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Alois Srnský (1879 – 1952)
Státní reálné gymnasium ve Vysokém Mýtě, asi 1930, dřevoryt, papír,  75 x 122 mm, 

Městská galerie Vysoké Mýto.

Gymnázium
Vysokomýtské gymnázium bylo založeno jako městská instituce roku 1879. Dnešní budova (na 
obrázku nahoře) byla vystavěna nákladem obce vysokomýtské podle návrhu vídeňského architekta 
Saturnina Hellera vysokomýtským stavitelem Josefem Drahošem v letech 1880-1882 na místě, kde 
dříve stávala budova děkanství. Od roku 1896 je gymnázium spravováno státem, nejprve jako vyšší 
(klasické) gymnázium, od roku 1926 jako reálné gymnázium, od roku 1948 jako součást jedenácti-
leté střední školy a do roku 1968 jako střední všeobecně vzdělávací škola, nyní znovu gymnázium... 
V roce 1930 byla budova rekonstruována do dnešní vnější podoby. V roce 1964 byly adaptovány 
i vnitřní prostory a v roce 1997 vznikla moderní půdní vestavba. V době, ze které pocházejí oba 
obrázky zdejšího profesora kreslení Aloise Srnského, tedy na počátku 30. let, studovalo na 
gymnáziu 247 žáků (153 chlapců a 94 děvčat); dnes jich je 348 (122 chlapců a 226 dívek ve 
12 třídách čtyřletého a osmiletého studia).

Na obálce: 
Alois Srnský (1879 – 1952)
Pohled z gymnázia na Kostelní náměstí (dnes nám. O. Vaňorného; vpředu část průčelí chrámu 
sv. Vavřince a ústí ulice K. Světlé; v pozadí věže býv. Okresního domu a býv. Okresního soudu). 
30. léta 20. stol, akvarel, papír, 30,5 x 22 cm, Městská galerie Vysoké Mýto.



JULIE JIREČKOVÁ
fotografka
* 21. 1. 1878 ve Vídni
† 11. 8. 1963 ve Vysokém Mýtě

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě prezentuje ve svých pro-
storách až do 15. února malou výstavu přibližující historii Klu-
bu fotografů amatérů a práce některých jeho členů. Jednou 
z pozoruhodných a nesmírně zajímavých osobností tohoto klubu 
byla Julie Jirečková, dcera známého vysokomýtského rodáka Her-
menegilda Jirečka.  
Není známo, kdy se tato mimořádně umělecky nadaná žena za-
čala věnovat fotografování, většina jejích prací totiž není datována. 
Bylo to ale pravděpodobně hned na začátku 20. století, protože v 
roce 1906 se účastnila se svými pracemi fotografické výstavy na 
Zbraslavi a pak výstavy pražského Klubu fotografů amatérů. Hned 

od počátku její práce vzbuzovaly zasloužený obdiv, o kterém svědčí i fakt, že byly otištěny ve 
Fotografických obzorech v roce 1906 a 1907. Velmi záhy se Julie Jirečková stala i členkou vyso-
komýtského Klubu fotografů amatérů. To vše v době, kdy ženy neměly ještě mnoho možností k 
vlastní realizaci obecně, natož pak v tak specifické oblasti, jakou tehdy bylo fotografování. 
Nejoblíbenějším tématem Julie Jirečkové byly květiny (obzvláště chryzantémy) a příroda vů-
bec. Nelze opomenout velmi zdařilé a nápadité fotografie z rodinného života ve vile na neda-
lekých Vinicích a především portréty sestry Noemi v nádherných šatech s květy. Její oblíbenou 

Medailon měsíce

Bez názvu (Noemi Jirečková), fotografie, 1912. Sbírka Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
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technikou byl gumotisk1), za jeden z 
nich – Mlhavé lesní jitro – obdržela 
II. cenu na společné výstavě maleb 
a fotografií uspořádané v roce 1908 
ve Vysokém Mýtě. V roce 1973 byl 
darem přijat do sbírek vysokomýt-
ského muzea fotoaparát, který podle 
údajů dárce pochází z pozůstalosti 
po Julii Jirečkové, a tudíž se s nej-
větší pravděpodobností jedná o pří-
stroj, na kterém vznikaly práce této 
výjimečné ženy. Přestože Julie nikdy 
nedosáhla věhlasu své starší sestry, 
klavírní virtuózky Noemi, můžeme 
ji přesto přisoudit jedno prvenství - 
dodnes je považována za první ženu 
uměleckou fotografku u nás. Její 
dílo zhodnotil Antonín Dufek násle-

dovně: „…dílo Julie Jirečkové nepatří na periférii, nýbrž do centra tehdejší nové fotografické 
epochy. Vychází z tradice intimní krajinomalby. Patří k nejkultivovanějším projevům této tradice 
ve fotografii. Motivy Jirečkové jsou nerudovsky prosté. Její dílo představuje protiváhu secesní 
okázalosti. Zakládá ve fotografii tradici, která se 
projevila jako nejvitálnější, a proto přetrvává až do 
dneška…“
Dílo a život Julie Jirečkové stále čeká na podrobné 
zmapování a zhodnocení, bohužel pro případné 
badatele to bude práce nesmírně namáhavá, uvě-
domíme-li si, že se nedochovaly téměř žádné lis-
tinné dokumenty, korespondence ani vzpomínky 
pamětníků a téměř veškerá pozůstalost byla zniče-
na či rozkradena z rodinné vily Jirečků na Vinicích 
po smrti obou sester v roce 1963. 

Fotografické úspěchy Julie Jirečkové: 
• 2. cena za gumotisk Mlhavé lesní jitro - Vysoké 

Mýto (1908)
• účast na výstavě českého KFA - Praha (1911)
• účast na výstavě plzeňského KFA v roce 1921 
• účast na 1. výstavě Svazu čs. klubu fotografů ama-

térů v Krasoumné jednotě v Praze (1923-1924)
• několikrát reprodukce fotografií v časopisech

rm-

1 Gumotisk (flexografie) – technika přímého tisku z výšky, při němž se barva přenáší na potiskovaný materiál 
přímo z povrchu elastické tiskové formy (gumotypu).

Řeka Loučná pod Vinicemi, kol. roku 1910
Sbírka Regionálního muzea 

ve Vysokém Mýtě

Noemi a Julie Jirečkovy, kol. roku 1900
Sbírka Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
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až do roku 1939, po válce jako výpomocný 
učitel na penzi ještě v letech 1947-1950. Od 
počátku svého působení ve Vysokém Mýtě 
byl velmi aktivní při organizaci společenské-
ho a kulturního života ve městě. Vedle své 
práce pedagogické a malířské (byl oblíbe-
ným portrétistou a malířem městských scén) 
se zapojil do organizování výstav, byl mj. i 
správcem prvního městského (sokolského) 
biografu a předsedou místní odbočky svazu 
důstojníků. Jako umělec byl velmi všestran-
ný. Přestože jeho doménou byla klasická 
olejomalba, věnoval se intenzivně i kresbě a 
grafice, zejména dřevorytu. Většina jeho děl 
z 20. – 40. let jsou krajinomalby či žánrové 
scény z Vysokého Mýta a okolí; na rozdíl od 
Jana Jušky (svého mladšího vysokomýtské-
ho kolegy-malíře, který maloval tytéž scény, 
avšak programově nezobrazoval na svých 
krajinách a městských výjevech žádné po-
stavy), je u Srnského člověk povětšinou 
ústředním hrdinou svého města či svého po-
líčka. Optimistický, zářivě barevný, úsměvný 
a sociálně citlivý tón jeho děl ho řadí po bok 
podobně cítících meziválečných umělců, ja-
kými byli například Václav Rabas v malířství 
či Jan Rambousek v grafice; mnohdy až gro-
teskní charakter Srnského prací dává sice 
tušit, že jejich autor byl poučen expresionis-
mem, ale v jádru zůstal šťastným člověkem 
a upřímným krajinářem venkova.  I hravý 
podpis, ideogram, jímž signoval některé své 
obrazy, napovídá mnohé o Srnského vztahu 
k svému umění: ač absolvent tří věhlasných 
evropských malířských akademií, neměl vý-
raznějších ambicí, a ač velmi výtvarně i spo-
lečensky velmi aktivní, k vlastní slávě se pří-
liš neměl. Svou první samostatnou výstavu 
měl až roku 1940 v sále bývalého Okresního 
domu (v dnešní Výstavní síni Jana Jušky), 
poté roku 1942; první větší posmrtná výsta-
va se pak konala až roku 1994, kdy v Měst-
ské galerii ve Vysokém Mýtě (péčí dr. Karla 
Jaroše ve spolupráci s tehdejším Okresním 
muzeem) bylo jeho dílo, roztroušené povět-
šinou v soukromých sbírkách, představeno 

poprvé souborněji. 
-ch-

ALOIS SRNSKÝ 
akademický malíř, profesor kreslení na 
vysokomýtském gymnáziu

* 25. října 1879 v Rosicích u Chrasti
† 12. prosince 1952 ve Vysokém Mýtě

Studoval na gymnáziu v Chrudimi a poté od 
roku  1887 v Praze, nejprve na Umělecko- 
průmyslové škole, od roku 1898 na Akade-
mii. Zde byl postupně žákem profesorů (a 
pozdějších rektorů) Vojtěcha Hynaise a Ru-
dolfa z Ottenfeldu. Po studijních pobytech 
na akademiích v Mnichově a Florencii a po 
absolutoriu na pražské Akademii v roce 1905 
nastoupil dráhu profesora kreslení, nejprve v 
Brně, poté od roku 1912 na dívčím lyceu v 
Chrudimi. Válku absolvoval na frontě – v Ha-
liči a Bosně, odkud si přivezl velké množství 
etnograficky cenných barevných kreseb a 
akvarelů. V roce 1919 definitivně zakotvil ve 
Vysokém Mýtě, kde působil jako profesor 
kreslení na místním gymnáziu a vychoval 
tu dvě generace výtvarně velmi poučených 
žáků. Jako řádný profesor kreslení tu učil 

Malíř měsíce

Alois Srnský: Autoportrét. 30. léta 20. stol., 
barevné tuše, akvarel, papír, Městská galerie 
Vysoké Mýto

Jedna ze  signatur Aloise Srnského
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V našem seriálu o vysokomýtských malířích pokračujeme dílem Aloise Srnského. V tomto čísle 
jsme mu kromě obálky věnovali i malířský medailon, a tak se únorová Vitrinka může otevřít 
výhradně Srnského obrazům a obrázkům z Vysokého Mýta...

d

Vitrinka

Na Podloubí (Hostinec Na Podloubí stával v dnešní 
Pražské ulici  v místech, kde dnes stojí obytný dům 
83/II), dřevoryt, papír, 20. léta, MGVM Na Choceňském předměstí (Zamastilovo zahradnic-

tví), olej, plátno, 30. léta, MGVM.

Škrétova ulice, olej, plátno, 30. léta, MGVM. 

Chrám sv. Vavřince, bar. dřevoryt, papír, 20. léta, 
MGVM

Na cestě ze školy, olej, plátno, 30. léta, Gymnázium 
Vysoké Mýto.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa.
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Udílení výročních cen města Vysoké Mýto letos proběhne v netradičním hávu. Slavnostní ve-
čer, který společně připravují město Vysoké Mýto a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 
bude inspirován 200. výročím narození nejvýznamnějšího vysokomýtského rodáka Aloise Voj-
těcha Šembery (21. 3. 1807 – 23. 3. 1882). V předvečer tohoto mimořádně významného výročí, 
v sobotu 17. března v 19 hodin, budou ve Společenském sále M-Klubu v dobové atmosféře 
19. století předány výroční ceny města v tradičních kategoriích a následovat bude slavnostní 
ples na vlnách vídeňského valčíku. Oba pořadatelé, město i muzeum, doufají, že se obě tradice, 
totiž tradice slavnostního předání cen i tradice muzejního plesu, letos šťastně prolnou a že se 
vytvoří tradice nová, městský ples v historizujícím duchu, na kterém by mohly být ceny města 
předávány každoročně. Výročním cenám, plesu i výročí Aloise Vojtěcha Šembery se budeme 
detailně věnovat v březnovém čísle Vysokomýtského zpravodaje.

-ch-

VÝROČNÍ CENY MĚSTA VYSOKÉ MÝTO

1. wysokomýtský 

MĚŠŤANSKÝ PLES
NA VLNÁCH WÍDEŇSKÉHO WALČÍKU

u příležitosti 200. wýročí narození
našeho slowutného rodáka

Aloisa Wojtěcha Šembery
spolu pořádají město Wysoký Mejto

a Regionalní museum v Mejtě
we Společenském sále Městského Clubu na swatého Patrika mučedníka 

v sobotu 17. března L. P. 2007 o 7. hodině wečerní,
o kteréžto hodině budou předány 

wýroční ceny města 
wynikajícím oudům kulturního a sportowního žiwota wysokomýtského 

a o hodinu později nastane wolný rej 
za hudebního doprowodu symphonického orkestru jindřichohradeckého.

Wstupenky ráčí welejemné publikum zakoupiti v Regionálním museum v Šemberově ulici 
či v budowě radniční na Králowském náměstí v Mejtě od 19. dne měsíce února t. r. 
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Úplná znění usnesení ZM č.7/06 a RM č. 
40/06 – 42/06 jsou zveřejněna na interneto-
vé stránce města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah.  

13. prosince 2006 zastupitelstvo města:
• schválilo rozbor hospodaření města sesta-
vený k 30. 9. 2006 a pravidla rozpočtového 
provizoria na rok 2007;
• neschválila prodej prioritních akcií České 
spořitelny, a. s.;                                        
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 8/2006, 
kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, ve znění vyhlášek 
č. 1/2002 a 5/2003, 4/2004 a 7/2005; 
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 9/2006, 
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, 
o místním poplatku ze vstupného ve znění 
vyhlášky č. 2/2004;                         
• vydalo obecně závaznou vyhláška č. 10/2006 
o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství;                                                                                
• schválilo zrušení společnosti Služby Vysoké 
Mýto, s. r. o. likvidací; 
• souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na 
odstranění následků povodně dle nařízení 
vlády č. 396/2001 Sb.;                               
• schválilo Územní plán Vysokého Mýta; zpra-
covatelem je Architektonický ateliér  AURUM 
spol. s r. o., Pardubice. V rámci předloženého 
Územního plánu města schválilo a vymezilo:
1. Závaznou část Územního plánu Vysokého 
Mýta,                                       
2. Vyhodnocení stanovisek a připomínek 
dotčených orgánů státní správy, orgánů územ-
ního plánování sousedních územních obvodů, 
správců inženýrských sítí;
• vzalo na vědomí stanovisko nadřízené-
ho orgánu územního plánování, které vydal 
odbor strategického rozvoje kraje Krajského 
úřadu Pardubického kraje dne 20. 11. 2006, 
a konstatovalo, že schvalované dokumenty 
ve schvalovacím řízení Územního plánu města 
Vysokého Mýta jsou ve schodě s předloženým 
stanoviskem, které je nedílnou součástí tohoto 
usnesení;
• vydalo obecně závaznou vyhlášku města 
Vysoké Mýto č. 7/2006 o závazných částech 
Územního plánu města Vysokého Mýta;      

• pověřilo starostu města jednáním s 
Pardubickým krajem a Ředitelstvím silnic a 
dálnic Praha ve věci obchvatu Vysokého Mýta 
a podáním zprávy o výsledku jednání na nej-
bližším zastupitelstvu;
• schválilo uzavření smlouvy na projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci budovy bývalé-
ho soudu s ateliérem arch. Romana Brychty, 
Projektil, Praha;
• schválilo Zásady města Vysoké Mýto pro 
poskytování finanční dotace z rozpočtu  města 
v roce 2007;                                        
• schválilo podání žádosti o udělení dotace 
v rámci programu „Podpora terénní práce“ 
na Úřad vlády ČR a v případě udělení dotace 
spoluúčast ve výši 30 % z nákladů na realizaci 
tohoto programu;

5. prosince rada města:
• projednala a schválila změny ve složení 
komisí rady města a výborů zastupitelstva 
města; 
• schválila uzavření nájemní smlouvy na byty 
ve Vysokém Mýtě v ulici V Břízkách, v ulici 
Sportovní a v ulici Husova.
 
13. prosince rada města:
• souhlasila s úpravou úhrad za  úkony pečo-
vatelské služby s účinností od 1. 1. 2007;
• vzala na vědomí průběžnou informaci o mož-
nosti zřídit samostatné IC města Vysoké Mýto v 
č. p. 15, nám. Přemysla Otakara II;
• souhlasila s poskytnutím dotace České 
abilympijské asociaci Pardubice ve výši 
1 000 Kč;
• souhlasila s poskytnutím dotace Orlickému 
sportovnímu sdružení okresu Ústí nad Orlicí ve 
výši 2 000 Kč;
• schválila přijetí daru od společnosti  PROVYS 
s. r. o. ve výši 20 000 Kč;
• projednala a schválila další změny ve složení 
komisí rady města.

19. prosince rada města:
• schválila uzavření nájemní smlouvy na 
byty ve Vysokém Mýtě v ulicích: V Břízkách, 
Prokopa Velikého a Husova; 
• projednala a schválila další majetkové zále-
žitosti;
• schválila přijetí daru od firmy ECOTEX  ve 
výši 50 000 Kč pro účely pořádání výstavy Jana 
Jušky v Městské galerii Vysoké Mýto.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Z jednání zastupitelstva a rady města
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Počet obyvatel: Vysoké Mýto .............................11 881
 Brteč ................................................97
 Domoradice ...................................167
 Knířov ..............................................30
 Lhůta ................................................95
 Svařeň .............................................84
 Vanice ..............................................78
Celkem  ............................................... 12 432 občanů  
 Z toho mužů ...............................6 007
             Žen .............................................6 425
             Do 18 let .....................................2 552 
             Nad 60 let ...................................2 482 občanů 
V roce 2006
 Přistěhovalo se ..............................236
                         Odstěhovalo se .............................260
 Zemřelo .........................................121
 Narodilo se ....................................145 občanů

Počet obyvatel našeho města se k 1. 1. 2007 zvýšil o 4 (v meziročním srovnání).

Počty občanů trvale žijících ve Vysokém Mýtě, kteří se narodili v letech: 
2001 ........................ 107 2004 ......................... 129  
2002 ........................ 132 2005 ......................... 138
2003 ........................ 128 2006 ......................... 145   

Miroslava Němečková, 
odbor dopravních a občanských agend MěÚ Vysoké Mýto

Demografické údaje o Vysokém Mýtě k 1 . 1. 2007

Výměna občanských průkazů 
v obcích připojených od 1. 1. 2007 k okresu Ústí nad Orlicí 

Od 1. ledna 2007 došlo ke změně okresní příslušnosti u 119 obcí v České republice. Mezi ně pa-
tří celkem 7 obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Městského úřadu Vysoké 
Mýto. Z okresu Chrudim se tato změna týká obcí Nové Hrady, Leština, Řepníky, Vinary, Stradouň 
a z okresu Pardubice obcí Radhošť a Týnišťko.  U občanů, kteří mají trvalý pobyt v těchto obcích, 
bude probíhat povinná výměna občanských průkazů. Ty stávající totiž nyní obsahují nesprávný 
údaj. V adrese místa trvalého pobytu je uveden původní okres. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o mimořádné opatření “z moci úřední“, byla stanovena lhůta pro výměnu OP z důvodu změny 
okresu do konce dubna 2007. Žádosti o výměnu by měly být podány do 31. 3. 2007. Výměna 
občanských průkazů je bezplatná. 

Jsme si vědomi obtíží, které toto opatření obyvatelům dotčených obcí přináší, a  proto se jim 
snažíme maximálně pomoci. Pracovníci odboru dopravních a občanských agend budou v příš-
tích týdnech opakovaně vyjíždět do těchto obcí, kde v první fázi budou provádět sběr žádostí 
a ve druhé fází přivážet nové občanské průkazy. Po dohodě s obecními úřady jsou úředníci 
ochotni přijet do větších obcí vyřídit žádosti ještě v dalším termínu. Kromě toho si mohou ob-
čané přijet podat žádost přímo na odbor dopravních a občanských agend Městského úřadu ve 
Vysokém Mýtě.  

Odbor dopravních a občanských agend
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Významnou roli při realizaci této akce sehrají obecní úřady v dotčených obcích. Jejich pomoc 
při vyplňování tiskopisů žádostí o občanské průkazy a spolupráce s úředníky je velice potřebná 
a cenná.

Počínaje 25. lednem 2007 každý další čtvrtek bude po předchozí domluvě s obecními úřady vy-
jíždět tří až čtyřčlenná skupina úředníků. Tato mimořádná akce čítající výměnu 1324 občanských 
průkazů bude klást velké nároky na chod našeho odboru. Považujeme za samozřejmé, že tento 
nápor zvládneme. Nicméně se zároveň obracíme na občany s prosbou o pochopení a žádáme 
je, aby si v prvním čtvrtletí tohoto roku vyřizování záležitostí na oddělení občanských agend ne-
plánovali na čtvrtek, kdy zde bude výrazně omezen provoz. Děkujeme všem za pochopení.
     

Informace pro řidiče
Upozorňujeme motoristy na povinnost odstranit z auta neplatný dálniční kupon. Řidiči, který 
ještě v těchto dnech má na čelním skle svého auta roční dálniční kupon pro rok 2006, jehož 
platnost byla předčasně ukončena (tento kupon neplatí do 31. ledna 2007, jak bylo deklaro-
váno, ale jeho platnost skončila 31. prosince 2006), nebo má na skle dokonce ještě kupony z 
předcházejících let, hrozí pokuta za neodstranění neplatného kuponu ve výši 5 000 Kč v blo-
kovém řízení, nebo pokuta až 100 000 Kč ve správním řízení. Pokuta může být udělena i mimo 
zpoplatněné úseky. Tato povinnost vyplývá z § 42a zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zejména ve znění zákona č. 80/2006 Sb.; dalším souvisejícím ustanovením je § 21e 
tohoto zákona.
 

 Mgr. Vladimír Běloušek, 
vedoucí odboru dopravních a občanských agend MěÚ Vysoké Mýto

Řidičské průkazy
Upozorňujeme řidiče, že k 31. 12. 2007 končí platnost řidičských průkazů vydaných v ob-
dobí od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993.  Doporučujeme všem, kterých se tato výměna týká, aby 
požádali o jejich výměnu včas a nenechávali tuto záležitost až na konec roku 2007. Předejdete 
tak možnému čekání na vyřízení žádosti. 

Antonín Langer, 
odbor dopravních a občanských agendMěÚ Vysoké Mýto

Upozorňujeme původce odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání, práv-
nické 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 2007 na městský 

úřad, odbor životního prostředí, hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006, tj. řád-
ně vyplněnou přílohu č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Oznamovací povinnost pro malé a střední zdroje znečišťování ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší (zařízení ke spalování 
o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, které slouží k podnikatelskému účelu) a provozovatele 
středních zdrojů znečišťování ovzduší (zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 
MW do 5 MW a technologické procesy dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví 
emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 
v platném znění) na povinnost vypočítat samostatně poplatek za znečišťování podle skutečností 

Odbor životního prostředí
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uplynulého roku a doručit jej do 15. února 2007 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 paliva koks, dřevo, zemní plyn nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není 
zákonem sazba poplatku stanovena a oznamovací povinnost se na ně nevztahuje. Provozova-
telé všech malých stacionárních zdrojů znečišťování jsou však povinni zajišťovat prostřednictvím 
oprávněné osoby (kominík, který je držitelem oprávnění, vydaného Ministerstvem životního pro-
středí ČR) měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu spalino-
vých cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti, a to nejméně jednou 
za 2 roky, protokol jsou povinni doručit na MěÚ Vysoké Mýto, odbor životního prostředí – Ing. 
Rittich.
Provozovatelé středních zdrojů jsou povinni vést provozní evidenci, zpracovat souhrnnou evi-
denci z údajů v provozní evidenci a spolu s výpočtem poplatků ji doručit do 15. února 2007 
příslušnému orgánu ochrany ovzduší, t. j. rovněž na MěÚ Vysoké Mýto, odbor životního prostře-
dí. U středních zdrojů se jednorázovým měřením zjišťují emise znečišťujících látek jednou za 3 
roky, protokol o měření je provozovatel povinen doručit na MěÚ Vysoké Mýto, odbor životního 
prostředí – Ing. Rittich.

Formuláře pro malé a střední zdroje lze vyzvednout na MěÚ Vysoké Mýto. 
Formuláře pro střední zdroje znečištění lze rovněž stáhnout na internetové adrese 
http://www.chmi.cz/uoco/emise/evidence/2006/pe_stredni.html

Sběr drobného obalového hliníku a jogurtových kelímků
Školákům připomínáme, že i v letošním roce probíhají soutěže ve sběru drobného obalového 
hliníku O poklad žížaly Mejťandy a ve sběru jogurtových kelímků O nejdelší žížalu Mejťandu.  
Jako každoročně budou obě soutěže vyhodnoceny na Dni Země, který se bude konat 24. dub-
na na vysokomýtském náměstí.

Ing. Stanislava Jetmarová, 
odbor živ. prostředí MěÚ Vysoké Mýto

Ve čtvrtek 11. ledna se opět sjeli do Brna zástupci měst a krajů České republiky, aby se pre-
zentovali na 16. mezinárodním veletrhu cestovního ruchu  Regiontour a Go. Slavnostní otevření 
expozice Východní Čechy zahájili zástupce hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, 
hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a primátoři Pardubic a Hradce Králové Ing. 
Jaroslav Deml a Ing. Otakar Divíšek. Všichni jmenovaní se shodli v tom, že společná expozice 
obou krajů je dobrým přínosem pro cestovní ruch celých východních Čech. Vysokomýtskou de-

legaci vedli starosta Ing. Martin Krejza, mís-
tostarosta Ing. František Jiraský a tajemnice 
Ladislava Pohorská. Ve společné východo-
české expozici se prezentovalo 41 spoluvy-
stavovatelů. Vysoké Mýto vystavovalo opět 
společně s městy regionu Českomoravské 
pomezí (Litomyšl, Svitavy, Polička, Toulovco-
vy Maštale, Moravská Třebová) a představilo 
zde mj. nové propagační materiály, kalendář 
s pohledy na město nebo přehled kulturních 
akcí na rok 2007.

Michaela Kotrbová, 
Informační centrum MěÚ Vysoké Mýto

Regiontour 2007 v Brně.

foto Aleš Felgr 
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Svitavy, 6. 12. 2006 
1. 12. 2006 byl po měsících intenzivní práce spuštěn oficiální turistický portál Pardubického 
kraje Východní Čechy. Jeho stránky jsou v sedmi jazykových mutacích k dispozici na adrese 
www.vychodni-cechy.info a dalších šesti doménách pro jednotlivé jazykové verze. Návštěvníci 
i obyvatelé regionu tu najdou informace o turistických atraktivitách, o nabízených službách, 
pořádaných kulturních nebo sportovních akcích a mnoho dalších nezbytných informací pro 
plánování svého výletu či dovolené ve východních Čechách. 
Do budoucna bude tento portál hrát v propagaci kraje v oblasti cestovního ruchu významnou 
roli. „Asi bych měl vysvětlit, proč se Pardubický kraj prezentuje pod tímto názvem - je to označení 
našeho turistického regionu a odbornými průzkumy máme potvrzeno, že pro marketing v cestov-
ním ruchu je to přece jen lepší obchodní značka než úřední název kraje,“ řekl Miloslav Macela, 
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za oblast cestovního ruchu.
Turistický portál je jedním z  pěti projektů Pardubického kraje pro podporu rozvoje cestovního 
ruchu. Přímo navazuje na projekt vytvoření sítě turistických informačních center a jejich certifika-
ci. Informační centra jsou přímo zapojena do sběru dat týkajících se turistické nabídky prezento-
vané na portálu. Jednotlivé úkony spojené s aktualizací a doplňováním obsahu jsou bodovány 
a dle množství získaných bodů pak informační centra získají od Krajského úřadu finanční do-
taci. 
Dalším projektem, jehož výstupy portál také využívá, je projekt zpracovávající inspirativní turis-
tické programy v regionu s cílem vytvoření kvalitních obchodovatelných turistických produktů 
(tzv. balíčků služeb). Inspirativní programy budou do stránek portálu postupně doplňovány bě-
hem prosince. 
Na přednosti portálu jsme se zeptali projektového manažera firmy World Media Partners, Víta 
Pechance: „Do portálu jsme vložili to nejlepší, co jsme se naučili a vyvinuli za poslední 4 roky 
vývojem informačních systémů v cestovním ruchu, na které se specializujeme. Tento projekt je 
založen na centrálním datovém jádru celostátního turistického serveru www.CZeCOT.com. Jed-
nou vložená informace se tedy objeví hned na dvou místech. Bez obav mohu označit projekt za 
nejpropracovanější turistický portál v České republice, ať na regionální či celorepublikové úrovni. 
Kromě vysokého počtu jazykových mutací je unikátní také integrací mapového řešení. Vyhleda-
né objekty se hned zobrazí na mapě a tím dávají jeho uživateli skvělou prostorovou orientaci. 
Výjimečný je také možností vyhledávat památky a jiné turistické atraktivity dle otvírací doby. Ná-
vštěvník si zadá datum a systém mu vyhledá vybrané typy atraktivit, které jsou otevřené v zadanou 
dobu. To může například využít pro snadné plánování víkendových výletů apod. Jistě zajímavou 
funkcí je přepínač letní a zimní verze stránek a mentální mapa pro každou z těchto verzí. Portál sa-
mozřejmě nabízí i možnost odesílání pohlednic, odběru zpráv Turistického informačního servisu 
či fulltextové hledání. Nechybí zde ani multimediální možnosti – fotogalerie, videogalerie, mapa 
webkamer a třešničkou na dortu jsou atraktivní virtuální prohlídky. Nerad bych opomenul také 
technologickou část stránek. Ty totiž vyhovují mezinárodním standardům XHTML a naší snahou 
je také jejich maximální přístupnost, tzn. aby si je mohl prohlédnout jakýkoliv uživatel v jakémkoliv 
prohlížeči.“ Na značku Východní Čechy a jeho internetovou adresu www.vychodni-cechy.info 
upozorní připravovaná mediální kampaň, další projekt Pardubického kraje na podporu cestov-
ního ruchu na jeho území. Celý projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU.

Turistický portál www.vychodni-cechy.info spuštěn
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VYJÁDŘENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB VYSOKÉ MÝTO 
k dopisům uveřejněným v Trsu 11. 1. (Můj nejhorší Štědrý den života), v Orlickém deníku 
12. 1. (V našem hrobě je cizí nebožtík) a k reportáži  televize NOVA dne 13. 1. (Zmatení hrobů ve 
Vysokém Mýtě). 

V dopisech čtenářů zmiňovaných novin a tele-
vizní reportáži byla popsána stížnost pana Jose-
fa Kučery z Vysokého Mýta, který se domníval, 
že do hrobu, který mu patří, byly bez jeho vědo-
mí uloženy ostatky cizího muže. Z dostupných 
záznamů, a to evidenční karty hrobu a smlouvy 
o pronájmu hrobového místa bylo zjištěno, že 
si pan Kučera popletl hrob. Hrob jeho rodiny je 
hned v sousedství (viz foto).
Tyto informace byly sděleny TV NOVA,  ta však 
z nich ve své reportáži nečerpala. Celý případ 
nadto zkreslila tím, když v závěru reportáže 
uvedla, že případů uložení ostatků do cizího 

hrobu na vysokomýtském hřbitově může být více. Je jistě smutné, když celoplošná televize a 
regionální tisk pracují s neověřenými informacemi na smutné téma.  Na pováženou ovšem je, 
když je (jako televize Nova) použijí, přestože je jim známa skutečnost: totiž že si pan Kučera 
(bohužel) popletl hrob. A za to že Pohřební služba Bouška ani Technické služby Vysoké Mýto 
opravdu nemohou...

Ing. Jindřich Svatoš, 
ředitel TS Vysoké Mýto

Technické služby

Městys Chroustovice nabízí pronájem 16 bytů tzv. chráněného bydlení
Uchazečem může být osoba, která splňuje následující podmínky:
• Má sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního  postižení, nebo má omezenou schop-

nost pohybu, nebo orientace, případně je osoba mentálně postižená, nebo je v důchodo-
vém věku. 

• Předloží posudek a doporučení ošetřujícího lékaře.

Další informace:
Předpokládané zahájení provozu chráněného bydlení: zima/jaro 2007.
Cena: do 50 Kč/m2  (nájem + teplo) + platby spotřebované el. energie, teplé a studené vody.

Služby nabízené za poplatek (je možno objednat):
- praní a žehlení prádla
- donáška obědů
- úklid bytů
- asistenční služba – doprovod k lékaři, administrativní úkony
- pochůzky (nákupy, vyzvedávání léků apod.)
- poradenská činnost atd.

Pro bližší informace: 608 670 607 (Bc. Aleš Mrázek),  469 674 137 (Mgr. Petr Schejbal).

Z našeho okolí…
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Středa 14. 2. v 19.00   

POTOMCI  LIDÍ
Sci-fi thriller USA,Velké Británie a Japonska. 
Volná adaptace stejnojmenného dystopic-
kého románu P. D. Jamesové, známé au-
torky detektivních románů. Poslední živý ať 
zhasne světlo.
110 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 15. 2. v 19.00   

DOBRÝ  ROČNÍK
Americká romantická komedie Ridley Scot-
ta, inspirovaná stejnojmenným románem 
britského spisovatele Petera Maylea. V hlav-
ní roli Russell Crowe.
118 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 16. 2. v 19.00   

PRAVIDLA  LŽI
Nový český psychologický film Roberta 
Sedláčka byl natočen podle osudů skuteč-
ných lidí. Příběh ze šumavského statku, kte-
rý obývá skupina dvanácti lidí pod dozorem 
terapeutů.
115 min. Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Neděle 18. 2. v 19.00   

BORAT: Nakoukání do amerycké kultůry 
na obědnávku slavnoj kazašskoj národu.
Divoká satirická komedie USA. Nejlepší tele-
vizní reportér kazašské státní televize – Bo-
rat - zamíří do USA, kde natáčí dokument 
o zemi neomezených možností. Sacha Ba-
ron-Cohen, postrach Kazachů, ve svém dru-
hém celovečerním filmu z roku 2006.
84 min. České titulky. Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 1. 2. v 17.30!   

LOVECKÁ  SEZÓNA
Americký animovaný rodinný film. Jak do ži-
vota zdomácnělého medvěda Noova vtrhne 
jako uragán jelen Elliot.
86 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Středa   7. 2. v 19.00
Čtvrtek 8. 2. v 19.00   

SKRYTÁ  IDENTITA
Americké kriminální drama režiséra Martina 
Scorseseho na jeho oblíbené téma organi-
zovaného zločinu. V hlavních rolích Leonar-
do di Caprio a Jack Nicholson.
152 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 9. 2. v 19.00    

DÉJA  VU
Americký akční thriller. Denzel Washington 
v roli agenta vyšetřujícího rozsáhlý bombo-
vý útok. Co když je to něco víc než jen váš 
pocit?
128 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 11. 2. v 17.30 !!!    

ERAGON
Americký dobrodružný film podle bestselle-
ru Christophera Paoliniho. Až padne temno-
ta, poslední drak si vybere svého jezdce.
104 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Úterý  20. 2. v 17.30 !!!     
Středa 21. 2. v 17.30 !!!
HAPPY  FEET
Americký rodinný animovaný film, jehož hr-
dina – tučňák Brumla -  se poprvé v životě 
dostane mimo domov a vydává se vstříc 
mnoha dobrodružstvím.
108 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Pátek 23. 2. v 19.00   

MALÁ  MISS  SUNSHINE
Americká černá komedie – road movie s 
veselými i dojemnými momenty – karikuje 
rodinný život a dětské soutěže krásy...
103 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 25. 2. v 19.00   

PRÁZDNINY
Americká komedie. Co má dělat čerstvě 
opuštěná holka s depresí krátce před Váno-
cemi? Změnit adresu. Změnit chlapa. Změ-
nit si život. V hlavní roli Cameron Diazová.
135 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

V březnu 2007 uvidíte: 
Spláchnutej • My dva a křen • Parfém: Příběh 
vraha • Smrtící nenávist • Odsouzeni zemřít 
• Miluji tě k sežrání • Obsluhoval jsem anglic-
kého krále • Noc v muzeu • SAW 3 • Zastav 
a nepřežiješ

Pondělí 5. února  v 10.00   

AUTA
Americký animovaný film. Hrdiny tohoto sním-
ku z dílny studia Pixar jsou vozy a vozítka růz-
ných značek, druhů, typů a stáří... 
116 min. Mluveno česky Vstupné 35 Kč. 
     
Úterý 6. února v 10.00
V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
Americký rodinný film. Zaklepejte na dveře zá-
hadného domu. 
91 min. Mluveno česky. Vstupné 35 Kč.
                        
Středa 7. února v 10.00   

ZA  PLOTEM
Rodinná animovaná komedie USA. Dobrodruž-
ství zvířátek, která se probudí ze zimního spán-
ku do jiného světa. 
83 min. Mluveno česky. Vstupné 35 Kč.
     
Čtvrtek 8. února  v 10.00   

GARFIELD 2
Americká rodinná komedie. Všemi milovaný 
kocour Garfield odjíždí do Evropy společně s 
věrným parťákem psem Odiem. 
77 min. Mluveno česky. Vstupné 35 Kč.
                                                         
Pátek 9. února  v 10.00                         

ASTERIX A VIKINGOVÉ
Animovaný film USA o dalším dobrodružství 
neohroženého galského hrdiny Asterixe a jeho 
přítele Obelixe. 
79 min. Mluveno česky. Vstupné 35 Kč.

Jarní prázdniny v kině
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ve čtvrtek 22. února 
v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY     
(La double vie de Véronique)
Francie, 1991, 98‘
Režie a scénář: 
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI   
Scénář: Krzysztof Kieślowski, 
Krzysztof Piesiewicz
Kamera: Slawomir Idziak
Hudba:  Zbigniew Preisner
Hrají: Irène Jacobová (Weronika/Véronique); 
Halina Gryglaszewská (teta Weroniky); Kali-
na Jedrusiková (sbormistryně); Aleksander 
Bardini (dirigent), Wladyslaw Kowalski (otec 
Weroniky), Jerzy Gudejko (Antek), Philippe 
Volter (Alexandre Fabbri), Sandrine Duma-
sová (Catherine), Claude Duneton (otec Vé-
roniky), Louis Ducreux (profesor), Lorraine 
Evanoff (Claude) , Guillaume De Tonquedec 
(Serge), Gilles-Gaston Dreyfus (Jean-Pierre), 
Alain Frérot (pošťák) aj.

V roce 2005 jsme v programu vysokomýt-
ského filmového klubu uvedli dva filmy z 
trilogie Tři barvy polského tvůrce Krzysz-
tofa Kieślowského. V obou filmech jsme 
měli možnost sledovat příběh dvou fran-
couzských žen prožívajících svůj život ve 
světle událostí, které je nějak poznamenají: 
Julie Vignonová se vyrovnávala se ztrátou 
manžela a malé dcerky po tragické auto-
havárii (modrá barva francouzské trikolóry 
znamená svobodu), Valentine po malých 
krocích hledala pochopení pro podivné 
chování vysloužilého soudce (červená bar-
va francouzské trikolóry znamená bratrství). 
V úvodu k Červené jsem poznamenal, že Va-
lentine je jakousi sestrou Veronik z dřívějšího 
filmu Dvojí život Veroniky: oduševnělá něž-
ná tvář Švýcarky Irène Jacobové si v sobě 
v Červené nese cenné poznání, k němuž se 
protrpěla ve filmu Dvojí život Veroniky.
O tom, jak úzce mohou být vzájemně pro-
pojené naše životy, nás nenásilnou formou 
zkušeného citlivého pozorovatele přesvěd-
čí svým příběhem paralelního života dvou 
mladých žen autor. Kieślowski ve filmu těží 
ze svých zkušeností z období filmů tzv. 

Filmový klub morálního neklidu (druhá polovina sedm-
desátých a první polovina osmdesátých 
let v polské kinematografii). Duševní síla 
pozdějších příběhů má své kořeny také 
ve zkušenostech s televizním zpracová-
ním analogií biblického desatera v seriálu 
Dekalog (druhá polovina osmdesátých let), 
z něhož dva filmy prošly také filmovou 
distribucí: Krátký film o zabíjení a Krátký 
film o lásce – inspirace pátým (Nezabiješ) 
a šestým (Nesesmilníš) přikázáním.
Kieślowski dovede velice umně oslo-
vit divákovo svědomí. V paralelních pří-
bězích obou Veronik je naše svědomí 
ponoukáno k odpovědi na otázku po 
schopnosti odpovědnosti za vlastní život 
a - prostřednictvím vnitřního usmíření se se-
bou samým - po schopnosti přijmout pokor-
ně svět a lidi kolem nás. „Krása je symbolem 
pravdy“, prohlásil jednou Andrej Tarkovskij: 
ve světle tohoto tvrzení je Kieślowského film 
navýsost pravdivý. Máte možnost se pře-
svědčit sami!

Jan Schejbal
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Středa 28. 2. v 19.30
2. představení v předplatném
Městské divadlo Mladá Boleslav 
Marcel Pagnol:

MARIUS  A  FANNY
Lyrická komedie, odehrávající se před 80 
lety v marseillském přístavu, vznikla spoje-
ním dvou Pagnolových her - Malajský štít a 
Fanny. Strhující něžný příběh dvou mladých 
lidí o romantické touze a jejím naplnění. Hra 
s francouzským smyslem pro humor i poezii 
všedního dne. 
Vstupné:  200, 190 a 180 Kč.
Předprodej od  12. 2. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Loutkové divadlo Srdíčko uvádí veselou po-
hádku s Kašpárkem, tancováním, létáním 
a čarováním

HONZA  A  ZLÁ  PRINCEZNA
Napsali: Milan Novák a Mirka Nohelová. 
Hudbu složil: Petr Klofanda.
Režie: Petr Ryška. Scéna: Viktor Čáp. 
Výprava: Karel Jiskra. Světlo a zvuk: Milan 
Dostál a Martin Prachař.

Hrají loutky–marionety a loutkoherecký 
soubor Loutkového divadla Srdíčko:
Miroslav Bezdíček, Viktor Čáp, Milan Dostál, 
Karel Fenik, Zdena Hanáková, Zdena Haná-
ková ml., Jan Havel, Karel Jiskra, Lída Kar-
líčková, Jindra Pokorná, Josef Kymr, Martin 
Prachař, Petr Ryška, Petr Stráník, Marie Šva-
dlenová, Marcela Vaňásková, Petra Vtípilová 
aj.

Loutková scéna M-Klubu, Litomyšlská ul., 
Vysoké Mýto
Neděle 25. února ve 14.00 a 16.00 hod.

Předprodej vstupenek v Informačním cen-
tru Městského úřadu ve Vysokém Mýtě 
od 19. 2. do 23. 2. nebo přímo v divadle 
Srdíčko 25. 2. od 13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

Divadelní spolek Šembera o. s. 
pro velký zájem opakuje
dne 5. března v 19.30 hod.
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě
komedii Francise Vebera

BLBEC K VEČEŘI
Hrají: Michaela Kotrbová, Martina Štěpánová, 
Tomáš Valek, Marek Harvan, Petr Klofanda, 
Richard Matoušek a Vladimír Martinek
Scéna: Zdeněk Culka
Zvuk a hudba: Jan Hurák a Petr Klofanda
Představení řídí: Zdeňka Kubíčková
Text sleduje: Jitka Martinková
Režie: Vladimír Martinek

Divadelní spolek Šembera o. s. 

TANEČNÍ ODPOLEDNE
V neděli  4. 2. od 13.30 hodin vás zveme na 
taneční odpoledne pro starší a střední ge-
neraci. Hraje Rytmická skupina Stanislava 
Hájka Vysoké Mýto.
Vstupné: 50 Kč.

KURZY TANCE
Kurz tance a společenské výchovy pro pod-
zimní sezónu 2007.
Zápis do tohoto kurzu se koná 
ve středu  4. 4. v 15.00 hod. v kanceláři  
M-Klubu. V tento den nahlásí jednotliví zá-
jemci pouze jméno, adresu a kontaktní te-
lefon. Na základě toho obdrží informační 
pokyny. Telefonické přihlášky tento den ne-
přijímáme.

Taneční odpoledne
M-Klub
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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

20. února v 18 hodin
Přednáška MUDr. Stanislavy Novotné

AKUPUNKTURA
Střípek z mozaiky tradiční čínské medicíny.
Vstupné dobrovolné.

20. února v 9.30 a 10.30 hod.
ZŠ a škola praktická Svítání Pardubice

MUZIKOTERAPEUTICKÝ VÝSTUP 
PRO ŽÁKY MŠ

Výstava ve vestibulu a dětském oddělení 
Městské knihovny:

ZIMA
Výstava výtvarných prací žáků Speciální 
školy ve Vysokém Mýtě.
Výstava potrvá do 31. 3.

Plánovaný program akcí 
na rok 2007

20. února v 18 hodin 
AKUPUNKTURA – střípek z mozaiky 
tradiční čínské medicíny,
 přednáší MUDr. Stanislava Novotná.

13. března v 18 hodin
DO VLADIVOSTOKU 
NA ZMRZLINU NA KOLE …
 beseda s diapozitivy s cestovatelem Janem 
Tomšíčkem.

3. dubna   

BESEDA SE SPISOVATELKOU 
DANIELOU KROLUPPEROVOU
pro 2. ročníky ZŠ

2. května v 18 hodin 

BESEDA SE SPISOVATELEM 
A HISTORIKEM 
PhDr. V. VONDRUŠKOU

Městská knihovna
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1. a 2. října 

BESEDA SE SPISOVATELKOU 
IVONOU BŘEZINOVOU
 pro ZŠ v rámci Týdne knihoven

Návštěvu  v Městské knihovně v průběhu 
roku 2007 také přislíbila spisovatelka Iva 
Pekárková a astroložka a numeroložka Ing. 
Glorie Schwarzová. Termíny besed budou 
včas upřesněny ve Vysokomýtském zpra-
vodaji.

Výstavy ve vestibulu 
Městské knihovny:

ÚNOR, BŘEZEN – výstava výtvarných prací 
žáků Speciální školy ve Vysokém Mýtě 
– Zima
DUBEN – Výstava pořádaná odborem 
životního prostředí městského úřadu ke 
Dni Země
KVĚTEN – výstava fotografií z fotografické 
soutěže vyhlášené Městskou knihovnou na 
téma Město, ve kterém žiji rád
ČERVEN – “Svět automobilů očima dětí” 
- výstava pořádaná Regionálním muzeem 
ve Vysokém Mýtě v rámci I. ročníku festivalu 
Sodomkovo Vysoké Mýto
ČERVENEC - ZÁŘÍ – výstava výtvarných 
prací a výrobků denního centra BERENIKA 
k významnému výročí Vysokého Mýta
ŘÍJEN, LISTOPAD – výstava fotografií Lucie 
Šedové
PROSINEC – výstava „PF 2008“ – soutěž 
vyhlášená Městskou knihovnou v říjnu 
2007

Soutěže:
MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJI RÁD
fotografická soutěž pro děti ve věku od 3 do 
15 let. Uzávěrka soutěže je 15. 3. 2007

SOUTĚŽ O NEKRÁSNĚJŠÍ 
„PF 2008“
soutěž bude vyhlášena v Týdnu knihoven 
1. 10. 2007, její uzávěrka bude 15. 11. 
2007, vítěznou PF pak Městská knihovna 
použije jakou svou vlastní...

V období před velikonočními a vánočními 
svátky budou ve spolupráci s denním cen-
trem BERENIKA probíhat setkání spojená 
s malováním vajíček, zdobením perníčků, 
připomínáním si tradic, čtením úryvků z 
knížek, zpíváním koled a jiných písní;
proběhnou i krátká divadelní představení 
– to vše přímo v prostorách knihovny a 
během  půjčovní doby v oddělení pro 
dospělé a dětské čtenáře.

Po celý rok pořádá Městská knihovna lekce 
literární výchovy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ. 
I letos bude probíhat spolupráce s Dětským 
domovem se školou v Přestavkách, den-
ním centrem Berenika a nově pak se ZŠ 
a školou praktickou Svítání v Pardubicích.

Městská knihovna Vysoké Mýto
Litomyšlská 70
566 01  Vysoké Mýto
knihovna@vysoke-myto.cz
www.knihovna.myto.cz
tel. 465 420 769

Nová studovna v dětském oddělení si již našla své 
uživatele...
Foto: D. Sabolčiková
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DO PÁTKU 16. ÚNORA 

JAN JUŠKA 
V den stých Juškových narozenin byla ve Vý-
stavní síni Jana Jušky otevřena malířova re-
trospektivní výstava. Organizátorům se na ní 
podařilo soustředit celkem 115 Juškových děl 
z let 1930-1983. U příležitosti výstavy vyšla 
i kniha Pavla Chalupy Jan Juška (1907-1983), 
která vedle autorova životopisu a bohatého 
dokumentárního materiálu zachycuje na 120 
stranách především jeho malířský odkaz. 
Městská galerie Vysoké Mýto děkuje za zá-
půjčku všem majitelům Juškových obrazů, 
mezi kterými je nutno vyzdvihnout laskavost 
jeho dcery Evy Krausové a poděkovat za 
vstřícnost dalším soukromým sběratelům 
i veřejným institucím, mj. Regionálnímu mu-
zeu ve Vysokém Mýtě a Východočeské galerii 
v Pardubicích. 

Jan Juška. Výstava ke 100. výročí narození vysokomýtského malíře, 
prvního ředitele Městské galerie ve Vysokém Mýtě a nezapomenu-
telného pedagoga. Výstava se koná v rámci cyklu Malíři Vysokomýt-
ska, za finanční účasti společnosti ECOTEX. Městská galerie Vysoké 
Mýto, Výstavní síň Jana Jušky, 7. 1. - 16. 2., 9-12, 13-17 hod.

OD NEDĚLE 25. ÚNORA

VAŤA ANDRLE 

Cesta do Jižní Ameriky. Další ze série fotografických výstav vy-
sokomýtského cestovatele Vati Andrleho. 25. 2. – 16. 3. Vernisáž 
v neděli 25. 2. v 10.00 hod. ve Výstavní síni Jana Jušky. Výstavu uve-
de doc. PhDr. Jan Klíma. Hudební vystoupení - žáci ZUŠ ve Vysokém 
Mýtě. Denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

Městská galerie

Dcera Jana Jušky Eva s manželem, Juškův vnuk 
- výtvarník Milan Kraus a starosta Vysokého Mýta 
ing. Martin Krejza na vernisáži výstavy.

Jan Juška ve svém ateliéru, 1976, foto Jiří Šulc

Vaťa Andrle, autoportrét, 2003

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@myto.cz
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ROZUMÍME ZVÍŘATŮM?
9. ledna – 18. února 
Hravá výstava pro děti, přibližující život do-
mácích i divokých zvířat v netradičním pojetí. 
Dozvíte se spoustu zajímavostí týkajících se je-
jich chování a komunikace. Kromě vycpaných 
zvířat na vás samozřejmě čekají i zvířata živá. V 
instalovaném černém pavilonu si můžete také 
na vlastní kůži vyzkoušet, jak se pohybují zví-
řata v noci.

HISTORICKÉ ZEMĚ 
KORUNY ČESKÉ - KLADSKO
15. února od 18.00 hod.                                
Druhá z přednášek cyklu Historie zemí Ko-
runy české bude věnována Kladsku, dnes 
příhraničnímu kraji na území Polska, pro český 
stát ztracenému v prusko-rakouských válkách. 
Téma přednese Doc. PhDr. Ondřej Felcman, 
CSc. z Univerzity Hradec Králové.
Příležitost navštívit Kladsko osobně nabídne 
účastníkům jednodenní zájezd 21. dubna, pro-
vázený výkladem doc. PhDr. Jana Klímy.

SVĚT OČIMA FOTOGRAFŮ
15. ledna – 15. února
Výstava byla připravena v rámci 101. výročí 
založení Klubu fotografů amatérů ve Vysokém 
Mýtě – jednoho z nejstarších fotoklubů u nás. 
Texty a fotografie přibližují nejen historii klubu, 
ale i současnost, kterou zajišťuje jeho nástupce 
- skupina ARTFOTO.

Z desítek autorů, kteří byli v průběhu de-
setiletí členy vysokomýtského klubu fo-
tografů se ve sbírkách Regionálního mu-
zea ve Vysokém Mýtě podařilo dohledat 
práce Julie Jirečkové, Josefa Králíka a Jarosla-
va Podhajského, fotografie Stanislava Wirtha 
a Antonína Vákla si muzeum zapůjčilo ze sou-
kromých sbírek. Dále jsou vystaveny práce 
současníků: Libora Paďoura,  Zdeňka Mauera, 
Karla Jiskry, Vlastimila Švadleny, Stanislava 
Skalického a Pavla Holomka.

V souvislosti se zjišťováním chybějících in-
formací o většině bývalých členů Klubu fo-
tografů amatérů ve Vysokém Mýtě prosíme 
pamětníky, aby písemně či osobně kontak-
tovali kurátorku výstavy Soňu Bezdíčkovou. 
Budeme rádi, když se podaří rozšířit údaje 
o členech klubu.

PAN SPISOVATEL 
BOHUMIL HRABAL
25. února – 8. dubna                                                        
Bude tomu deset let, kdy 
Bohumil Hrabal krmil z 
okna holuby a náhle opus-
til náš svět, tiše, gestem 
postav svých „pábitelů“. 
Připomeňme si jednoho z 
nejvýznamnějších českých 
spisovatelů dvacátého 
století, Bohumila Hrabala, 
shlédněme výstavu jeho 
knih i předmětů z autoro-
vy pozůstalosti. Zavzpomínejme nad osobně 
laděnými snímky jeho přítele, fotografa Karla 
Kestnera, a málo známými velkoformátovými 
fotografiemi Menzlových filmů. Zahájení výsta-
vy proběhne v neděli 25. února ve 13 hodin 
happeningem na dvoře vysokomýtského 
měšťanského pivovaru a bude pokračovat od 
14.00 hod. v prostorách Regionálního muzea 
ve stylu hrabalovských Postřižin s účastí Kar-
la Kestnera, novináře Jana Řehounka, herce 
Františka Řeháka a dalších známých osobností 
českého kulturního života.
Sponzorem vernisáže je Pivovar Nymburk.

TIBET
27. února – 11. března  
Ve dnech 27. února – 11. března proběhne v 
přednáškové místnosti muzea malá výstava, 
přibližující osudy a kulturu Tibetu u příležitos-
ti akce Vlajka pro Tibet. Výstava, vytvořená 
ve spolupráci s Galerií Templ Mladá Boleslav, 
bude uvedena přednášejícím z Občanského 
sdružení Lungta v Praze na vernisáži 27. úno-
ra v 18 hodin.

Regionální muzeum

Vysoké Mýto od Loučné, foto: Josef Králík 

Otevřeno: út – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
 so – ne 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz, muzeum@muzeum.myto.cz 
tel: 465 422 850 - 1
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Od 13. 2. 
KURZ PATCHWORKU
Délka kurzu: 2 měsíce, vždy v úterý od 18.00 
do 20.00 hod.
Cena 500  Kč.

14. 2. 

KONCERT PAVLA NOVÁKA
pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Téma: tradice a zvyky.
Od 8.30, 10.00 hod.

17. 2. 

STOLNÍ LIDSKÝ FOTBÁLEK
Od 10.00 hodin v tělocvičně ZŠ Jiráskova.

17. - 18. 2. 

BUBNY 
2 dny pod zkušeným vedením - workshop hry 
na africké bubny. 
V sobotu od 15 do 19 hodin a v neděli od 9 do 
13 hodin v Mikádu.
Bubny budou k dispozici.
Cena: 350 Kč.

Pondělí 19. 2. 2007 v 9.30 hodin, Mikádo. 
SETKÁNÍ S DULOU
Setkání je určeno pro všechny, které zají-
má téma těhotenství, přirozené porody aj. 
Seznámíme se s pojmem „dula“, co nabízí, 
promítneme film „Kdo je dula. Duly v Če-
chách“, poté bude volná diskuse k tématu 
a malé občerstvení. Srdečně zveme budou-
cí maminky i tatínky! Daniela Lamberská - 
dula.
Cena: 20 Kč.

23. 2. 

KURZ STEPU
Základy stepu, práce s hudbou a rytmem, zása-
dy správného držení těla, tvorba choreografií.
Cena: 700  Kč.
Délka kurzu: 5 dvouhodinových lekcí.
Lektor: MgA. Jana Samková.

Informace o všech akcích DDM Mikádo najdete 
na internetových stránkách:
www.ddm-mikado.cz

nebo na tel.:465 424 314, 731 108 510, 
e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz.

Školy

Pokračujeme v oslavách  100. výročí ZŠ Javor-
nického. Princezny, kašpárci, vodníci, rytíři a 
černokněžníci - to vše byla neobvyklá sestava 
na maškarním karnevalu ve středu 10. ledna.
Do M-Klubu přicházely děti s aktovkami na zá-
dech  v doprovodu vychovatelů a rodičů a jako 
mávnutím kouzelného proutku se z nich staly 
pohádkové bytosti se vším všudy. Celé odpo-
ledne tanečníci bez oddechu řádili na parketu. 
K tanci a poslechu pouštěli učitelé a vychova-
telé písničky, které děti mají rády. Jednotlivé 
písně byly vždy proloženy nějakou zajímavou 
hrou a soutěží, např. chytáním žraloků, zašla-
pováním nafukovacích míčků nebo soutěží o 
nejlepšího tanečníka. Každý úspěch v soutěži 
byl odměněn. V 17 hodin přestala hudba hrát. 
V očích dětí bylo vidět zklamání. Rády by tan-
covaly déle.  Domů si odnášely něco hezkého 
na památku, někdo pamlsek a někdo  zase 
hračku. Maškarní karneval se vydařil a všichni 
už se těší na nějakou další školní akci, při které 
by se tak pěkně pobavili... 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Javornického

Základní škola Javornického

7. 2. 
1. lekce kurzu

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Cena pro začátečníky: 1000 Kč, pro pokročilé: 
1200 Kč.
Každou středu od 18.15 hod. – 10 lekcí.
 
5.- 8. 2. 
JARNÍ PRÁZDNINY 
ANEB PŘÍMĚSTSKÝ KERAMICKÝ 
TÁBOR

5.- 9. 2. 
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH 

Od 10. 2. 
KURZ SALSY
Výuka latinskoamerického tance (pro začáteč-
níky, páry či jednotlivce), 12 lekcí za 700  Kč. 
Od 13.30 do 15.00 hod. - vždy v sobotu.

DDM Mikádo
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24. -  25. 2.
ŠITÍ  MOKASÍNŮ
Víkendová dílna, během které si vyrobíte ko-
žené boty -  mokasíny. Pro všechny, kteří mají 
rádi neobvyklé a rádi zkouší nové věci. Lek-
tor: Matouš Vepřek, český indián.

2. -  3. 3. 
VÍKENDOVÉ CVIČENÍ 
IYENGAROVY JÓGY 
s Lucií Königovou proběhne v tanečním sále 
Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě.

9. - 11. 3.   a  14. -15. 4.
HLINĚNÁ  DÍLNA  PRO  
POKROČILÉ
Dvoudílná víkendová interaktivní hliněná díl-
na. Vítán je každý, kdo má již nějaké před-
chozí zkušenosti s keramikou. Lektorka: Jana 
Krejzová.

17. 3.
JEDNODUCHÉ GRAFICKÉ
TECHNIKY
Sobotní dílna je vhodná pro všechny zájem-
ce, a to i pro děti od 12 let. Lektorka: Jana 
Krejzová. 

30. 3. - 1. 4.
PLETENÍ KOŠŮ
Víkendová dílna seznamující s pletením 
z africké liány pedigu i vrbového proutí. Ur-
čeno všem, kteří propadli tomuto prastarému 
řemeslu, ale také těm, kteří by jej rádi vyzkou-
šeli. Lektor: Pavel Bidlo z košíkářských dílen  
v Praze.

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ JÓGY 
v tanečním sále ZUŠ Vysoké Mýto ve čtvrtek 
17.30 a 19.00.

Hliněná dílna Újezdec

Škola jógy KARAKAL vás zve na pravidelná 
cvičení.
Zahájení jednotlivých kurzů v tělocvičně 
gymnázia:
Nároční I: 12. února 16.00 – 17.30  
Nároční II: 12. února 17.45 – 19.15 
Začátečníci a 2. díl:  13. února 16.00 – 17.30 
4. díl:  13. února 17.45 – 19.15 

10 setkání po 2 vyuč. hodinách.
Cena: 400 Kč; důchodci: 350 Kč; 
studenti: 300 Kč; jednotlivě: 50 Kč

Těší se na Vás
Mgr. Dana Mořkovská

morkovska@gvmyto.cz
mobil: 737 582 384 po 19.15 hod.

Jóga

Již tradičně v našem městě proběhla začát-
kem ledna Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek jde 
na konto České katolické charity. Z výtěž-
ku sbírky jsou financovány různé projekty 
ČKCH. 
V našem městě má zastoupení Oblastní cha-
rita Ústí nad Orlicí, která poskytuje charitativ-
ní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. 
Část výtěžku bude použita na financování 
osobní asistence nebo poskytnutí přímé po-
moci lidem tělesně postiženým nebo sociálně 
slabým rodinám. V našem městě koledovalo 
9 skupinek. Bylo vybráno celkem 46 997,50 Kč, 
z toho 3 823 Kč v obcích Lhůta a Knířov.
Chtěla bych touto cestou vyjádřit upřímné 
poděkování všem dárcům, kteří přispěli.

Jana Stříteská, místní asistentka 
Tříkrálové sbírky ve Vysokém Mýtě

Tříkrálová sbírka 2007

Česká křesťanská akademie vás zve 
na přednášku Tomáše Boňka

KONFLIKTY A SETKÁNÍ 
V JIHOZÁPADNÍ AFRICE

(vzpomínky na Namibii)
13. 2. v 19.30 v sále ZUŠ. 
Vstupné dobrovolné.

Přednáška

Více informací na www.raku.cz, 
tel: Alice Veitová 776 199 904, 571 450 293.

Základní umělecká škola vás zve na 

POLOLETNÍ KONCERTY ŽÁKŮ, 
které se budou konat 20. a 22. února v 18 hodin 
v koncertním sále školy.

ZUŠ
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 9.  BKN Kinks .................................. 5475
10.  Dlažba I. ...................................... 5348
 11.  Plovárna a. s. .............................. 5156
 12.  Prvoci .......................................... 4824

Nové kolektivy, kluby, party, spolky, rodiny  
mající zájem zapojit se do dalšího  ročníku 
obou bowlingových lig se mohou přihlásit 
či více informací získat na tel.: 465 420 057 
nebo 603 851 614 (p. Kovařík). 

Těšíme se na další zájemce.

Sport

PROFILIGA  DRUŽSTEV
7. ročník - podzim 2006
Sedmým kolem pokračoval  7. ročník Pro-
filigy  v  bowlingu. Pokračuje  souboj  na 
2. -  4. místě, kde  je  rozdíl  43  kuželek. 
Nejlepší hru 7. kola měli Kuželkáři (1154 
k.), kteří i suverénně vedou soutěž. Do kon-
ce  chybí 2 kola a odehráno musí být do 
29. 1. 2007. Od 1. února  začíná další - už 
8. ročník, který se bude hrát  od  února  do  
června. Vyhlášení  7. ročníku  proběhne ve 
Sportcentru v úterý 31. 1. od 18 hod.                    
                   
Tabulka po  7. kole:       
 1.  Kuželkáři ..................................... 7803
 2.  Prohoz ........................................ 7143
 3.  Delfíni .......................................... 7109
 4.  Žlábkaři ....................................... 7102
 5.  Trnkovci ...................................... 6935 
 6.  Voříšci ......................................... 6725
 7.  ISŠT ............................................ 6428
 8.  Bobříci ........................................ 6314  
 9.  Lunetic ........................................ 6081
 10.  Hafido ......................................... 6039
 11.  Tumba team ................................ 6011
 12.  Los Koulos .................................. 5695
 13.  2 + 2 KK ..................................... 5652
 14.  Optima - S .................................. 5482
 15.  Drozdi ......................................... 5450
 16.  Optima-D .................................... 5346
 17.  Ajeto ........................................... 4842

AMATÉRSKÁ LIGA DRUŽSTEV
7. ročník - podzim 2006
Sedmým kolem pokračovala i „amatérská” 
liga družstev v bowlingu. Velký souboj je na 
6. - 9. místě. Útočí Technické služby, které 
poskočily na 8. místo.               

Tabulka po 7. kole:      
 1.  Jaggdy ........................................ 6250
 2.  Božateam ................................... 6137
 3.  Kogel .......................................... 6019
 4.  Kubíci .......................................... 5774 
 5.  Panteři ........................................ 5666
 6.  Dlažba II. ..................................... 5575
 7.  Podhájská ................................... 5571
 8.  Technické služby ........................ 5481

Bowling

DONOCYKL Vysoké Mýto pořádá 

LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD 
ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
Sobota 3. 2. 2007
Odjezd: 7.30 hod. od Šemberova divadla

LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD 
JIZERSKÝCH HOR 
Neděle 18. 2. 2007
Odjezd: 6.00 hod. od Šemberova divadla,
Předběžné přihlášky a bližší informace 
v prodejně Donocykl 
nebo na www.sk.donocykl.cz

Donocykl

pořádá besedu o chování hadů v domácích 
podmínkách, doplněnou fotografiemi hadů 
chovaných v Čechách. Beseda se koná 2. 2. 
v 16.00 hod. v klubovně u Jána v Chocni. 
Přednáší Ivan Skokan.
Chceš-li si pohladit bílou myšku, přijď. Zve-
me i účastníky Dětského tábora ze Slatiny 
nad Zdobicí. Klub České tábornické unie 
Choceň přeje všem kamarádům a kama-
rádkám modrou oblohu a suchou stezku po 
celý rok 2007.

Klub České tábornické unie Choceň 
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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
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