
Josef Sodomka ml.
majitel firmy Carrosserie Sodomka a první 
ředitel podniku Karosa
(* 7. 6. 1904 ve Vysokém Mýtě, † 9. 2. 
1965 ve Vysokém Mýtě)

Vystudoval měš�anskou školu ve Vysokém 
Mýtě a poté kočárnickou karosářskou školu 
v Kašperských horách. Praxi v oboru získal 
u svého otce, který byl zakladatelem karo-
sářské firmy Carrosserie Sodomka. Poda-
řilo se mu prosadit změnu zaměření firmy 
a od roku 1925 se pod jeho vedením začí-
nají vyrábět první karoserie na automobily, 
které sám navrhoval. Josef Sodomka mladší 
se do čela firmy postavil v roce 1931 a poda-
řilo se mu proslavit firmu nejen v tehdejším 
Československu. V automobilech s karose-
riemi firmy Sodomka jezdila i celá řada vý-
znamných osobností veřejného života, např. 
Hana Benešová, kníže Schwarzenberg 
nebo herec Jan Werich. V roce 1948 byla 
firma znárodněna a přeměněna na Národ-
ní podnik Karosa a Josef Sodomka se stal 
jeho prvním generálním ředitelem. Vrcholem 
karosářského umění té doby byla karoserie 
na vůz Tatra 600, která putovala do SSSR 
jako dárek k narozeninám J. V. Stalina. 
V roce 1950 byl komunistickou justicí Josef 
Sodomka zatčen a přestože mu nebyla pro-
kázána žádná trestná činnost, byl donucen 
z vedení Karosy odejít. Zbytek života prožil 
v ústraní a zemřel 9. února 1965. 

v únoru 2006
Hermenegild Škorpil
muzejník, archeolog a přírodovědec
(* 8. 2. 1858 ve Vysokém Mýtě, † 25. 6. 
1923 v bulharské Varně)

Vystudoval gymnázium v Chrudimi, vyšší 
reálné gymnázium v Pardubicích a Poly-
technický ústav v Praze. Přírodovědecká 
studia absolvoval na univerzitách v Praze 
a v Lipsku. Specializoval se na mineralogii 
a entomologii. Po skončení studií odešel 
do Bulharska, kde se podílel na budování 
bulharského školství. Působil jako profesor 
přírodopisu a zeměpisu na gymnáziu v Plov-
divu, Slivenu. Nejdelší čas strávil na gymná-
ziu ve Varně. Ve Varně žil s rodinou svého 
bratra Karla. Na mnoha místech Bulharska 
pomáhal zakládat muzea a muzejní spolky. 
Díky svému bratrovi se začal zajímat o ar-
cheologii a pomáhal mu při výzkumech v te-
rénu i při dokumentaci nálezů. Svými nálezy 
obohatil i sbírky muzea ve Vysokém Mýtě.

Milada Čadikovičová
operní pěvkyně
(* 30. 1. 1920 ve Vysokém Mýtě, † 10. 2. 
1976 v Praze)

Vystudovala měš�anskou školu ve Vyso-
kém Mýtě. Od svých dětských let zpívala 
v pěveckém spolku Otakar. Tam upozornila 
na svůj talent a v roce 1939 byla přijata na 
Státní konzervatoř hudby v Praze. Už bě-
hem studií hostovala v divadlech v Opočně 
a v Dobrušce. Po skončení druhé světové 
války se stala členkou operního souboru Di-
vadla 5. května v Praze a již v roce 1948 se 
stala členkou Národního divadla, kde půso-
bila až do své smrti v roce 1976. Během své 
pěvecké kariéry zpívala téměř v celé Evropě. 
Postupem času se stala nepostradatelnou 
součástí operní scény Národního divadla. 
Zemřela v Praze v roce 1976.

Regionální výročí
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V této rubrice vám každý měsíc představujeme jedno literární, historické nebo umělecké dílo 
s vysokomýtskou tematikou. Rubrika vzniká ve spolupráci Městské galerie, Městské knihovny 
a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a připravuje ji dr. Pavel Chalupa.

Tento měsíc představujeme knihu
Hermenegild Jireček: Královské věnné město Vysoké Mýto. 
Vydalo Město Vysoké Mýto 1884, tisk Antonín Tůma Vysoké 
Mýto, 28 x 21 cm, tištěno černým knihtiskem, 136 pagin. 
stran + 28 stran příloh + 5 vlepených příloh, tištěných 
zinkografickými štočky z původních fotografií Ferdinanda 
Brožka a kreseb Josefa Šembery a Karla Liebschera.

Po monografii Šemberově (kterou jsme v naší Vitrince před-
stavili v minulém čísle) je tato kniha druhou soustavnou mo-
nografií o Vysokém Mýtě. Jejím autorem byl vysokomýtský 
rodák, historik, specialista na české a slovanské právní dějiny 
a vysoký úředník vídeňského ministerstva kultury a školství 
Hermenegild Jireček (1827-1909). 

Nejobsáhlejší částí jeho kni-
hy je, jak lze u historika oče-
kávat, část historická, pojed-
návající o dějinách města od 
nejstarších dob do autorovy 
současnosti; obsáhle a au-
tenticky zachycuje tedy např. 
i pohnuté události prusko-
-rakouské války roku 1866. 
Místopisné a přírodopisné 
reálie, bohatě zpracované 
již Šemberou, jsou podány 
jen ve stručnosti v závěru 
práce. Podrobný je však, po-
dobně jako u Šembery, pře-
hled význačných osobností 
Vysokomýtska, seřazených 
v chronologickém pořádku 
jako zvláštní příloha celého 
spisu. Jireček se k vysoko-
mýtským dějinám vracel i po 
vydání své monografie. Od 
roku 1886 vydával ve dvou-
letých intervalech vlastním 
nákladem, po jednotlivých 
sešitech, jako další doplňky 
této své knihy Paměti města i 
kraje vysokomýtského.
 

 

Vitrinka

Titulní list knihy
s věnováním autora. 

Exemplář Městské knihovny
Vysoké Mýto, sign. PK4.
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Ukázka z knihy (úryvky, str. 114-116)

Mýto v čas války r. 1866 
Nemůže být na světě nic strašnějšího než ten zpátečný pochod našeho vojska! Bitva (u Sadové, kde 
rakouská armáda podlehla armádě pruské, pozn. P. Ch.) byla dne 3. července a již dne 4. ráno ve 2 
hodiny byla část vojska u nás na zpáteční cestě. Byla to brigáda od 1. armádního sboru, která se hned 
večerem v den bitvy shromáždila u Nového Hradce, v noci táhla do Holic a ráno dne 4. do Mýta… Vojsko 
se položilo kolem celého města táborem; pole byly zaplaveny od Pazderny až k Hartům, šířkou k cihelně 
Zedničkovské podél humen až ke šranku ke Knířovu k paloukům, na druhé straně až k Limperkům po 
lukách, po Pohřebě až na obec do Drábů, a tu leželi celých 24 hodin na polích a ve městě. Vojsko bylo 
zmožené hladem, žízní, nevyspáním: nelze ani slovy vyprávěti ten nepořádek a to rozbití! Co kde bylo 
k jídlu, hned zmizelo a domácí sami neměli ničeho, tak že skoro dva dni nebylo co do úst; o spaní žádné 
řeči; každé sebe menší místo bylo plno vojáků… Toť bylo ve čtvrtek dne 5., kdež generální štáb meškal 
ještě ve městě. Byl veliký strach, že se vojsko ještě jednou u Mýta postaví proti Prusům, neboť vyvežena 
jsou děla na Ples a na Vinice s jedné a na vrchy k Brtči se strany druhé. Také před branou Pražskou a 
nad novým sklepem u fortny začalo dělat vojsko přípravy k postavení děl; myslivci bourali již ploty... K 
polednímu dne 5. zdvihl se generální štáb na pochod do Litomyšle. Okolo 1 hodiny opustila brigáda Mon-
delova své postavení před městem, nepřítele nikde nezpozorovavši, ačkoliv po městě roznesla se pověst, 
že Prusové jsou již v Chroustovicích, čehož ovšem nebylo. Toho dne rozmohl se postrach po městě; mnozí 
slyšíce od našich, že Prusové na vojnu berou a drancují, mínili se spasit útěkem, ale zle toho užili: kde 
byli, všudež přišli Prusi také...
Dne 7. (v sobotu) obsadilo pruské vojsko město celé i vypsalo hned rekvisice; hlavní stráž postavena v 
domě podkrajského úřadu na náměstí. V neděli, dne 8., přirazil pruský princ dědičný s gardou Alžbě-
tinskou a ubytoval se v domě Wirtovském, v úřadě podkrajském. Rekvisice pořáde trvaly. Hrstka vojáků 
rakouských, asi 200 mužů, kteří nemohouce dále, ve městě padli v zajetí, umístěni jsou v kostele u sv. 
Trojice a v kapličkách na hřbitově. V pondělí, dne 9., přijel pruský král a ubytoval se s celým dvorem 
v domě na poště. Ministr Bismark uhostěn v domě Charvátovském, princ Karel v domě Koláškovském, 
vévoda Meklenburský v domě Šemberovském... Král přijeda inkognito chodil po městě. O 2. hodině spo-
ledne prohlédl vojsko na náměstí. Náměstí podobalo se té chvíle jakoby potaženo bylo černým a modrým 
suknem, co toho vojska zde postaveno stálo. Dne 10. představila se králi deputací měšťanská, prosíce, aby 
město rekvisicemi nebylo přetíženo. Ten den byl jeden člověk na náměstí přivázán za trest, že u Drábů 
střelil. Posádkou zůstávalo ve městě okolo 3000 mužů se 500 koní. Senné žně toho roku velmi těžce se 
konaly, ježto koňstvo chodilo s přípřežemi, aniž hospodáři věděli, kde by bylo; jedny přípřeže byly dány 
našim, druhé Prusům... Cholera zatím rozmohla se silně, tak, že do 15. srpna zemřelo občanského lidu 70 
osob, kdežto vojáků pruských přemnoho na tu nemoc padlo...
Po zavření míru vojska pruská zase do vlastí svých se vracela. Dne 28. srpna důstojníci mýtské posádky 
se soudruhy svými slavili vítězství pruské u Lípy a na Vanickém vrchu; bylo jich nejméně 300 pohro-
madě. Dne 30. srpna odešla posádka tato, ale ode dne 31. srpna až do 13. září táhli noví a noví sborové 
městem...

Titulní viněta knihy podle kresby Karla Liebschera.

3



O dnešní rozhovor jsme požádali vedoucího odboru vnitř-
ních věcí Městského úřadu pana Aleše Felgra. Pane vedou-
cí, mohl byste ve stručnosti představit odbor, který řídíte?
Kdybych to měl opravdu zestručnit, tak zajiš�ujeme věci od ná-
kupu tužky až po prezentaci města na veletrzích. Od letošního 
roku jsme převzali i agendu zrušeného odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu. Nutno dodat, že z něj k nám přešli i kvalitní 
zaměstnanci, takže věřím, že veřejnost nezaznamená změnu 
k horšímu... 

... ale k lepšímu?
Zejména na úseku prezentace města mám za to, že jsme v po-
sledním období trochu pokulhávali za ostatními. Mrzelo mne, 
když jsem četl v novinách nebo slyšel v rozhlase o okolních 
městech, a ve Vysokém Mýtě jako by se nic nedělo. A to přece 
není pravda. To se musí změnit. Pravda je ale i taková, že zvát 

do Vysokého Mýta televizi na nějaký kulturní podnik se míjí účinkem. Stane-li se však nějaká tra-
gédie, jsou tu sami a bez říkání. Uvedu jako příklad Čermákovo Vysoké Mýto, festival dětských 
dechových hudeb. Tato akce je svým charakterem jednou z mála, které se v republice pořádají, 
její význam zdůraznil i ministr kultury, který v posledních šesti letech přebíral nad touto akcí 
záštitu. Bohužel komerční televize tento žánr vůbec nezajímá a veřejná si nás přehazuje jako 
horký brambor, když pražská redakce říká, že patříme pod brněnskou redakci, a Brňáci říkají, 
že jsme už moc daleko...

Jakou agendu váš odbor ještě zajiš�uje?
Kromě kultury, školství a cestovního ruchu je to sekretariát vedení města, podatelna, ztráty a ná-
lezy, personální záležitosti, krizové řízení, hasiči, vozový park, informační kanceláře v obou bu-
dovách, materiální zabezpečení a v neposlední řadě i provoz budov, včetně úklidu. Pod odbor 
také patří oddělení GIS, geografický informační systém. Velice důležitá je také správa počítačů 
a sítí. Na tuto činnost máme najatou firmu. 

Chtěl byste nějaký úsek vyzvednout nebo naopak?
Nezlobte se, ale to by bylo nefér vůči kolegyním a kolegům z odboru. Vím, že je všude co zlep-
šovat, ale na druhou stranu mám za to, že se všichni snažíme, abychom zabezpečili pro ostatní 
kolegy co nejlepší servis. Rovněž výkon agendy je na vysoké úrovni.

Když mluvíte o penězích, kolik naše město vlastně stojí jeho správa?
To je právě to, co si mnozí pletou. Jak už o tom hovořila paní tajemnice v lednovém rozhovoru, 
mnozí si myslí, že vynaložené finanční prostředky jsou vyčleněny pouze pro město. To je ale 
omyl. Náš městský úřad zajiš�uje výkon státní správy v celém obvodu obce s rozšířenou pra-
vomocí a pod tu patří území od Běstovic až po Nové Hrady. Celkem 40 obcí. A uznáte, že to je 
rozdíl, než když jiné podobné město má ve svém obvodu pouze 2 tzv. místní části. Přitom na 
úředníka dostáváme zatím podle vzorců státu stejně financí. Znamená to například, že musíme 
zajiš�ovat autoprovoz prakticky se stejným počtem vozidel. A věřte, že když mají v neúřední den 
vyjet do terénu odbory sociální, životního prostředí, stavební úřad a živnostenský úřad, tak se 
potýkáme s nedostatkem dopravních prostředků. Hodně záleží na koordinaci cest a pochopení 
kolegů. Pokud se týká celkových financí, je možno se s nimi podrobně seznámit na našem 
portálu.

Rozhovor
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V současné době se hodně hovoří o tom, že města mají občanům zabezpečit trvalý přístup 
na úřední desku i přes internet. Říkal jste, že pod vás počítačová technika také patří...
Samozřejmě i my musíme plnit platné zákony, a proto si každý občan na naší webové adrese 
www.vysoke-myto.cz může najít i úřední desku. To, co je vyvěšeno dole ve vývěskách, je i na 
internetu. Bohužel toto jsou takové státní agendy, které se plíživě trousí ze shora dolů na zákla-
dě přijatých zákonů, ale např. oskenování jednoho dokladu a jeho instalace na úřední desku 
zabere v nejjednodušším případě 5 minut. A takových dokladů k nám chodí např. od finančních 
úřadů nebo soudů velké množství. O tom se může každý přesvědčit. Ale tuto oblast zvládáme 
a zajiš�ujeme i pro některé naše spádové obce. Rovněž tak pro ty obce, které nás o to požádaly, 
zajiš�ujeme elektronickou podatelnu.

Když mluvíte o portálu, tzn. o internetových stránkách města, můžete zhodnotit i je?
Myslím, že se máme čím pochlubit. V posledním roce máme velkou návštěvnost našich stránek, 
což svědčí o tom, že je zde možné získat informace, hledat potřebná spojení a na co se dívat. Je 
jisté, že i zde máme rezervy, ale postupně stránky zlepšujeme tak, aby byly srozumitelné všem, 
kteří v nich hledají. Máme i jednu zvláštnost. To, že webová kamera snímá náměstí Přemysla 
Otakara II., už mnozí vědí. Ale to, že máme kamery v budově 179 (v nové budově u trati) a že 
se každý může podívat na to, jestli je např. u agendy zajiš�ující pasy nebo občanské průkazy 
volno, nemá snad žádné město.

Co byste ještě chtěl říci k činnosti odboru vnitřních věcí?
O každém z úseků, které řídím, by se dalo dlouze hovořit. Vůbec jsem nemluvil o řadě oddě-
lení. Mrzí mne, že jsem nemohl hovořit o školství, krizovém řízení, GIS, ale také např. o údržbě 
a správě budovy, která je, věřím, na velmi vysoké úrovni. Nakonec to mohou posoudit naši náv-
štěvníci, jak je v budově uklizeno a čisto. Samozřejmě, že zajímavá je i oblast personální, která 
je svazována čím dál více nařízeními a příkazy, např. jaká nejrůznější školení musejí úředníci 
absolvovat... Ale na závěr mi to nedá, abych se nezmínil ještě o jedné oblasti, ve které se všichni 
úředníci nyní snaží pohybovat, a to je nová podoba spisové a archivní služby. To samo o sobě 
není nic záživného, ovšem když celou agendu zpracováváte na počítači... Zjednodušeně to 
znamená, že veškerá pošta prochází přes počítačové zpracování. Výhodu této činnosti oceníme 
především v budoucnosti při různém vyhledávání dokumentů a spisů. 

Děkujeme za rozhovor.
Redakce VZ

K 10. lednu 2006 bylo podáno celkem 48 návrhů na udělení výroční ceny města Vysoké 
Mýto za rok 2005. Kulturní komise a komise pro mládež a tělovýchovu obdržely návrhy 
k posouzení správnosti zařazení. Zastupitelstvo města Vysoké Mýto rozhodne na svém 
jednání dne 15. 2. v tajné volbě o vítězích v jednotlivých kategoriích. Slavnostní večer 
UDÍLENÍ VÝROČNÍCH CEN ZA ROK 2005 s vyhlášením vítězů proběhne 7. března 
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.

Výroční ceny za rok 2005
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Přečetli jsme za vás z jednání Rady města 
a Zastupitelstva města Vysoké Mýto:

Rada města souhlasí mj.:
• s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
KVARTA, spol. s r. o., Vysoké Mýto, jako 
zhotovitelem prováděcí projektové doku-
mentace „Inženýrské sítě - Mlýnský Potok 
II., Vysoké Mýto“;
• s přijetím příspěvku za připojení výrobní 
haly firmy P-SYSTEMS s. r. o., Ústí nad Orlicí, 
na STL plynovod v rámci realizace akce 
„Plynofikace části ulice Husova ve Vysokém 
Mýtě“;
• s přijetím daru jako částečného příspěvku 
na financování akcí pro zlepšení životního 
prostředí ve Vysokém Mýtě od firmy KBT 
elektronik, spol. s r. o., Vysoké Mýto, za 
předpokladu, že bude plocha nově upra-
veného chodníku sloužit jako veřejné pro-
stranství;
• s uzavřením nájemní smlouvy na plochy 
areálu kasáren, zbývající po prodejích schvá-
lených zastupitelstvem, firmě KPT LOGISTIC 
VM, na dobu určitou jednoho měsíce;
• s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Janem 
Kopsou, projekční kancelář pro pozem-
ní stavby, Ústí nad Orlicí, jako zhotovi-
telem prováděcí projektové dokumentace 
pro stavební povolení a realizaci akce: 
Vysokomýtská nemocnice „Přestavba č. p. 
271/IV ve Vysokém Mýtě na poskytování 
následné lůžkové péče“.

Rada města schvaluje mj.:
• směrnici o hospodaření s byty ve vlastnic-
tví města Vysoké Mýto č. B1/05.

Rada města vydává:
• Nařízení města Vysoké Mýto č. 1/2006 
o vymezení místních komunikací či jejich 
úseků ve městě Vysoké Mýto, jichž lze užít 
ke stání silničního motorového vozidla za 
sjednanou cenu.

Zastupitelstvo města vydává:
• obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kte-
rou se stanovují školské obvody základních 
škol zřízených městem Vysoké Mýto; 
• obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, 
kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním 

poplatku za provoz systému shromaž�o-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů ve 
znění vyhlášek č.1/2002 a 5/2003 a 4/2004;
• obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005, 
kterou se mění a splňuje OZV města Vysoké 
Mýtio č. 3/2005 o  systému shromaž�o-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na 
území města Vysoké Mýto, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo města schvaluje mj.:
• změny zřizovacích listin základních 
a mateřských škol ve Vysokém Mýtě;
• plán odpadového hospodářství města 
Vysoké Mýto;
• zahájení pilotního projektu třídění biood-
padu z domácností a zahrad ve třech vybra-
ných částech města a schvaluje poskytnutí 
finanční částky na tento projekt; 
• rozšíření „Zásad města Vysoké Mýto pro 
poskytování finanční dotace z rozpočtu 
města“;
• v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění 
pozdějších změn o vytvoření a použití fondu 
v rámci „Programu poskytování státních 
půjček na opravy, modernizaci a rozšíření 
bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběro-
vého řízení:
1) Celková částka, která je k dispozici 
 pro poskytování úvěrů, činí 2 762 000 Kč.
2) Účel, na který se poskytují úvěry:
  a) obnova střechy starší 10 let
  b) zřízení plynového nebo elektrického 

vytápění nebo vytápění z obnovitel-
ných zdrojů náhradou za vytápění 
tuhými fosilními palivy,

  c) zřízení malé čistírny odpadových vod 
ke stávajícímu domu

  d) připojení na městskou kanalizaci
  e) zřízení vodovodní přípojky
  f) dodatečná izolace domu proti spodní 

vodě
  g) obnova fasády domu včetně klempíř-

ských konstrukcí
  h) zateplení obvodového pláště domu
  i) vybudování WC nebo koupelny 

v bytě, ve kterém dosud nebyla zří-
zena

  j) vybudování nového bytu nástavbou 
nebo vestavbou.

Z jednání rady a zastupitelstva
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Informace z MěÚ

Upozorňujeme původce odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby) 
a oprávněné osoby, kteří nakládají nebo produkují více než 50 kg nebezpečných odpadů 
za kalendářní rok nebo více než 50 tun ostatních odpadů za kalendářní rok, na povinnost 

vyplývající z § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. To znamená zaslat do 15. února 2006 na 
městský úřad, odbor životního prostředí, hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005, tj. řádně 
vyplněnou přílohu č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Oznamovací povinnost pro malé a střední zdroje znečištění ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých zdrojů znečiš�ování ovzduší (zařízení ke spalování o tepelném 
výkonu nižším než 0,2 MW, které slouží k podnikatelskému účelu) a provozovatele středních zdrojů 
znečiš�ování ovzduší (zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW a techno-
logické procesy dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečiš�ování ochrany ovzduší, v platném znění) na povinnost 
vypočítat samostatně poplatek za znečiš�ování podle skutečností uplynulého roku a doručit jej do 15. 
února 2006 příslušnému orgánu ochrany ovzduší včetně příslušných údajů – t.j. na Městský úřad Vysoké 
Mýto, odbor životního prostředí (ing. Rittich).
Malé spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně nejsou předmětem poplatku 
a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost. Rovněž u malých spalovacích zdrojů používajících jako pa-
liva koks, dřevo, zemní plyn nebo topný olej s obsahem síry do 0,1% není zákonem sazba poplatku sta-
novena a oznamovací povinnost se na ně nevztahuje. Provozovatelé všech malých stacionárních zdrojů 
znečiš�ování jsou však povinni zajiš�ovat prostřednictvím oprávněné osoby (kominík, který je držitelem 
oprávnění, vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR) měření účinnosti spalování, měření množství 
vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské 
činnosti, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, protokol jsou povinni doručit na Městský úřad Vysoké Mýto, 
odbor životního prostředí (ing. Rittich).
Provozovatelé středních zdrojů jsou povinni vést provozní evidenci, zpracovat souhrnnou evidenci 
z údajů v provozní evidenci a spolu s výpočtem poplatků ji doručit do 15. února 2006 příslušnému orgá-
nu ochrany ovzduší, t.j. rovněž na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí (ing. Rittich).
U středních zdrojů se jednorázovým měřením zjiš�ují emise znečiš�ujících látek 1x za 3 roky, protokol 
o měření je provozovatel povinen doručit na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí (ing. Rittich).
Formuláře pro malé a střední zdroje lze vyzvednout na Městském úřadě Vysoké Mýto. 
Formuláře pro střední zdroje znečištění lze rovněž stáhnout na internetové adrese http://www.chmi.cz/uoco/emise/evidence/
2005/doc/pe_stredni/sz_vzor_ozn_spe2006.doc

Odbor životního prostředí

3) Žadatelem může být fyzická nebo práv-
nická osoba, která je vlastníkem obytné 
budovy nebo bytu na území města, nebo 
společenství vlastníků jednotek a nemá 
závazky vůči městu Vysoké Mýto či jiným 
osobám zřízeným městem Vysoké Mýto, 
nebo s majetkovou účastí města Vysoké 
Mýto.

4) Období, ve kterém budou úvěry posky-
továny: do tří měsíců od jejich schválení 
zastupitelstvem města.

5) Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, 
který vydal MěÚ Vysoké Mýto. K žádosti 
je nutno doložit přílohy uvedené v tomto 
formuláři.

6) Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději 
do 28. 4. 2006 na podatelnu MěÚ Vysoké 
Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).

Zastupitelstvo města bere na vědomí mj.:
• zprávu pracovní skupiny pro využití kom-
plexu budov tzv. Staré radnice (bývalého 
okresního soudu a vězení) ve Vysokém Mýtě 
a ukládá místostarostovi Ing. Krejzovi zajistit
realizaci přípravných prací podle této zprá-
vy;
• plán zasedání zastupitelstva města na rok 
2006 v těchto termínech:
15.  2. (Výroční ceny města Vysoké Mýto),
22.  3., 14. 6., 13. 9., 13. 12.

Usnesení ze zasedání rady města a zastupitel-
stva v plném znění jsou uveřejněna na interne-
tové stránce města, www.vysoke-myto.cz.
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Ve čtvrtek 12. ledna se otevřely brány brněn-
ského výstaviště odborné veřejnosti a hostům 
veletrhů cestovního ruchu GO a REGION-
TOUR 2006. Z celé republiky a příhraničních 
oblastí sousedících států se sjeli na veletrhy 
představitelé samosprávy a státní správy. Ta-
ková koncentrace krajských hejtmanů, kraj-
ských radních, primátorů, starostů a místosta-
rostů je opravdu neobvyklá. Vysokomýtskou 
delegaci vedl starosta města Bohuslav Fencl 
spolu s místostarostou ing. Martinem Krejzou 
a tajemnicí Ladislavou Pohorskou. 
Již po vstupu do areálu výstaviště jsme si 
všimli velkých billboardů Ministerstva pro 
místní rozvoj, propagujících některé turisticky 
zajímavé kouty naší republiky. Mezi nimi se 
k našemu překvapení zvláš� vyjímal ten, který 
lákal sloganem FRANCIE POČESKU – Vysoké Mýto, Nové Hrady, a na něm byla celoplošná 
fotografie novohradského zámku. Tentýž billboard byl umístěn těsně vedle vchodu do pavilonu 
V, kde se konal REGIONTOUR. To jsme ještě netušili, jakou vlnu zájmu o náš stánek vyvolá. Po 
celou dobu konání veletrhu jsme měli u stánku plno, lidé se vyptávali na naše město a Nové 
Hrady a souvislost s Francií. Zajímali se i o nedaleké Toulovcovy maštale. Za neobvyklý zájem 
vděčíme Ministerstvu pro místní rozvoj, které takto upozornilo na naše město.    
Slavnostní otevření expozice Východní Čechy zahájila kapela v historických rakousko-uherských 
uniformách majestátním pochodem Radeckého jako připomínkou bitvy u Hradce Králové, jejíž 
kulaté výročí si letos připomínáme. Poté všechny přivítal hejtman Královéhradeckého kraje Pa-
vel Bradík a pozdravil zástupce hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Po nich promluvil 
„domácí“ ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Při prohlídce expozicí se ministr zastavil 
u našeho stánku, pozdravil vedení našeho města a se zájmem si prohlédl nejnovější skládačku 
o Vysokém Mýtě Mějte se v Mejtě. 
V sobotu a neděli byly veletrhy přístupny široké veřejnosti. Bez nadsázky lze říci, že se naším 
stánkem přehnala smrš� návštěvníků. Většina z nich se vyptávala na spojení Francie - Vysoké 
Mýto - Nové Hrady. Obrovský zájem byl také o cyklostezky a cyklomapy. Někteří si přišli k naše-
mu stánku jen tak zavzpomínat na dobu vojny nebo studií v Mýtě a chtěli vidět, jak dnes město 
vypadá. Tak velký zájem jsme nečekali. REGIONTOUR 2006 skončil a nezbývá než si přát, aby 
se zájem o naše město projevil i ve zvýšeném turistickém ruchu.   

Marie Lněničková
Městský úřad Vysoké Mýto

Na Regiontouru 2006

Starosta Bohuslav Fencl s ministrem pro místní rozvoj 
Radko Martínkem nad novou skládačkou o Vysokém 

Mýtě Mějte se v Mejtě

Billboard Ministerstva pro místní rozvoj
Francie počesku
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Úterý 14. 2. 2006 v 18.00 !!!
Středa 15. 2. 2006 v 18.00 !!!   
KING KONG
Širokoúhlý dobrodružný americký film. Nej-
slavnější monstrum filmové historie prožívá 
úžasný návrat s pomocí režiséra, který do-
káže skloubit nejmodernější trikové efekty 
s velkolepou výpravou a strhujícím příbě-
hem.
190 min.! České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Středa  22. 2. 2006 v 17.30 
Čtvrtek 23. 2. 2006 v 17.30  
LETOPISY  NARNIE: 
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
Širokoúhlý dobrodružný film USA. Nadčaso-
vá dobrodružství z pera slavného spisovate-
le C. S. Lewise vypráví příběh čtyř sourozen-
ců, kterým se během hry na schovávanou 
podaří dostat do jiného světa - Narnie.
132 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Středa  1. 2. 2006 v 19.00
Čtvrtek 2. 2. 2006 v 19.00   
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
Kriminální černá sebevražedná komedie 
Velké Británie a České republiky. Příběh 
anglických novomanželů, kteří se rozhodli 
strávit dovolenou v Praze.
90 min. Mluveno anglicky a česky. České 
titulky. Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Neděle 5. 2. 2006 v 19.00   
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
Širokoúhlá komedie USA a SRN podle stej-
nojmenného bestselleru Jennifer Weinero-
vé. Hrdinkami jsou dvě sestry, u nichž se 
psychická nevyrovnanost projevuje opač-
ným způsobem.
123 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 7. 2. 2006 v 17.30
Středa 8. 2. 2006 v 17.30   
ANDĚL PÁNĚ
Nová česká rodinná pohádka plná herec-
kých hvězd a laskavého „svatého“ humo-
ru… Celovečerní filmový debut režiséra 
Jiřího Stracha na motivy pohádek Boženy 
Němcové. Příběh o napravení anděla Pet-
ronela.
90 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 10. 2. 2006 v 19.00   
RESTART
Psychologický milostný film v česko-finské 
koprodukci. Absolventský film studenta ka-
tedry režie FAMU Julia Ševčíka. Toužili jste 
někdy začít znovu?
85 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 12. 2. 2006 v 19.00   
A CO KDYŽ JE TO PRAVDA?
Americká romantická fantastická dobrodruž-
ná komedie se smutnými podtóny. Život po 
životě je krásný.
95 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Pátek 24. 2. 2006 v 19.00   
ELIZABETHTOWN
Romantický film USA. Hlavním motivem je 
poznání pravých životních hodnot mladého 
muže, který se sám teprve hledá.
124 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 26. 2. 2006 v 19.00   
DOMINO
Širokoúhlý americký thriller. Keira Knightle-
yová v roli modelky Domino Harveyové, kte-
rá opustila svou kariéru a stala se nájemnou 
lovkyní lidí.
128 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 28. 2. 2006 v 19.00
Středa  1. 3. 2006 v 19.00   
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Nová česká rodinná komedie Marie Poled-
ňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám.
V hlavních rolích Ingrid Timková a Miroslav 
Etzler.
112 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

V březnu 2006 uvidíte:  
Obchodník se smrtí • Důkaz • Lord of Ward 
• Anděl Páně • Harry Potter a Ohnivý pohár 
• Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí 
• Finty Dicka a Jane • King Kong • SAW 2 
• Hooligans.

ve čtvrtek 16. února v 19.00 hodin
v Šemberově divadle

IDIOTI   (Idioterne)
Dánsko 1998, 117‘
Režie: LARS VON TRIER
Scénář: Lars von Trier, Claude 
Carrière, Franz Seitz
Kamera: Lars von Trier, Kris-
toffer Nyholm, Jesper Jargil, 
Casper Holm
Hudba: Per Streit
Hrají: Bodil Jørgensenová 
(Karen), Jens Albinus (Stoffer), Anne Louise 
Hassingová (Susanne), Troels Lyby (Henrik), 
Nikolaj Lie Kaas (Jeppe), Louise Mieritzová 
(Josephine), Henrik Prip (Ped), Luis Mesonero 
(Miguel), Knud Romer Jørgensen (Axel), Trine 
Michelsenová (Nana), Anne-Grethe Bjarup Rii-
sová (Katrine), aj.

Autor legendárního prohlášení filmových tvůrců 
Dogma 1995, dánský režisér Lars von Trier je 
u nás relativně dobře známý, zvláště pro svůj 
film Prolomit vlny z roku 1996. V něm ještě nena-
plňoval své prohlášení a netlačil svou tvorbu do 
absurdních poloh. Teprve v následujícím filmu 
Idioti (který do pomyslné trilogie doplňuje Tanec 
v temnotách s Björk v roli české emigrantky) se 
pouští na nesmírně tenký led provokace diváků. 
V podtextu filmu říká, že je to idiotský film o idio-
tech, s idioty a pro idioty. Nejednou v dějinách 
kinematografie nalezneme výraznou stopu ve fil-
mech záměrně překračujících veškerá klišé a za-
vedené filmařské postupy. Tento výčet filmů po-
tom pochopitelně zahrnuje samoúčelné prázdné 
a nudné pokusy proslavit se něčím nevídaným 
na straně jedné, a odvážné nakročení progre-
sivním tvůrčím směrem na straně druhé (s tím, 
že někde uprostřed jsou nevýrazné dobové 
pokusy ozvláštnit klasickou filmovou produkci 
něčím zajímavým). Triersův film můžeme mj. 
chápat jako sociologickou sondu jednak do 
duší svých hrdinů a jejich okolí v tom iluzor-
ním světě vlastního příběhu, jednak do duší 
nás diváků s provokativním podtextem, kolik 
že toho vydržíme z oné předkládané fikce. Že 
je Lars von Trier dovedný řemeslník, dokázal na 
svých komerčněji laděných filmech Prolomit vlny 
a Tanec v temnotách. Razantní příklon ke svému 
manifestu Dogma 1995 je nejsilněji citelný právě 
z filmu Idioti. Bylo to vykročení správným smě-
rem nebo zůstane u obligátního kroku do slepé 
uličky? Přij�te se s námi přesvědčit.

Jan Schejbal

Filmový klub
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Letní semestr UVČ pokračuje v oboru Zajíma-
vosti východočeského regionu.
Přednášky se konají vždy ve středu v malém 
sále M-Klubu od 15.30 do 17.30 hod. 

1. přednáška - 15. března
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
VÝCHODOČESKÉHO 
REGIONU OČIMA GEOGRAFA 
A GEOLOGA 
Přednáší: doc. RNDr. Jan Vítek

2. přednáška - 29. března 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
VÝCHODOČESKÉHO 
REGIONU OČIMA BIOLOGA
Přednáší: doc. RNDr. Jitka Málková

3. přednáška - 12. dubna
SPRÁVNÍ VÝVOJ 
VYSOKOMÝTSKA, 
ZNAKY A PEČETĚ 
Přednáší: Jan F. Křivohlávek

4. přednáška - 26. dubna 
NÁBOŽENSKÉ BOUŘE 
V RADHOŠTI V ROCE 1920
Přednáší: Vlastimil Volák

Bližší informace a přihlášky v kanceláři 
M-Klubu Vysoké Mýto, Litomyšlská 71/IV, 
tel. 465 420 420. 
Poplatek za semestr: 170 Kč.

Úterý 21. 2. v 19.30
2. představení v předplatném
Agentura Pražské kulturní služby uvádí pořad 
VIOLY Praha
D. L. Coburn:

THE GIN GAME (KARETNÍ HRA)
Slavná americká tragikomedie pro dva herce 
a publikum, které umí vnímat smích i slzy mezi 
řádky. V režii Lídy Engelové účinkují Blanka 
Bohdanová a Josef Somr.
Vstupné: 180, 170, 160 Kč.
Předprodej od 6. 2. v Informačním centru Měst-
ského úřadu Vysoké Mýto.

Připravujeme na březen: 
Pondělí 27. 3. v 19.30
3. představení v předplatném:
Východočeské divadlo Pardubice: 

KREJČOVSKÝ SALÓN

Divadlo
Šemberovo divadlo

Neděle 26. února ve 14.00 a 16.00 hod.
KAŠPÁREK V PEKLE
veselý pohádkový muzikálek o Kašpárkovi, 
Honzíkovi, chytré princezně a hloupých čer-
tech.
 
Napsal: Jiří Žáček. Pro loutkové divadlo upravil 
J. Pikner. Hudbu složil a nahrál: Petr Klofanda. 
Režie: Marie Švadlenová. Scéna: Viktor Čáp. 
Výprava: Karel Jiskra.
 
Hrají loutky a soubor Loutkového divadla 
Srdíčko o. s.: M. Bezdíček, V. Čáp, Z. Dlouhá, 
M. Dostál, K. Fenik, J. Havel, K. Jiskra, L. Kar-
líčková, J. Pokorná, I. Prachařová, M. Prachař, 
P. Ryška, P. Stráník, M. Švadlenová, M. Vaňás-
ková, P. Vtípilová a další.
 
Hraje se na loutkové scéně v Litomyšlské 
ul. Vysoké Mýto. Předprodej vstupenek 
od 20. do 23. února v Informačním cen-
tru Městského úřadu Vysoké Mýto nebo 
v den představení 26. 2. přímo v lout-
kovém divadle SRDÍČKO.

Loutkové divadlo Srdíčko

Další tradiční taneční odpoledne pro starší 
a střední generaci se uskuteční
v neděli 26. února 2006 od 13.30 hod. 
ve společenském sále M-Klubu Vysoké Mýto.
Tuto neděli budete vítáni v masce i bez masky. 
K tanci i poslechu zahraje Rytmická skupina 
Vysoké Mýto pod vedením Stanislava Hájka. 
Soutěž o nejlepší masku. Srdečně zveme!
Vstupné: 40 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne v maškarním

Univerzita volného času
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HUDEBNÍ KURZY
Přijímáme přihlášky do hudebních kurzů:

elektr. klávesy, klavír

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY PODZIM 2006
Přihlášky do kurzu tance a společenské výcho-
vy se budou přijímat v pondělí 3. dubna
od 16 hodin v kanceláři M-Klubu. Telefonické 
přihlášky se tento den nepřijímají.
V dalších dnech je možné se přihlásit 
v M-Klubu osobně i telefonicky: 465 420 420.

Kurzy

M – KLUB VYSOKÉ MÝTO

kulturní a vzdělávací zařízení

vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na místo

PROVOZNÍ TECHNIK
VEDOUCÍ ÚDRŽBY

Požadavky
Středoškolské vzdělání nebo vyučen v oboru
Organizační schopnosti
Schopnost vedení menšího kolektivu pracov-
níků
Občasná práce večer, případně o sobotách 
nebo nedělích
Řidičské oprávnění skupiny B
Flexibilita

Nabízíme
Pohyblivou pracovní dobu
Dobré finanční ohodnocení
Pět týdnů dovolené
Zaměstnanecké výhody pracovníka kulturního 
zařízení

Nástup se zácvikem od 20. března 2006. 

Přihlášky do výběrového řízení s profesním 
životopisem přijímá do 28. 2. 2006: 
Dr. Josef Mlíka - ředitel M-Klubu
Litomyšlská 71
Vysoké Mýto
Tel.:  465 424 457
mklub@vysoke.myto.cz 

Osobní pohovor v rámci výběrového 
řízení proběhne 13. a 14. března 2006.

Půjču jeme be le t r i i ,  spo lečenskověd-
ní naučnou literaturu, hudebniny, mapy, 
zvukové nosiče CD, LP, MC s hudbou 
i mluveným slovem, informační prameny, 
sbírky zákonů (od roku 1918 do součas-
nosti), zajiš�ujeme meziknihovní výpůjč-
ní službu. V čítárně nabízíme více než 90 
titulů novin a časopisů, umožňujeme pří-
stup na internet a zejména práci s naučnými 
CD-romy. Součástí oddělení pro dospělé je 
i zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké 
spoluobčany.

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

Výstava ve vestibulu Městské knihovny
RUCE
Obrázky z výtvarné soutěže pořádané 
Domem dětí a mládeže Mikádo ve Vysokém 
Mýtě. Výstava  bude otevřena denně 
Výstavu je možné navštívit ve všední dny 
až do 28. února 2006.

Novinky z fondu 
Městské knihovny
Naučná literatura
Vojtěch Jančar: Na lodi křížem krážem po 
Čechách a Moravě 
Martina Langerová: Tenis a děti 

Beletrie
Hanka Kousalová: Miluji tě 3x denně
Jana Moravcová: Smrt nenosí brýle

Literatura pro děti
Thomas Brezina: Naše totálně ujetá rodinka 
To nejlepší z večerníčků 2
Gerit Kopietzová: Nebezpečný tygr

Městská knihovna
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POJĎTE SI HRÁT 
DO MUZEA ...
do 12. února 2006
... s panem výtvarníkem 
Václavem Kubátem a jeho žáky

Zveme nejen nejmenší návštěvníky na výstavu 
originálních hraček, pohybových a manipu-
lačních objektů autora Václava Kubáta a jeho 
žáků. Václav Kubát se téměř půl století věnu-
je tvorbě autorských hraček, hracích objektů 
a modelů. Výstava navazuje na úspěšný pro-
jekt Kočkohrátky.

od 16. února do 16. března 2006
… s panem malířem 
Josefem Čapkem

Vystaven bude jeden z neúspěšnějších čes-
kých programů pro malé diváky, který součas-
ně učí vztahu k hodnotám moderního výtvar-
ného umění.

Otevírací doba muzea:
út - pá 9 - 12, 13 - 17
so - ne 9 - 12, 13 - 17
www.muzeum.myto.cz, 
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 422 850 - 1

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás zve 
na

II. MUZEJNÍ PLES 
ve stylu 30. let 20. století s tématikou sportu
4. února 2006 začátek ve 20.00 hodin, 
sál M-klubu Vysoké Mýto
- v rytmu swingu hraje EXPRES COMBO – řídí 

Jan Klíma 
- swingové předtančení s výukou dobového 

tance C-DANCE Ústí nad Orlicí
- moderuje Jitka Slezáková
- soutěž O koláč Pumpenykl, soutěž O nejlepší 

dobový dámský kostým
- soutěž pro muže O cenu Ludvíka Krhounka
- bohatá tombola s překvapením pro výherce 

hlavních cen
 
Dále z programu: Bude se vojsko chovat 
slušně? Zasáhne policejní patrola včas? Ode-
jde vítěz tomboly domů po svých nebo odjede 
na …? Přijede Oldřich Nový pověstným vozem 
Aero 50 Dynamic? 

Vstupné: vstupenka s místenkou 130 Kč; 
vstupenka bez místenky 80 Kč.
Předprodej vstupenek v pokladně Regionální-
ho muzea ve Vysokém Mýtě.
Pro ty, kteří přijdou v dobovém společenském 
nebo sportovním oblečení, bude přichystán 
dárek (dámy - květina, gentlemani - doutník).

Regionální muzeum

13



Výstavní program Městské galerie Vysoké 
Mýto na léta 2006-2007

2006
26. 3. – 5. 5.
Bohumil Knyttl (1903 - 1977)
Výstava malíře-krajináře, působícího na Lužs-
ku, Novohradsku a Vysokomýtsku ve 30. a 40. 
letech 20. století. 
     
28. 5. - 30. 6. 
Ing. Arch. Milan Košař (1946)
Průřez tvorbou architekta a malíře, který od 
roku 1993 působí i jako architekt města Vysoké 
Mýto. 

23. 6. - 17. 9. (Galerie ve Zvonici)
Bernard Lesaing (1953)
Výstava francouzského fotografa. Koná se 
v rámci ENTREVUE, Mezinárodních partner-
ských dní ve Vysokém Mýtě.

22. 10. - 26. 11. 
Václav Macháň (1921)
Retrospektivní výstava k 85. narozeninám cho-
ceňského malíře. Koná se v rámci cyklu Světy, 
ve spolupráci se společností Ecotex.

5. 12 - 26. 12. 
Orbis pictus. Svět v obrazech. 
Obrazy, kresby a skicáky českých malířů z je-
jich cest po světě. V rámci cyklu Vánoce v ga-
lerii. Výstava z fondů Městské galerie Vysoké 
Mýto a z veřejných a soukromých sbírek.

2007
6. 1. - 19. 2    
  
Jan Juška (1907 - 1983) 
Výstava ke 100. výročí narození vyso-
komýtského malíře a nezapomenutelného 
pedagoga. Výstava z cyklu Světy, ve spolu-
práci se společností Ecotex.

Březen-duben
Georges Wolinski (1934)
Výstava legendárního francouzského satirické-
ho kreslíře a ilustrátora. Ve spolupráci s Icart 
Strasbourg.

Městská galerie

Bohumil Knyttl: 
Podzim

olej, karton, 
30. léta 20. stol., 

soukromá sbírka, 
Vysoké Mýto

Bernard Lesaing: 
Svatební cesta
Marseille, 1982

Viktror Stretti: 
Parník Europa, 

Wolwich, Anglie, 
1906, olej, lepenka, 

50 x 52 cm, MGVM 14

Zdeněk Rosák: 
Jan Juška, 

patinovaná sádra, 1988, 
MGVM 1027
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Prosba Městské galerie:
Městská galerie připravuje na březen 2006 výstavu krajináře Bohumila Knyttla (nar. 1903 
v Kobylicích u Nového Bydžova, zemřel 1977 v Ostravě). Bohumil Knyttl působil v našem 
kraji ve 30. a 40. letech 20. století, kdy žil se svou rodinou ve Střemošicích u Luže a posléze 
i v Luži a pracoval i jako restaurátor při opravě fresek a výtvarných děl na novohradském zám-
ku. Ve Vysokém Mýtě vystavoval v budově bývalého kasina své olejomalby v roce 1943. Byla 
to jedna z prvních výstav v budově Kasina, 
kterou tehdy město zakoupilo pro budoucí 
galerii. Městská galerie předpokládá, že ve 
vysokomýtských sbírkách a domácnostech 
je mnoho obrazů signovaných tímto malířem. 
Jeho signatura bývá mnohdy těžko čitelná 
(viz obrázek). Městská galerie prosí případné 
majitele obrazů Bohumila Knyttla, aby byli tak laskavi a přihlásili se, a to i v případě pochybností 
o autorovi díla, kurátorovi výstavy, kterým je dr. Pavel Chalupa. Městská galerie by ráda pořídila 
alespoň fotodokumentaci všech obrazů, které se nacházejí v soukromých sbírkách, případně 
by ocenila i možnost jejich zapůjčení na dobu konání výstavy (březen - duben 2006). Budeme 
vděčni i za informace či svědectví o zdejším působení B. Knyttla. Současně uvítáme možnost 
kontaktu s majiteli obrazů dalších umělců, kterým Městská galerie připravuje výstavu v letech 
2006 - 2007 (Jan Honsa, Jan Juška a Václav Peřina). Děkujeme za spolupráci. 
Kontakt: PhDr. Pavel Chalupa (tel. 606 796 599) 
nebo
 
Městská galerie Vysoké Mýto
nám. Přemysla Otakara II. 24
566 01 Vysoké Mýto
galerie@myto.cz
tel.: 465 483 373
fax: 465 483 374

Červen - září 2007 (Galerie ve Zvonici) 
Jan Honsa (1876-1937). 
Výstava rodáka z Tisové, krajináře celoživotně 
spjatého s nedalekými Běstovicemi, jediného 
skutečného venkovana generace mařákovců. 
Ve spolupráci s veřejnými i soukromými půjči-
teli a galeriemi.

28. 10. - 24. 11. 
Výstava k 50. výročí založení Městské ga-
lerie ve Vysokém Mýtě. 
U příležitosti výstavy bude představena pub-
likace 50 let MGVM a zpřístupněna virtuální 
internetová galerie se všemi uměleckými díly 
chovanými v depozitářích.

5. 12 – 28. 1. 2008 
Vánoce v galerii IV.: Portrét. Pocta Václa-
vu Peřinovi. 
Sbírka portrétů ze sbírek Městské galerie Vyso-
ké Mýto a ze soukromých rukou. Ke 100. výročí 
narození malíře Václava Peřiny.

Jan Honsa: 
Chalupa v Běstovicích, 

olej, karton, 1919, 
MGVM 2074 

Václav Peřina: 
Autoportrét, 

olej, překližka, 60. léta 
20. stol., 

MGVM 151
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POZOR, budoucí prvňáčkové,
NAŠE ŠKOLA JE PLNÁ KOČEK!
Vezměte za ruku mamku, ta�ku, babičku 
nebo dědu a přij�te v úterý 31. ledna nebo 
ve středu 1. února 2006 od 13 hodin do 
17 hodin do budovy 1. stupně ZŠ Javor-
nického (budova U Kostela) na opravdovou 
kočičí dráhu.
Zacvičte si, prohlédněte si naši hezkou školu 
a odneste si dárek na památku.
Těší se na vás všechny školní kočky.

MÁTE DOMA 
BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA?
Zveme Vás k zápisu do 1. tříd
pro školní rok 2006 – 2007
Pátek:  10. 2. 2006   13.00 - 17.00 hod.
Sobota:  11. 2. 2006    8.00 - 11.00 hod.
Zápis proběhne dle obecně závazné vy-
hlášky č. 6/2005, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených městem 
Vysoké Mýto

Těšíme se na Vás!
Ředitelství ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto

1. stupeň (u Penny Marketu)
VŠE POD JEDNOU STŘECHOU
Naši školu tvoří komplex vzájemně propojených 
budov v uzavřeném školním areálu. Součástí 
tohoto areálu je původní budova, tělocvična, 
jídelna a nová moderně vybavená budova, kte-
rá byla nově otevřena v září loňského školního 
roku. Celý komplex budov je oplocený a jeho 
součástí je i nové sportoviště s umělým povr-
chem. Hřiště lze všestranně využívat – běžecké 
dráhy, fotbal, volejbal, košíková, tenis, pískové 
doskočiště atd. Kromě hřiště je zde i školní zah-
rada s průlezkami, kolotočem, houpačkami a 
stolem na pingpong, která je umístěna za pů-
vodní budovou školy a je rovněž oplocená. Za-
hradu využívají především školní družiny.
Jelikož jsou všechny budovy školního areálu 
propojeny, děti během dne nikam nepřecháze-
jí. Vše je pod jednou střechou a rodiče nemusí 
mít obavy z přemís�ování dětí. Máme odborné 
učebny pro výuku hudební, výtvarné výchovy 
a dramatické výchovy, dále jazykovou a počí-
tačovou pracovnu a moderně vybavené školní 
družiny. Provoz školní družiny je přizpůsoben 
zájmu rodičů. Umožňujeme tzv. ranní scházení, 
takže děti mohou jít ráno již v 6.15 do školní 
družiny v hlavní budově a pak se společně 
s vychovatelkami přemístí na I. stupeň. Ve dru-
žině mohou děti při nejrůznějších odpočinko-
vých, sportovních a rekreačních činnostech 
pobývat do 16.30 hod.
Kromě povinné školní výuky dle výukového 
programu Obecná škola a Tvořivá škola mohou 
děti navštěvovat i různé zájmové kroužky. Nabí-
zíme zájmovou tělesnou výchovu, gymnastiku, 
sborový zpěv, výtvarnou výchovu, informatiku 
a práci s počítačem, hru na zobcovou flétnu, 

Školy
Základní škola Jiráskova

Základní škola Javornického

dramatickou výchovu, šachový kroužek a dal-
ší, dle zájmu dětí a rodičů. Výsledky v těchto 
kroužcích děti prezentují na veřejnosti při růz-
ných vystoupeních či výstavách (např. ve výlo-
ze Městského úřadu).
Naše škola úzce spolupracuje s Domem dětí 
a mládeže, ZUŠ, mateřskými školami, ostatními 
institucemi města (Městská knihovna, Městská 
galerie…) i Regionálním muzeem. Pořádáme 
různé exkurze, besedy, zájezdy, výlety a školy 
v přírodě. Každoročně se žáci účastní plavec-
kého výcviku, dopravního kurzu, rozmanitých 
vědomostních i sportovních olympiád, žáci při-
pravují různé programy pro své mladší kamará-
dy z mateřských školek i pro své rodiče. Svoje 
vědomosti a dovednosti prezentují nejen v růz-
ných soutěžích, ale také ve svém školním ča-
sopise Kukátko, který vychází pravidelně každý 
měsíc. Veškeré informace o naší škole, všech 
akcích i fotografie naleznete na internetových 
stránkách www.vysoke-myto.cz/zsjiraskova. 
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Základní umělecká škola uvede
ve dnech 21. 2. a 22. 2. 
POLOLETNÍ KONCERTY ŽÁKŮ
Začátek vždy v 17.00 hod.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ 
v sólovém a komorním zpěvu 
proběhne v budově ZUŠ Vysoké Mýto 
ve čtvrtek 9. 2. 2006. Soutěž začíná v 9.00 
hodin. 

KLAVÍRNÍ RECITÁL 
JANA JIRASKÉHO
Do posledního místa zaplněný koncertní 
sál základní umělecké školy byl ve čtvrtek 
12. ledna 2006  svědkem  velkolepého 
výkonu klavíristy Jana Jiraského. Základní 
umělecká škola jeho recitálem završila 
oslavy 60. výročí založení školy. Posluchači 
slyšeli, co dokáže kvalitní hudební nástroj 
v rukách nadaného klavíristy. Samotný Jan 
Jiraský se pochvalně vyjádřil o koncertním 
křídlu, které za výrazné pomoci sponzorů 
zakoupila základní umělecká škola. Jedním 
z gratulantů byl také ing. Jiří Muzikant. I jeho 
zásluhou škola koncertní křídlo získala.

Základní umělecká škola

Foto  Vlastimil Švadlena

2. 2 . - 3. 2. 
NOC V MIKÁDU
pololetní prázdniny v Domě dětí a mládeže 
plné her, vyrábění, vaření….
- přespíme ze čtvrtka (od 18 hodin) na pátek 
 (do 15 hodin)
-  s sebou spacák
- cena: 150 Kč

18. 2. 
TURNAJ V LIDSKÉM FOTBÁLKU
Obdoba stolního fotbalu, pro hráče je 
připraveno fotbalové hřiště s pohyblivými 
rourami, u kterých jsou hráči připevněni 
a můžou se pohybovat pouze do stran.
Max. počet hráčů na hřišti je 12. 
Rozměry hřiště: 8 x 15 x 2,20m. 
Výzva: Zájemci o tento turnaj, dejte dohro-
mady tým o 6 až 10 hráčích (počítáno 
s náhradníky) a přihlaste se u nás v DDM Miká-
do tel: 465 424 314, 731 108 510 nebo nejlépe 
osobně!

TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
pro žáky 3. a 4. ročníků ZŠ

KURZ PATCHWORKU
začínáme ve středu 15. února v 19.00 
v DDM Mikádo
- cena kurzu: 500 Kč
- délka kurzu: 2 měsíce (1x týdně 3 hodiny)
Ještě jsou volná místa!
Přihlášky na telefonu: 465 424 314, 731 108 510
e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz.

KURZ
MASÁŽE PRO KAŽDÝ DEN 
- poslední 2 volná místa pro manželské páry 
Délka kurzu: 2 - 3 hodiny 
Termín bude upřesněn na plakátech.

Každý pátek se v DDM Mikádo budou konat 

SEZENÍ S BUBÍNKY
Zájemci, přij�te ve 14.30 hodin. Bubínek s se-
bou.

ANGLICKÁ KONVERZACE
pro žáky 7. - 9. tříd
únor - květen v DDM, cena 400 Kč.
Vedoucí: Jitka Chládková

DDM Mikádo
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Česká křes�anská akademie, místní skupina 
Vysoké Mýto vás zve na přednášku
Václava Vacka, faráře z Letohradu
MUŽSKÁ A ŽENSKÁ 
SPIRITUALITA
středa 15. února 2006 v 18.30 hodin
v sále ZUŠ Vysoké Mýto
Vstupné dobrovolné.

Česká křes�anská akademie

vás zve na
11. MATURITNÍ PLES
který se koná 
v pátek 10. 3. 2006 od 20.00 hod.
ve společenském sále M-Klubu.
Vstupenky jsou již v prodeji v ISŠT, č. tel. 
465 420 405 – Petra Lorencová.
K tanci i poslechu hraje VEPŘO-KNEDLO-
-ZELO Litomyšl.
Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola.
Těšíme se na vaši účast.

ISŠ technická Vysoké Mýto

Vysoké Mýto, oddíl kopané pořádá tradiční
SPORTOVNÍ PLES
ve dvou sálech M-Klubu ve Vysokém Mýtě 
18. února 2006 od 20.00 hod.
K tanci hraje: PROXIMA, Betl Band
Další program: Předtančení, bohatá tombo-
la. Občerstvení zajištěno.
Vstupenky lze zamluvit a zakoupit od 10. 1. 
2006 ve sklenářství u Ševčíků ve Vysokém 
Mýtě - tel.: 465 422 062.

Sportovní klub

Český svaz ochránců přírody 
PROSÍ OBČANY O SPOLUPRÁCI 
V případě, že naleznete zraněné volně žijící 
zvíře, kontaktujte záchranné stanice. Ty se 
zabývají příjmem a léčbou nalezených handi-
kepovaných volně žijících živočichů. Čím dří-
ve se dostane zraněnému odborné pomoci, 
tím větší je jeho naděje na záchranu. 
Kontakt: 
ČSOP Pasíčka , tel.: 603 502 862
ČSOP Vendolí, tel.: 604 830 851

ČSOP

zahajuje 
PRAVIDELNÉ JARNÍ KURZY
14. února v 18.00 2. díl
15. února v 16.15 Nároční
15. února v 18.00 4. díl

Do 2. dílu se mohou přihlásit i začátečníci. 
Cvičí se na Gymnáziu ve Vysokém Mýtě. 10 
setkání po 2 vyuč. hodinách. 
Cena 350 Kč. Jednotlivě 40 Kč.
Kontakt: Mgr. Dana Mořkovská
morkovska@gvmyto.cz
tel.: 737 582 384

Škola jógy KARAKAL

Vysokomýtský pěvecký sbor Musica de 
Chiesa vyhlašuje konkurzy do jednotlivých 
hlasových skupin (soprán, alt, tenor, bas).
Nabízíme dlouholetou spolupráci, účast na 
festivalech a koncertech u nás i v zahraničí, 
natáčení CD.
Zájemci ve věku 15 - 35 let se mohou hlásit 
do 20. 3. 2006 na č. 724 164 027 nebo e-mai-
lu: janfajfr@seznam.cz.

Konkurz
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Sportovní klub DONOCYKL Vysoké Mýto 
pořádá lyžařský
PŘEJEZD ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
Datum: neděle 5. 2. 2006
Odjezd: 7.30 hod. od Šemberova divadla, 
(návrat asi v 17.30 hod.), řidič p. Bezděk.
Cena: členové klubu a jejich nevýdělečně 
činné děti - 80 Kč
ostatní - 130 Kč
Cena zahrnuje dopravu, cereální občerst-
vení od firmy Nový věk a orientační mapku 
oblasti Ž�árských vrchů.
Popis: Trasa z běžeckého areálu v Novém 
Městě na Moravě, přes Vlachovice, Fryšavu 
a Devět skal do Svratky. Celková délka této 
nejkratší trasy je asi 20 km.
Odjezd ze Svratky v 16.00 hod.
Přihlášky: ústně v prodejně Donocykl Vys.
Mýto do 3. 2. 2006 současně se zaplacením 
jízdného. Předběžné přihlášky též na tel. 
605 553 258.
Doporučené mapy: ShoCart č. 3 nebo edi-
ce KČT č. 48.
Při nenaplnění min. počtu 35 účastníků 
nebo při nevyhovujících sněhových pod-
mínkách se zájezd ruší a vybrané jízdné se 
vrátí. Akce se koná na vlastní nebezpečí zú-
častněných.

Sportovní klub DONOCYKL Vysoké Mýto 
pořádá lyžařský
PŘEJEZD ORLICKÝCH HOR
Datum: sobota 18. 2. 2006
Odjezd: 7.30 hod. od Šemberova divadla, 
(návrat asi v 1730 hod.), řidič p. J. Bezděk
Cena: členové klubu SK Donocykl a jejich 
děti do 15 let - 100 Kč, ostatní - 140 Kč
Trasa: Sedlo Přední Vrch - Hanička (5,5) 
– Mezivrší (12) – Pěticestí (15,5) – Velká 
Deštná (24), dále – Luisino údolí (26) – Dešt-
né (29,3) nebo – Šerlich (27) – Polomské 
sedlo (30,5) – Sedloňovský černý kříž (32,5) 
– Deštné (38).
Možnosti nástupu na hřeben:
1. sedlo Přední Vrch, 2. Hanička

Sport
SK Donocykl

Odjezd zpět: 16.00 z parkoviště u vleku Marta II
Přihlášky: v prodejně Donocykl Vysoké 
Mýto do 10. 2. 2006 současně se zaplace-
ním jízdného. Předběžné přihlášky též na 
tel. 465 420 366 nebo na www.sk.donocykl.cz.
Při nenaplnění minimálního počtu 35 účast-
níků se zájezd ruší a vybrané jízdné se vrátí.

Bazén
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Jazykové
gymnázium
ve Skutči
čtyřleté a osmileté
zřizované Biskupstvím
královéhradeckým

přijme učitele/ku 
AJ, ČJ, D, Fy, IVT.

Ubytování pomůžeme zajistit.

tel: 469 326 360, info@jagy.cz

Den otevřených dveří: 
28. 1. 2006,  po dohodě kdykoliv.

DUBOVÉ PODLAHY

SCHODY

STŘEŠNÍ OKNA

777 788 164
Telefon:

Gapa spol. s r. o. přijme do trvalého 
pracovního poměru

servírky - číšníky - uklízečku
do nově otevřeného baru s hernou ve Vysokém Mýtě.

Nástup: únor 2006
Informace na telefonu:

777 589 117 • 777 589 096
e-mail: sekretariat@gapasro.cz

Srdečně Vás zveme 
do nově otevřeného baru s hernou na náměstí

Metropolis
Otevřeno non-stop

dva plazmové televizory • výherní hrací přístroje
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