjistili jsme, že ve Vysokém Mýtě 
a jeho okolí je téměř 30 dětí a mladých osob, 
kteří buď navštěvují speciální školy nebo zů-
stávají s rodiči v domácí péči.
Naši klienti jsou k nám přijímáni na základě 
vzájemné dohody o poskytování služeb. S 
uchazeči jsou před přijetím vedeny rozhovo-
ry, díky kterým si vzájemně utváříme předsta-

Berenika vu o osobním cíli, se kterým k nám zájemce 
přichází, dále  o potřebné pomoci a podpoře, 
zdali námi poskytované služby mohou vést k 
naplnění toho cíle a zda se osobní cíl shoduje 
s cíli Denního centra. Před sepsáním dohody 
má zájemce možnost zkušebního pobytu v 
centru. Zájemci jsou předány všechny infor-
mace o službách, a to pro něj ve srozumitel-
né formě (ústně, písemně a formou fotogra-
fií). Po sepsání dohody společně s uživatelem 
vypracujeme individuální plán, jehož jednotli-
vé oblasti mají vést k jeho rozvoji a k naplnění 
osobního cíle. Na dosažení cíle pracuje tým 
složený z uživatele, klíčového pracovníka, 
ostatních pracovníků plnících jednotlivé dílčí 
cíle, předsedkyně sdružení (vedoucí centra), 
i z přizvaných odborníků (fyzioterapeut, psy-
cholog), poskytovatelů jiných služeb, rodin-
ných příslušníků nebo kohokoliv, koho si uži-
vatel přeje mít při plánování a průběhu svého 
uplatnění v Berenice.
Posláním centra je poskytnout lidem s men-
tálním a tělesným postižením od 18 let pod-
poru k dosažení nejvyššího možného stupně 
samostatnosti v osobním, sociálním a pracov-
ním životě dle vlastních možností a potřeb, 
a to formou nácviku v podmínkách centra.  
Součástí centra je i detašované pracoviště 
Základní školy a Praktické školy Svítání o.p.s. 
Pardubice. Máme zde jednu třídu praktické 
školy dvouleté, která je navazujícím studijním 
programem na školy základní (speciální). 
V současné době navštěvuje Denní centrum 
10 klientů a 5 studentů praktické školy. V 
rámci poskytovaných služeb nabízíme uži-
vatelům pracovní činnosti, výtvarné aktivity 
(kroužek batikování), dramaterapii,  caniste-
rapii a dále možnost vystupovat v divadelních 
představeních pro mateřské školky v Regi-
onálním muzeu. Tyto aktivity mají vést k ná-
cviku pracovních dovedností, samostatnosti, 
zvýšení sebevědomí, zapojení se do spole-
čenského života…
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří 
nás podporují. Můj dík patří i zaměstnancům 
Denního centra, kteří odvádějí vynikající práci 
a jsou klientům a studentům partnery a ka-
marády.

Petra Řeháková,
vedoucí Denního centra  a předsedkyně, 

sdružení Berenika
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Zaměstnanci Denního centra:  
Vedoucí 
Petra Řeháková

Sociální pracovnice   
Ludmila Vostrčilová

Pedagogická pracovnice  
Dis. Markéta Nováková

Pracovníci sociální péče   
Lukáš Kopecký, Lenka Šťastná

Pracovníci  Praktické školy 
Mgr. Lenka Machová

Pedagogický asistent  
Michal Kopecký

Dobrovolnice, které vedou terapie  
Edita Lipavská,                             
Soňa Bezdíčková a Bára (canisterapeutický 
pes)

SVĚTOVÉ JAMBOREE 2007 
– OSLAVY 100 LET SKAUTINGU
Putovní výstava fotografií z celosvětového 
setkání skautek a skautů, které proběhlo 
na přelomu července a srpna tohoto roku v 
Anglii. Tři desítky velkoformátových barev-
ných fotografií, díky kterým můžete nasát 
atmosféru největšího setkání mladých lidí, 
které spojují skautské hodnoty. Výstava  
v potrvá  od 16. do 31. 1. Vernisáž se 
uskuteční ve středu 16. ledna v 17 hodin v 
Městské knihovně. 

Skauti

Od 14. prosince je ve Vysokém Mýtě ote-
vřena nová čajovna. 

Nabízí desítky čajových odrůd z celého svě-
ta, originální prostředí i netradiční keramiku.
Novou čajovnu najdete naproti krytému ba-
zénu přes silnici 35 - dole pod lékárnou v ul. 
Gen. Závady. 
Otevřeno je od úterý do čtvrtka od 15 do 
21 hodin, v pátek a sobotu od 11 do 22 
hodin a v neděli od 15 do 21 hodin.

Čajovna

Česká křesťanská akademie, místní sku-
pina ve Vysokém Mýtě
pořádá přednášku PhDr. Davida Vícha

NEJSTARŠÍ DĚJINY 
VYSOKOMÝTSKA
Pátek 21. 1. v 8 hodin v sále ZUŠ ve Vyso-
kém Mýtě.
Vstupné dobrovolné.

Přednáška

KLUB  MAMINEK 
vás srdečně zve na pravidelná setkání:

9. 1.  
Dostaveníčko u čaje
Možnost být spolu a popovídat si.
16. 1. 
Ruční práce
Technika drátkování 
23. 1. 
Na cestách Izraelem
Povídání s Mgr. Vladimírem Zemanem o 
cestě po Izraeli, doplněné spoustou diapo-
zitivů.
30. 1.
Smím být něžná?
Pokec u čaje o mužích a ženách.

Setkáváme se pravidelně každou středu 
v 9.00 hod. v prvním patře Sboru Bratrské 
jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě, Pražská 
72/II. 
Jste srdečně zváni vy i vaše děti. Pro děti je 
zde klubovna, kde si mohou hrát.
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Na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne 28. 11. 2007 společnost Vodovody a kanalizace 
Vysoké Mýto, s. r. o.  od 1. 1. 2008 zvyšuje cenu vodného a stočného, a to následovně:

Vodné 23 Kč včetně DPH.
Stočné 24 Kč  včetně DPH.

Důvodem zvýšení ceny je :
• zvýšení DPH z 5% na 9%  
• zvýšení ceny energií, PHM,  služeb, stavebních prací, mezd

Zvýšení ceny vody platí  pro město Vysoké Mýto a obce Slatina, Sruby, Vraclav, Zámrsk, Pusti-
na, Javorník, Džbánov, Zádolí, Libecina, Řepníky, České Heřmanice, Sloupnice a Týnišťko.
Zvýšení ceny stočného platí pro město Vysoké Mýto.
Spotřeba m3 za starou a novou cenu  bude vyfakturována poměrným způsobem dle počtu dnů 
odběru ve starém roce  a počtu dnů odběru v novém roce z denního průměru. Stav vodoměru 
k 31. 12. 2007 nám můžete také sdělit sami písemně dopisem, případně e-mailem na adresu  
halouskova@vak.vmnet.cz, telefonicky na č. 465 424 678 či osobně  v pracovní dny od 7.00 do 
15.00 hodin, a to do 4. ledna 2008. 

Ing. František Zima,
jednatel společnosti

Zvýšení ceny vodného a stočného

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z 
bytu v období od 1. ledna do 31. prosince 2008 podmínky ve sdělení ze dne 25. 6. 2007.
Na základě tohoto sdělení jsme provedli zařazení Města Vysoké Mýto do velikostní kategorie, 
zjistili základní cenu za 1m2 podlahové plochy, cílovou hodnotu měsíčního nájemného za 1m2 
a vyhledali maximální přírůstky v % pro konkrétní skupiny bytů podle stávající výše nájemného 
a výsledkem je tento předložený návrh:

Základní cena bytu v Kč/m2   9 637
Cílová hodnota měsíčního nájemného v Kč/m2  40,15
Cílová hodnota měsíčního nájemného v Kč/m2 pro byty se sníženou kvalitou  36,14

Č.skupiny     stávající nájem  nový nájem            
     1.               16,70 Kč/m2  21,59 Kč/m2            
     2.               16,84  22,49                         
     3.               20,69  25,80                        
     4.               21,33  26,34                        
     5.               29,13  32,42                        
     6.               35,63  nezvyšuje se
     7.               35,64  nezvyšuje se

Rada Města   schválila  maximální přírůstek měsíčního nájemného podle zákona č.107/2006 
Sb. a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb. pro skupiny 1-5.
Skupiny 6 a 7  se nezvyšují  z důvodů jejich vyšší základní ceny a snahy přibližovat ostatní 
skupiny bytů na jejich cenovou úroveň. Zvýšení se tak bude týkat 273 bytů.

Jiří Ropek,
jednatel MBP s. r. o.

Městský bytový podnik
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V roce 2008 nebude prováděn mobilní svoz papíru první sobotu v sudém měsíci. Tato služba 
byla občany minimálně využívána. Je nahrazena rozmístěním 33 ks kontejnerů na papír  (mod-
rých zvonů), kde lze papír uložit. Větší krabice je třeba  zmenšit  (roztrhat, rozřezat) tak, aby 
se vešly do otvoru kontejneru. Pokud máte větší množství papíru, každý den je otevřen jeden 
sběrný dvůr. 

Upozornění pro podnikatele:
Pokud chcete v roce 2008  uzavřít smlouvu s Technickými službami Vysoké Mýto na odvoz ko-
munálního odpadu, oznamujeme vám, že po uhrazení faktury si na TS musíte vyzvednout znám-
ku o zaplacení na rok 2008. Popelové nádoby a kontejnery 1100 l, které nebudou označeny 
samolepkou, se od 1. 5. 2008 nebudou vyvážet.
   
Svoz bioodpadu v roce 2008
Na základě zkušeností z dosavadního svozu bioodpadu z vybraných lokalit ve městě a na zákla-
dě žádostí občanů bude v době vegetace probíhat v roce 2008 svoz bioodpadu každý týden.

Technické služby Vysoké Mýto

LEDEN 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

ÚNOR 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  

BŘEZEN 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

     1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

DUBEN 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30    

KVĚTEN 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ČERVEN 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ČERVENEC 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

SRPEN 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 

ZÁŘÍ 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30     

ŘÍJEN 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

LISTOPAD 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

     1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

PROSINEC 2008

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: SO: NE:

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
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Sport

28. 1. v 19 hod. 
v Šemberově divadle

PO STOPÁCH 
SNĚŽNÉHO LEVHARTA  
(Jezero Poksumdo, Křišťálová hora, Oko-
lo Dhaulagiri)
Třídílný dokument z expedice do liduprázd-
né a odlehlé oblasti Dolpo v západním Ne-
pálu, inspirovaný slavnou knihou Petra Matt-
hiessena Sněžný leopard.  
Film zasvěceně informuje o historii i kultuře 
oblasti a současně odlehčenou formou ko-
mentuje strasti i radosti osmičlenné expedi-
ce.
Scénář, hudba a režie: Martin Kratochvíl
Délka: 3 x  28 min. Rok výroby: 2007. Vstup-
né 60, 70 Kč. Předprodej vstupenek od 
7. 1. v prodejně Donocykl Vysoké Mýto, 
tel.  465 420 366.

Donocykl

Sportovní klub DONOCYKL Vysoké Mýto 
pořádá

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA HORY
na sjezdovky a běžecké tratě Dolní Moravy
Neděle 13. 1. 
Odjezd: 7.30 od Šemberova divadla. Návrat 
asi v 18 hodin.
Cena: členové klubu SK Donocykl a jejich ne-
výdělečně činné děti 110 Kč, ostatní 150 Kč.
Cena zahrnuje dopravu, cereální občerstve-
ní od firmy Nový Věk a pro běžkaře mapku 
oblasti Dolní Moravy.
Přihlášky: v prodejně Donocykl Vysoké 
Mýto do 8. 1. současně se zaplacením pře-
pravy, pernamentky a zálohy na kartu. Běž-
kaři zaplatí pouze přepravu. Předběžné při-
hlášky též na tel. 603 827 486, 605 553 258 
nebo na www.sk.donocykl.cz.
Cena celodenní permanentky se zájezdem:
Dospělí 350 Kč (jinak 420 Kč).
Děti nar. po 1. 1. 1998 250 Kč (jinak 360 Kč).
Záloha na čipovou kartu 50 Kč.
Při nenaplnění minimálního počtu 35 účast-
níků se zájezd ruší a vybrané jízdné se vrátí.
Po zaplacení se přihláška stává závaznou a 
nelze vracet vybrané jízdné z důvodu neú-
časti.

Bazén

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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So
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Pá

So

Ne
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ZAVŘENO

10.00    •    21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
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Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.
www.max-rk.cz

16. ledna Daně z příjmů a daňová reforma pro běžnou praxi fyzických a právnických osob
Ing. Pavel Běhounek – daňový poradce Praha

VS 8000

17. ledna Zdaňování mezd a platů 2007/2008 – roční zúčtování za rok 2007
Ing. Iva Rindová – Finanční ředitelství Hradec Králové

VS 8001

31. ledna Novinky v účetnictví podnikatelů a daních z příjmů v roce 2008
Ing. Jana Pilátová – auditor, daňová poradkyně, členka Rady KA ČR

VS 8002

6. února Daň z přidané hodnoty v návaznosti na účetnictví a daně z příjmů
Ing. Jiří Klíma – daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

VS 8003

26. února Daňové přiznání fyzických osob za rok 2007 - aplikace poznatků z praxe a změny pro rok 2008
Ing. Jindřich Klaška – metodik DPFO na FŘ Brno

VS 8004

28.-29. února Zákoník práce a jeho novela v roce 2008
JUDr. Ladislav Jouza – MPSV Praha, spoluautor zákoníku práce

VS 8005

3. března Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007
Květoslava Novotná – účetní a daňová poradkyně Brno

VS 8006

5. března Poskytování  náhrad cestovních výdajů u zaměstnanců a ostatních osob ve světle nejčastějších problémů v roce 2008
JUDr. Marie Salačová – odbornice v oblasti náhrad cestovních výdajů

VS 8007

19. března Úvěry a půjčky, pohledávky, opravné položky, rezervy
Ing. Jiří Klíma – daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

VS 8008

3.-4. dubna Daň z přidané hodnoty v roce 2008 – diskusní seminář
Ing. Ivana Langerová – daňová poradkyně, vedoucí sekce DPH KDP

VS 8009

17. dubna Nemocenské pojištění 2008 – uplatňování v praxi
Jiřina Fráňová – vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno

VS 8010

22. dubna Účetnictví v příkladech v roce 2008 s vazbou na daně z příjmů
Květoslava Novotná – účetní a daňová poradkyně Brno

VS 8011

AGENTURA OK PLUS • SEMINÁŘE, KURZY, PŘEDNÁŠKY  - ČESKÁ TŘEBOVÁ
Kalendář seminářů a kurzů 1. pololetí 2008

Adresa: Agentura OK plus, Staré náměstí 47, 560 02  Česká Třebová
Informace: Tel., fax: 465 533 289, tel.: 465 534 391, www.danovy-por.cz

Semináře se konají od 9.00 hod. v hotelu KORADO, Staré náměstí, Česká Třebová nebo
v malém sále Kulturního centra, Nádražní ul.,Česká Třebová, dle rozpisu v pozvánkách.
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