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Únor

Český název měsíce února se vysvětluje 
tím, že se v tuto dobu při tání noří sníh 
do země, ledové kry se rozpouštějí, noří 
se pod vodu. V římském kalendáři, před 
juliánskou reformou, byl únor (februa-
rius mensis, tj. měsíc očisty před začát-
kem nového roku) posledním měsícem v 
roce. Podle tohoto názvu se únor jmenuje 
ve většině evropských jazyků (february
-février - februar - febrero - febbra-
io) Vlastním (původním slovanským) 
po jmeno váním měsíců je čeština do znač-
né míry výjimečná, a to i mezi dalšími 
slovanskými jazyky. I slovenština a ruš-
tina používá latinského vzoru (február, 
февраль). Polské názvy měsíců jsou větši-
nou jiného základu, ale také praslovanské-
ho původu (únor = luty, tj. krutý měsíc). 
České názvy jsou jediným pozůstatkem 
starého slovanského lunárního kalendáře, 
který nám v jazyce zbyl. Lunární kalendář 
se řídil cykly měsíce (kolikátého je, pozna-
lo se prostě na obloze), každý měsíc tedy 
měl 28 nebo 29 dní (v tom byl vlastně 
podobný našemu únoru). Lunární kalen-
dář ovšem musel mít 13 měsíců (posled-
ním po prosinci byl hruden). S nástu-
pem římsko - křesťanské civilizace zanikl, 
zejména pro svou nepraktičnost (nekryl 
se přesně se slunečním - astronomickým 
rokem).

Lidová pranostika na únor

Když záhy taje, dlouho neroztaje.
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V dnešní Vitrince pokračujeme v  procházce po zmizelých vysokomýtských zákoutích a kolem 

neexistujících staveb. Stojíme na severovýchodním cípu náměstí Přemysla Otakara II., kterému 

dnes dominuje největší budova na náměstí, Okresní dům (tzv. stará pošta, dnes sídlo Městské 

galerie). Na rozdíl od jiných částí náměstí prošel severovýchodní cíp během 20. století téměř úpl-

nou proměnou; ze všech budov, které tu ještě na sklonku 19. století stály, přežila pouze jediná 

– Panský dům čp. 91 (dnes ona stavebně starší součást Městského úřadu). Ostatní byly zbourány 

a nahrazeny jinými. Začneme v samém rohu náměstí, kde stávala do roku 1901 budova starého 

měšťanského pivovaru.

Starý měšťanský pivovar byl vybudován na počátku 17. století. Ve středověku se ovšem 
vařilo pivo doma. Téměř každý měšťan měl várečné právo, vybavení i odpovídající sklepy, 
který se za tím účelem v zimě ledovaly. Vzhledem k vysokým  technickým nárokům ovšem 
v 17. století domácí výroba piva upadala a vznikly tzv. právovarečné pivovary – ve Vysokém 
Mýtě to byl pivovar sousedský (později měšťanský) a pivovar obecní (v Panském domě). 
V dvoupatrové budově měšťanského pivovaru byl umístěn velký kotel na celkem 27 sudů 
piva. V podzemí byla tři poschodí ledovacích sklepů.  Ve 2. polovině 19. století mělo ve Vyso-
kém Mýtě várečné právo (tedy právo vařit pivo) celkem 141 tzv. várečníků (měšťanů); každý 
várečník vždy vařil na svůj účet, přičemž v zájmu úspor se vařívalo po dvou (najednou tu 
tedy vařili své vlastní pivo pod dohledem sládka vždy dva várečníci). Své pivo vařila ovšem 
i obec, která tak nejenže měla svoje vlastní pivo (její podíl v pivovarnickém společenství 9 
a půl varu umožnil produkovat celkem 161 sudů piva ročně), ale provozovala i svou vlastní 
hospodu. Ta bývala v bývalém Panském domě (čp. 91 na náměstí, dnes součást Městského 
úřadu). V 17. a 18. století se i tady vařilo pivo, na sklonku 19. století byl ovšem v provozu 
pouze pivovar měšťanský. V roce 1898 se začalo s výstavbou nového pivovaru na Pražském 
předměstí, který byl dokončen roku 1900. V roce 1901 prodalo Společenstvo pivovarnické 
nepotřebnou starou budovu pivovaru na náměstí Vysokomýtskému okresu. Ten nechal  pi-
vovar zbourat a na jeho místě vystavěl v letech 1901-1902 novou budovu – tzv. Okresní 
dům. V něm až do roku 1960 sídlil vysokomýtský okres (bylo to tedy nejprve sídlo okresního 
hejtmanství, později okresního úřadu, respektive okresního národního výboru), v přízemí 
byl poštovní úřad. Od dob 1. republiky se tu také ve velké zasedací síni v 1. poschodí ko-
naly výstavy výtvarného umění. Od roku 1972 dodnes tu sídlí i Městská galerie. Po zrušení  
okresu v roce 1960 tu ještě pošta (do vybudování nového poštovního úřadu v sousedství) 
zůstala, po roce 1989 budovu převzal SPT  Telecom, později Český Telecom a Telefónica O2; 
tato společnost ji v roce 2008 prodala akciové společnosti Immotel.

Vitrinku připravil Pavel Chalupa

Vitrinka 
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Pohled na severovýchodní cíp Královského náměstí z konce 90. let 19. stol. Vlevo stojí starý Měš-
ťanský pivovar a sousedící obchod s pivem, vpravo budova pozdějšího Zápalova řeznictví, tehdy 
ovšem vinárna a obchod s koloniálním zbožím.

Pohled na severovýchodní cíp náměstí o 10 let později, kolem roku 1910. 
Uprostřed novostavba Okresního domu, vpravo od něj dva již dnes neexis-
tující domy (rohové Zápalovo řeznictví a vážnice) a budova tehdejší radni-
ce, tzv. Panský dům.
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O rozhovor jsme tentokrát požádali ředitele Gymnázia ve Vysokém Mýtě Mgr. Martina Valáška

Martin Valášek se narodil 18. 8. 1971 v Pardubicích. Po studiu na 
Gymnáziu v Holicích studoval obor matematika – fyzika na Pedagogické 
fakultě Hradecké univerzity. Nejprve učil 5 let na Integrované SŠ Pardubice 
(pilotní projekt Phare), poté 4 roky na Gymnáziu Dašická v Pardubicích a 
4 roky na Gymnáziu v Holicích. Mezitím učil ještě rok na Základní škole v 
Moravanech. V letech 2002 – 2006 vykonával funkci místostarosty obce 
Moravany, od roku 2006 je radním tamtéž. Mimoto je trenérem fotba-
lových starších žáků v Moravanech a již deset let pořádá seriál tenisových 

turnajů s názvem Tenisové léto. V roce 2007 zvítězil ve výběrovém řízení na nového ředitele 
Gymnázia ve Vysokém Mýtě.

Pane řediteli, jak byste hodnotil svůj  první rok ve funkci?
Nemám z něj špatný pocit. Vím, kde jsme dobří a kde máme rezervy. Mnoho věcí má 
svůj vývoj, na něco se nyní můžeme dívat jinak než po pár letech zkušeností. Dobré 
počiny musíme být schopni zopakovat, ze špatných se musíme poučit. Navíc není jen na 
mně, kterým směrem se bude gymnázium vyvíjet. Své si k tomu musí říct i učitelé, stu-
denti a rodiče. Právě vzájemná spolupráce je pro mě při vedení gymnázia jednou z priorit. 
Mantinely škole může nastavit zřizovatel (Pardubický kraj) nebo město Vysoké Mýto, zbytek 
je na nás. Mým cílem bylo seznámit se během prvního školního roku co nejblíže se všemi 
aspekty fungování školy. To se mi myslím podařilo. Mám rád menší města, kde mají k sobě 
všichni blíž. Mnoho věcí se dá vyřešit lépe a rychleji, lidé v regionu jsou patrioty, což také 
hodně znamená. Nic se neutají, o všem se ví. Vychází mi z toho všeho, že jsem ve správný 
čas na správném místě.
 
Nepochybně máte svou koncepci ve směrování vysokomýtského gymnázia. Které 
vize budete upřednostňovat?
Dva školní roky považuji za postačující k tomu, abych mohl zodpovědně podpořit nápady, 
projekty, myšlenky, které školu posunou dopředu. Jsme veřejnou institucí, poskytujeme 
vlastně veřejnou službu, tzn. musíme pracovat na maximální otevřenosti směrem k 
veřejnosti, a to nejen rodičovské. Měli bychom se umět pochlubit se svými úspěchy, ale 
na druhé straně musíme být schopni přijmout i odpovědnost za nezdary, které přicházejí. 
Jsme tu hlavně pro to, abychom dobře připravili své žáky na úspěšné studium vysokých 
škol. 
 
Z čeho máte na gymnáziu radost?
Co se povedlo, je změna spolupráce mezi školou a rodiči našich žáků. Od jara 2008 fun-
guje při škole občanské sdružení, jehož výbor se schází jednou měsíčně. Velmi pyšný jsem 
na školní akademii, kterou se nám již druhým rokem podařilo realizovat i pro veřejnost. 
Chválím studenty za nápady i za vlastní provedení, protože vím, jak je to složité vystoupit 
před hledištěm plným lidí. Radost mám ze soutěží v šachu i v sudoku, z fotografické soutěže 
Otmarovo oko, z ekologické soutěže Třídíme tetrapak, jsme úspěšní ve vědomostních i 
sportovních soutěžích, vrátili jsme se k účasti na Školympiádě. Dobré jméno ale dělají škole 
i společenské akce, například maturitní ples.

Rozhovor měsíce
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Letošní maturitní ples je již za vámi, líbil se vám?
Rád vidím, když se studenti dobře učí, ale rád vidím i to, že se umějí dobře bavit. Je důležité 
se scházet i jinde než při vyučovacích hodinách. Ples je jednou ze součástí veřejné prezen-
tace školy.  A tak jsem rád, že se povedl, že měl svůj styl i úroveň. Drobnosti, které nebyly 
dokonalé, se dají příště bez potíží vyladit... A jestliže se akce líbila maturantům, můžeme 
být i my ostatní spokojeni.

Jaké jsou hlavní problémy na vysokomýtském gymnáziu?
Nová podoba přijímacího řízení na střední školy je nastavena tak, že se můžeme dočkat 
zmatků i překvapivých situací. Nesouhlasím s tím, že varianta tří přihlášek bude vždy pro 
žáky a rodiče pozitivem. Letos naposledy také maturujeme postaru a letošní třeťáci budou 
v příštím školním roce skládat zkoušku dospělosti novým způsobem. Během dvou let se 
bude zkoumat, jak nový model maturit funguje. Studenti už nebudou maturovat v jednom, 
zpravidla květnovém, týdnu. Během několika týdnů musí zvládnout jak profilovou část (2 
až 3 zkoušky starým způsobem v květnu), tak společnou část (ústní v květnu, didaktické 
testy a písemky v červnu).
 
Co byste ve školství změnil?
Jestli má české školství nějaký problém, pak jsou to neustálé změny, leckdy nahodilé, 
leckdy zmatené. Školství potřebuje stabilitu, aby mohlo působit důvěryhodně. Jestliže 
budeme za každými druhými dveřmi čekat nápad na změny, nemůžeme plánovat práci na 
delší dobu. Veškeré vize škol a jejich ředitelů pak mohou být ohroženy.
  
Čím jste chtěl být jako malý kluk?
Každou chvíli něčím jiným. Ale nejvíc spisovatelem, kosmonautem, prodavačem v trafice, 
fotbalistou...
 
Učitelem ne?
V maturitním ročníku jsem si uvědomil, že tím pravým oborem pro mě je matema-
tika. Rozhodl jsem se, že ji budu studovat, a protože jsem rodilý Pardubák, studium na 
Pedagogické fakultě v Hradci Králové se nabízelo. Dodnes této volby nelituji; můj život už 
je navždy spjat matematickou rovnicí s výukou a vzděláváním žáků a studentů.
 
Jak vidíte rok 2009?
Věřím, že bude úspěšný. Naše škola oslaví 130 let svého trvání, do konce ledna budeme mít 
jasno, jak výročí oslavíme. Chci být pozitivní, jsem optimista. Když chcete být úspěšní, ani 
to jinak nejde. Přát si člověk může ledacos, ale musí mít i dost síly a elánu jít svým tužbám 
naproti. Nepřeju si toho ale snad tak mnoho: zdraví pro svou rodinu, fotbalové Slavii titul, 
Gymnáziu ve Vysokém Mýtě dobrého ředitele...

Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor a přeji vám i celému gymnáziu hodně zdaru.

Rozhovor vedla 
Dagmar Sabolčiková
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Vážení čtenáři, rádi bychom vám v této nové rubrice přiblížili jednotlivá královská věnná 
města, do jejichž společenství patří i královské věnné město Vysoké Mýto. Od počátku 14. 
století je čeští králové odkazovali svým manželkám a začala se vyčleňovat jako zvláštní 
skupina – tzv. města věnná.
Věnná města byla zdrojem příjmů českých královen, a to dosti značným. Dohlížel na ně 
královnin podkomoří.  Jeho pravomoci potvrdil v roce 1401 i zemský soud. Na plnění povin-
ností věnných měst dohlížel zvláštní úředník – královnin hofrychtéř. Práva a povinnosti 
místodržícího a hofrychtéře i práva a povinnosti věnných měst se pak v řadě bodů lišily od 
práv a povinností hejtmanů, rychtářů a ostatních měst v českých zemích.
Pokud královna, která měla věnná města v držení, zemřela a král se znovu neoženil, 
odvádělo se tzv. šošovné z věnných měst do královské pokladnice a města se vracela pod 
správu králova podkomořího. Ekonomický a politický vliv tato města ztrácela po bitvě na 
Bílé hoře (1621), jejich právní forma však zanikla až v roce 1918, po vzniku samostatného 
československého státu. 
Společné aktivity královských věnných měst zaštiťuje Sdružení královských věnných měst, 
které vzniklo  v roce 1999 a které se v roce 2008 transformovalo na oficiální svazek obcí. 
Jeho účelem je především zajištění užší a efektivní spolupráce měst a zájem na výměně 
informací a společné propagaci. Sdružení každoročně pořádá několik společných akcí, 
z nichž jsou nejvýznamnější volba královny českých věnných měst a výtvarné salony. 
(Mimochodem, úřadující královna českých věnných měst Eva Ropková je z Vysokého Mýta 
a ve Vysokém Mýtě se bude letos konat i 10., jubilejní salon královských věnných měst…). 
Zveme vás v příštích číslech Vysokomýtského zpravodaje na procházku Dvorem Králové nad 
Labem, Hradcem Králové, Chrudimí, Jaroměří, Mělníkem, Novým Bydžovem, Poličkou a 
Trutnovem, abychom na konci roku skončili u nás doma, ve Vysokém Mýtě…

Rubriku připravuje 
Dagmar Sabolčiková

Cesty věnnými městy

Vysokomýtský zpravodaj - 2/20096



Úplná znění usnesení ZM 6/08 a RM č. 41/08 
– 42/08, 1/09 – 02/09 jsou zveřejněna na in-
ternetových stránkách města. Předkládáme 
vám z nich následující výtah.

10. prosince  2008 
zastupitelstvo města:
•  schválilo pravidla rozpočtového provizo-

ria na rok 2009; 
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 

4/2008, o místním poplatku z ubytovací 
kapacity; 

• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/
2008, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 
o místním poplatku za provoz systému 

Informace z Městského úřadu

Z jednání  zastupitelstva a rady města

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/
2003, 4/2004, 7/2005, 8/2006 a 10/2007; 

• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/
2008, kterou se mění vyhláška č. 10/2006, 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění vyhlášky 9/2007; 

• schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na realizaci akce 
Integrovaný systém nakládání s biood-
pady Vysoké Mýto, na kterou je posky-
tována podpora z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj; 

• schválilo Zásady města Vysoké Mýto pro 
poskytování finanční dotace z rozpočtu 
města a Žádost o dotace města Vysoké 
Mýto na rok 2009;

• schválilo na základě grantového řízení v 
oblasti kultury pro rok 2009 poskytnutí 
dotace Městskému klubu Vysoké Mýto, 
s. r. o., v programech: Organizace výuky 
společenských tanců, Zajištění provozu 
kina, Vydávání Vysokomýtského zpravo-
daje,  Zajištění provozu divadla a Provoz 
kinokavárny;                                                 

• schválilo uzavření Smlouvy o vytvoření 
svazku obcí Královská věnná města, a to 
včetně přílohy, kterou tvoří stanovy to-
hoto svazku; 

• doporučilo, aby některá v budoucnu 
nově vzniklá ulice nesla jméno kpt. Fran-
tiška Ventury. 

9. prosince 2008 rada města:
• schválila udělení dotace města Vysoké 

Mýto ve výši 7 000 Kč občanskému sdru-
žení Naděje Vysoké Mýto pro středisko 
potravinové pomoci v Litomyšli na krytí 
mzdových nákladů;

•  jmenovala komisi pro posuzování žádos-
tí o příspěvek na provedené fasády ob-
jektů uvedených v seznamu kulturních 
památek ministerstva kultury a objektů 
umístěných v MPZ a na její hranici.

•  Ve Vysokém Mýtě žilo k 1. 1. 2009 
12 705 obyvatel.

• Z toho bylo 12 336 občanů ČR a 369 
cizinců a azylantů.

• Z občanů ČR žilo 11 781 přímo ve Vy -
sokém Mýtě, zbytek v místních částech:

 na Brtči 97, v Domoradicích 165, v 
Knířově 36, ve Lhůtě  98, ve Svařeni 81 a 
ve Vanicích 78 obyvatel.

• Z nich bylo: 
 5 978 mužů a 6 358 žen
 2 637 dětí a mladých lidí do 18 let
 2 477 občanů nad 60 let.
• Oproti minulému roku přibylo 179 

obyvatel.
 Přistěhovalo se 144 občanů.
 Odstěhovalo se  241 občanů.
 Narodilo se 152 malých občánků.
 Zemřelo 109 našich spoluobčanů.
 Přibylo 233 cizinců a azylantů. 

Víte, že…
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16. prosince rada města:
•  schválila změnu ceníku Městské knihov-

ny ve Vysokém Mýtě s platností od 1. 1. 
2009;                    

• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulici Prokopa Velikého na dobu 
určitou; 

• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto Junáku - svazu skautů a skautek 
ČR, středisko Lejsek Vysoké Mýto ve výši 
8 000 Kč na opravu poškozené střechy 
maringotky na táborové základně v Do-
lanech u Nových Hradů; 

• určilo, že od 1. 1. 2009 bude obřadním 
dnem na zámku v Nových Hradech kro-
mě sudých sobot ještě jeden pátek v mě-
síci. Termíny určí matriční úřad. 

6. ledna 2009 rada města:
• souhlasila s  prodloužením smlouvy o 

pronájmu nebytových prostor v Průmys-
lové ulici 168, Vysoké Mýto s VOŠS a SŠS 
Vysoké Mýto za účelem provozování níz-
koprahového klubu  EMKO ve Vysokém 
Mýtě na dobu od 1. 1. do 31. 12. 2009  
a souhlasila s prodloužením smlouvy o 
poskytování služby k zajištění řádného a 
pravidelného provozu nízkoprahového 
klubu EMKO ve Vysokém Mýtě na tutéž 
dobu;

• schválilo přidělení bytů v Husově a Čap-
kovské ulici a uzavření nájemních smluv 
na byty v ulicích Prokopa Velikého, V Pek-
lovcích, Husova, V Břízkách a  Čapkovská 
na dobu určitou;

• vzala na vědomí zpracování Územně 
analytických podkladů správního území 
obce s rozšířenou působností Vysoké 
Mýto a jejich zpřístupnění na interneto-
vých stránkách města; 

• vzala na vědomí vypsání veřejné zakázky 
Optimalizace odpadového hospodářství 
ve městě Vysoké Mýto - dodávka kon-
tejnerů, nádob a vybavení do sběrných 
dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Gen. Svato-

ně a ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, 
dodávka kloubového nakladače, lisu 
pro nakládání s odpady, mobilní drticí 
jednotky a kontejnerové třídící jednotky, 
včetně zajištění publicity projektu; 

• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na akci Rozšíření parkoviště v ulici Čes-
kých Bratří před bytovými domy 742 
- 747 ve Vysokém Mýtě ze dne 15. 10. 
2008 s firmou Dlažba Vysoké Mýto s. r. o. 
s termínem dokončení do 31. 5. 2009; 

• vzala na vědomí zrušení soutěže na ve-
řejnou zakázku na Domov důchodců Vy-
soké Mýto, a to dle rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže;   

•  uložila vypsat nové zadání veřejné zakáz-
ky na Domov důchodců Vysoké Mýto;

• schválila ceník prodeje předmětů, tisko-
vin a služeb v informačním centru platný 
od 1. 1. 2009 a odměnu městu Vysoké 
Mýto za komisní prodej a prodej vstupe-
nek stanovila na 10 %. 

13. ledna rada města:
•  schválila směrnici o hospodaření s byty v 

domech s pečovatelskou službou;
• schválila uzavření nájemních smluv na 

byty v ulicích U Potoka, V Břízkách, Pro-
kopa Velikého a na náměstí Přemysla 
Otakara II. na dobu určitou;

• schválila zadávací podmínky a smlouvy 
o dílo pro výzvy na veřejné zakázky na 
akce Úspory energie v mateřských ško-
lách Lidická, Pod Smrkem,  Slunečná a 
Žerotínova. 

Marie Lněničková, 
vedoucí kanceláře vedení města
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Veletrhy GO a Regiontour v Brně každo-
ročně zahajují přehlídku tuzemských vele-
trhů cestovního ruchu. Letošní Regiontour 
proběhl za velkého zájmu vystavovatelů  i 
návštěvníků 15. - 18. ledna. Vysoké Mýto se 
na něm prezentovalo společně s ostatními 
městy Českomoravského pomezí v expo-
zici Východní Čechy. Náš stánek nav štívil 
hejtman Pardubického kraje Radko Martí-
nek (foto), starosta města Martin Krejza a 
další představitelé kraje a měst.  Seznámili 
se s tištěnými materiály Českomoravského 
pomezí a ochutnali zde svatební koláčky 
a preclíky z vysokomýtského Smékalova 
pekařství. Každý, kdo ochutnal, nešetřil 
chválou. Ředitelka destinační společnos-
ti Východní Čechy Alena Horáková, která 
připravila prezentaci Pardubického kraje 
na Regiontouru, poděkovala Vysokému 
Mýtu za nápad přivézt místní speciality. 
Hlavní dík ale patří Jiřině Duchoslavové a 
pekařům ze Smékalova pekařství. 

Rok 2009 je v Pardubickém kraji ve zna-
mení památek turistické oblasti Českomo-
ravské pomezí. Tomu odpovídá i prostor, 
který propagaci naší oblasti věnuje desti-
nační společnost Východní Čechy. Kromě 
tuzemských veletrhů nabízí agentura Čes-
komoravské pomezí na zahraničních vele-
trzích cestovního ruchu v Utrechtu, Vídni, 
Mnichově, Bratislavě, Moskvě… Tam všu-
de obdrží návštěvníci v expozici Východní 
Čechy tištěné materiály Českomoravské-

Regiontour odstartoval 
veletrhy cestovního ruchu

ho pomezí, které zvou do Vysokého Mýta 
na Aero 50 Dynamik a expozici Carrosserie 
Sodomka v Regionálním muzeu, na origi-
nální výstavy Městské galerie, vysokomýt-
ské památky a barokní areál na Vraclavi  i 
na autodrom a další vysokomýtská spor-
toviště. Pro příznivce aktivního odpočinku 
je připravena nabídka cyklotras a tras pro 
pěší turistiku. 

Marie Lněničková, 
vedoucí kanceláře vedení města

SOUTĚŽ
Vytřídit nápojový karton se vyplatí
Město Vysoké Mýto vyhlásilo druhý ročník 
soutěže ve sběru tetrapaků (nápojových 

kartonů). Soutěž 
bude probíhat od 
ledna do května. 
Pravidla jsou jedno-
duchá. Ve sběrných 
dvorech, v Technic-
kých službách a v 
Informačním cent-
ru Městského úřadu 
budou k dispozici 

slosovatelné soutěžní kupony. Oranžové 
pytle (110 l), které v našem městě použí-
váme na sběr tetrapaků, si na uvedených 
místech můžete také vyzvednout. Kupon 
stačí vyplnit a odevzdat ve sběrných dvo-
rech spolu s plným pytlem sešlápnutých 
nápojových kartonů  (obaly od mléka, 
džusů, vína...). 
V červnu bude vylosováno 10 výherců. 
Čím více plných oranžových pytlů ode-
vzdáte, tím větší je vaše šance na výhru! 

Případné dotazy k soutěži můžete položit 
na: ivana.pokorna@tsvmyto.cz, 
veronika.richtrova@vysoke-myto.cz 

Odbor životního prostředí
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Stejná povinnost platí i pro majitele ne-
movitostí v Ochranné zóně zámku Nové 
Hrady, která zasahuje prakticky celou 
obec Nové Hrady.
Za porušení této povinnosti může být 
právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávněným podnikat uložena pokuta 
až do výše 100 000  Kč obcí s rozšířenou 
působností a do výše 500 000 Kč krajským 
úřadem. V případě fyzických osob pak až 
do výše 10 000 Kč obcí s rozšířenou pů-
sobností a do výše 50 000 Kč krajským 
úřadem.
Chápu, že tato opatření nejsou pro majite-
le nemovitostí v městské památkové zóně 
populární, ale chceme-li historický  střed 
města udržet na patřičné úrovni, je tato 
pravidla třeba dodržovat.

Miroslav Tomášek, 
stavební úřad,  Městský úřad Vysoké Mýto

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA 
VYSOKÉ MÝTO A OCHRANNÁ 
ZÓNA ZÁMKU NOVÉ HRADY
1. 11. 1990 byla prohlášena Městská pa-
mátková zóna Vysoké Mýto. Tato zóna 
je ohraničena ulicí Komenského včetně 
domů po pravé straně od křižovatky na 
Choceň po Rokycanovu ulici až k ulici Ja-
vornického, pokračuje Javornického ulicí 
po křížení s Blahovským potokem, další 
hranicí je Blahovský potok po ulici Kpt. 
Poplera, ulicí Kpt. Poplera po dům čp. 54, 
včetně pily a mlýna, odtud ulicí Presslovou 
k ulici Čelakovského a Mlýnským potokem 
až k  Fibichově ulici s tím, že od Sportov-
ní ulice sem patří domy po pravé straně 
Mlýnského potoka až po Dolní mlýn, tj. čp. 
17, pokračuje ulicí Fibichovou k ulici Hál-
kově a Hálkovou ulicí až po křižovatku U 
Kobylků, kde se připojuje na ulici Komen-
ského. K nahlédnutí na www.vysoke-
myto.cz – Územní plán Vysokého Mýta.
Protože se zde rozšířilo provádění drob-
ných stavebních úprav na nemovitostech 
bez potřebných povolení (zvláště výmě-
na dřevěných oken za plastová), chci ob-
čany upozornit na základní povinnost. 
Všichni, kteří v této zóně mají nějakou 
nemovitost, by měli vědět, že pokud na 
ní chtějí provádět jakékoli stavební 
úpravy patrné na vnějším vzhledu bu-
dovy nebo ho měnící, musí požádat o 
vyjádření Národní památkový ústav 
Pardubice. Žádost obdrží a po vyplně-
ní předají na Městský úřad Vysoké Mýto, 
odbor stavební úřad – oddělení památko-
vé péče. Na základě vyjádření NPÚ bude 
vyhotoveno Závazné stanovisko, které 
pak stavebník použije při jednání se Sta-
vebním úřadem města Vysoké Mýto, pří-
padně při kontrole. Pro majitele kulturní 
památky, i mimo zónu, se tato povinnost 
vztahuje také na stavební úpravy uvnitř 
budovy.

Stavební úřad

Kalendář některých kulturních 
akcí ve Vysokém Mýtě v roce 2009

• Výroční ceny města  12. března
• Velikonoční jarmark 4. dubna
•  Den Země 22. dubna
•  Vysokomýtské 
 májové Kujebání 16. května
•  Čermákovo 
 Vysoké Mýto 22. - 24. května 
•  Sodomkovo 
 Vysoké Mýto 6. - 7. června
•  Rio de Mejto 13. června 
•  Evropský svátek hudby 19. června   
•  Týden hudby  3. - 7. srpna 
•  Kinemato graf bří Čadíků srpen 
•  Mezinárodní 
 partnerské dny 11. - 12. září
•  Salon královských 
 věnných měst 11. září - 9. října
•  Cestovatelský festival 
 Okolo světa 23. - 27. listopadu
•  Vánoční jarmark  12. prosince
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LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata) 
Strom roste ve Svařeni – Sejtince v blíz-
kosti silnice Vysoké Mýto – Řepníky. Za 
památný strom byla lípa  vyhlášena v roce 
2004. Jedná se o mohutný strom s rovným 
kmenem a nápadnými kořenovými nábě-
hy.  Korunu tvoří tři silné kosterní  větve a 
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 
je 440 cm. Lípa byla vysazena před asi 300 
lety u zájezdního hostince.

Informace z odboru životního prostředí

Památné stromy

TOPENÍ A PÉČE O KOMÍNY
Při zapojování topidla na pevná paliva 
dbejte na to, že kouřovod nesmí být delší 
než tři metry. Přesáhne-li jeho délka 2 m, 
musí být pevně zakotven ve stěně, aby se 
zabránilo jeho vypadnutí.  Jednotlivé díly 
kouřovodu musí být sesazeny po směru 
úniku spalin. Špatně pospojovaný kouřo-
vod z dílů nestejného průměru může být 
zdrojem požáru a může způsobit i smrt 
udušením. Otvory do komínového tělesa, 
tzv. sopouchy, je třeba opatřit keramickou 
vložkou nebo zděří stejného průměru, 
jaký mají kouřovody. Pokud se rozhodne-
me po skončení topného období topné 
těleso uklidit, např. z prostorových důvo-
dů, je nutné komínový otvor uzavřít ne-
hořlavou ucpávkou, nejlépe plechovým 
víkem příslušných rozměrů. Nikdy pro 
tento účel nepoužívejte papír nebo jiný 
hořlavý materiál.
Pro manipulaci s popelem (vymetání, pře-
nášení, ukládání) je třeba používat vždy 
nehořlavých (tj. plechových, nikdy plasto-
vých) nádob.
Používání amatérsky vyrobených topidel 
je nepřípustné.
Komínové těleso musí mít kompaktní, 
nepoškozené zdivo. V každém případě 
musí být omítnuto a obíleno; to platí i pro 
půdní prostory. Omítnutí komína zajistí 
dokonalou neprostupnost vůči spalinám 
a přílišnému žáru, jeho obílení je nutné 
pro vizuální detekci případných úniků. 
Právní předpis také definuje jednoznačné 
provedení vymetacích a vybíracích otvo-
rů. Ty musí být opatřeny nepoškozenými, 
dostatečně těsnými dvojitými plechovými 
nebo betonovými dvířky.
K péči o komíny patří i jejich pravidelné 
čistění, důležité pro zachování požární 
bezpečnosti a pro dokonalé využití top-

Protipožární prevence 
v zimním období

ného média. Čištění komínů raději vždy 
svěřujte odborné firmě, která případně 
rozhodne o dalších potřebných opatře-
ních pro bezpečný a úsporný provoz.
Stejnou péči o komínové těleso musíme 
věnovat i při vytápění zemním plynem. V 
tomto případě je nutno se obrátit na od-
borné firmy, které jsou po odborné strán-
ce oprávněny provádět vložkování komí-
nů, jejich čištění a revizi, údržbu, seřízení 
kotlů i detekci úniku plynu.

Bohuslav Šafář, 
specialista v oboru protipožární ochrany
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Kino Šemberovo divadlo

Pondělí  2. 2. v 19.00 
Úterý  3. 2. v 19.00                   

SNĚŽENKY A MACHŘI 
PO 25 LETECH
Co uděláte, aby se vaše 25 let stará pla-
tonická láska proměnila ve skutečnou? 
Možná zjistíte, že to, co se za 25 let nestih-
lo, se už nezvládne… Náhlé setkání pro-
fesora Kardy, Vikiho Cabadaje a Mariky 
Kardové vede ke svolání staré party 
Sněženek a Machrů do horské chaty v 
Peci pod Sněžkou...
ČR. 104 min. Vstupné 69 Kč. 

Středa  4. 2. v 19.00                   

ŽENY
Komedie USA. Vtipný a jiskřící příběh o 
ženách a síle ženského přátelství, ve kte-
rém v hlavních rolích excelují Meg Ryanová 
(Mary) a  Annette Beningová (Sylvie). Co 
udělá s partou kamarádek odhalení, že 
si manžel Mary pořídil milenku v podobě 
vnadné prodavačky z parfumérie?
114 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek  5. 2. v 19.00                  

UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
Erotické drama USA o stárnoucím muži, 
který prahne po lásce a jen těžko se vyrov-
nává s vědomím, že už třeba zítra bude 
muset opustit svět. Film byl natočen podle 

(www.vysoke-myto.cz/kino)Kino románu nositele Pulitzerovy ceny Philipa 
Rotha. V hlavních rolích: Ben Kingsley a 
Penélope Cruzová.
113 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek  6. 2. v 17.30                

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: 
MATURITNÍ ROČNÍK
Rodinná muzikálová komedie představu-
je studentské mazáky Troye a Gabriellu 
v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, 
že se jejich cesty rozejdou, protože každý 
z nich jde na jinou univerzitu. S ostatní-
mi spolužáky se rozhodnou, že nastudují 
muzikál, ve kterém se pokusí zobrazit 
všechny své dosavadní zkušenosti, touhy 
a zároveň obavy, jež přináší budoucnost.
112 min. České znění. Vstupné 69 Kč.

Úterý 10. 2. v 19.00               

STMÍVÁNÍ 
Romantický horor USA. Bella se přestěhu-
je k otci do malého deštivého městečka 
Forks, aniž by tušila, jak moc to změní její 
život. Během první hodiny v nové škole 
si k ní přisedne tajemný a okouzlující 
Edward Cullen a ona postupně zjišťuje, že 
to není úplně obyčejný kluk… Navzdory 
varování kamarádů ji Edward neodolatel-
ně přitahuje. 
122 min. Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Středa 11. 2. v 19.00               

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
Sci-fi USA. Příběh mimozemšťana Klaatua 
(Keanu Reeves), který přicestuje na Zemi 
s jediným úkolem – zamezit lidstvu v 
jeho organizované sebedestrukci, a to i 
za cenu nejvyšších obětí. Klaatu chce lid-
stvu pomoci, otázkou je, zda o to vlastně 
stojíme.
102 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Vysokomýtský zpravodaj - 2/200912



Čtvrtek 12. 2. v 19.00             

NOCI V RODANTHE
Romantický film USA. Adrienne Willisová 
(Diane Laneová), jejíž život ovládl chaos, si 
jednoho dne vyjede do přístavního měs-
tečka za svou kamarádkou. Po příjezdu 
do Rodanthe se dozví, že se k městu blíží 
velká bouře. Jediným hostem hotelu je Dr. 
Paul Flanner (Richard Gere). Prožijí spolu 
víkend a tím odstartují romanci, která 
poznamená celý jejich život.
97 min. Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Pondělí  16. 2. v 10.00                   

HORTON
Animovaná pohádka USA pro děti i 
dospělé o slonu Hortonovi, kterého jeho 
sloní  naivita zavede do řádně prekérních 
situací. Horton není jen klasickou rodin-
nou podívanou, ale především filmem pro 
každého, kdo se chce bavit.
85 min. Mluveno česky. Vstupné 39 Kč.

Úterý  17. 2. v 10.00                   

KUNG FU PANDA
Americká animovaná rodinná komedie. 
Film spojuje žánr bojových filmů, čín-
skou mytologii a rodinnou pohádku o 
outsiderovi, který se učí věřit sám v sebe. 
Titulním hrdinou je tlustý panda Po, který 
chce být bojovníkem. Pandamánie začíná. 
Připravte se na něco pandastického.
92 min. Mluveno česky. Vstupné 39 Kč.

Středa  18. 2. v 10.00                   

PAN VČELKA
Animovaná komedie USA. Když se včela 
narodí, jde do školy a po jejím absolvo-
vání jde do továrny na výrobu medu a 
tam  pilně pracuje až do konce svých dnů. 
Tahle představa se ale vůbec nelíbí malé-
mu Barrymu, který by chtěl být členem 
elitní včelí skupiny, která sbírá nektar a má 
dovoleno vyletět z úlu ven.
86 min. Mluveno česky. Vstupné 39 Kč. 

Středa  18. 2. v 19.00                  

LABYRINT LŽÍ
Nikomu nevěřit a všechny oklamat, to 
je motto zkušeného tajného agenta CIA 
Rogera Ferrise (Leonardo DiCaprio). Je 
mužem bez totožnosti, jehož každodenní 
přežití závisí na telefonním spojení s maji-
telem chladného hlasu kdesi na druhém 
konci světa. Tím je Ed Hoffman (Russell 
Crowe), který z obýváku svého domu 
vede soukromou válku.
Drama USA. 128 min. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek  19. 2. v 10.00                 

LETOPISY NARNIE: 
PRINC KASPIAN  
Americká dobrodružná fantazy natočená 
podle stejnojmenného druhého dílu sed-
midílné ságy C. S. Lewise. Čtvero souro-
zenců bylo přivoláno  princem Kaspianem 
do Narnie, odkud se vydávají na podivu-
hodnou cestu za záchranu magie v zemi a 
nastolení míru.
144 min. Mluveno česky. 
Vstupné 39 Kč.

Pátek  20. 2. v 10.00                

DIVOKÉ VLNY
Americký akční animovaný snímek o 
tučňácích a jednom velkém surfařském 
závodu. Hrdinou napínavého vyprávění 
je mladý tučňák, začínající surfař, který se 
chystá ke svému prvnímu profesionální-
mu závodu...
88 min. Mluveno česky. Vstupné 39 Kč.

Vysokomýtský zpravodaj - 2/2009 13



Úterý  24. 2. v 19.00              

OCAS JEŠTĚRKY
Drama ČR. Narození Josefa Bárty (David 
Švehlík) provází věštba – zemře ve věku 
29 let. A je mu právě tolik, když ho opustí 
žena se synem. Jeho svět se hroutí. Nový 
impulz do jeho bytí vnáší podivné přá-
telství s nespoutaným Gabrielem i nová 
láska... 
90 min. Vstupné 69 Kč. 

Středa 25. 2. v 19.00                   

AUSTRÁLIE
Romantický australský film přináší příběh 
o lásce a nenávisti. Anglická aristokratka 
Sarah Ashleyová (Nicol Kidmanová) odjíž-
dí do zastrčeného Darwinu uprostřed 
Austrálie usvědčit svého muže, o kterém 
je přesvědčena, že ji podvádí. Záminkou 
pro cestu se jí stává záchrana velké  rodin-
né farmy, která je na pokraji bankrotu...
165 min. Vstupné 64 Kč.

V březnu uvidíte: 
YES MAN • Jak se zbavit přátel a zůstat 
úplně sám • Líbáš jako bůh • Podivuhodný 
případ Benjamina Buttona • Lovecká sezó-
na 2 • Kamarádova holka • Sobík Niko a 
další. 

Čtvrtek 19. února v 19.00 
v Šemberově divadle

NENÁPADNÝ PŮVAB 
BURŽOAZIE      
(Le charme discret de la bourgeoisie)
Francie / Itálie / Španělsko,  
1972, 102 min.

Režie: Luis Buñuel
Scénář: Jean-Claude Carrière, Luis Buñuel 
Kamera: Edmont Richard
Hrají: Fernando Rey (Don Rafael), Paul 
Frankeur (pan Thevenot), Delphine 
Seyrigová (paní Thevenotová), Bulle 
Ogierová (Florence), Stéphane Audranová 
(Alice Senechalová), Jean-Pierre Cassel 
(pan Senechal), Julien Bertheau (Dufour), 
Milena Vukoticová (Ines), Maria Gabriella 
Maionová (Guerilla)

Výraznou postavou historie světové 
kinematografie je nesporně španělský 
tvůrce Luis Buñuel. Opomenout v pro-
gramu filmového klubu tuto výraznou 
osobnost mezi význačnými režiséry tak-
řka celé kinematografické historie vskut-
ku nelze. Už jeho prvotina z roku 1928 
Andaluský pes zaznamenala pohoršené 
reakce moralistů svými několika odváž-
nými scénami, nad nimiž zvláště vynikalo 
proříznutí oka břitvou. Buñuel se totiž po 
vystudování jezuitské koleje v Zaragoze 
a po absolvování madridské Rezidence 
dostal v polovině dvacátých let minulého 
století do Paříže, kde byl doslova uhra-
nut a okouzlen surrea listickou skupinou 
shromážděnou kolem André Bretona. V 
tomto duchu také začal svou dlouholetou 
filmařskou práci už zmíněným debutem, 
ovšem pokračoval dále i ve Zlatém věku, v 
Zemi bez chleba, v Zapomenutých, ve filmu 
On, v Šimonu na poušti atd.

Filmový klub
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Film Nenápadný půvab buržoazie patří 
mezi jeho poslední (potom už nato-
čil jenom Přelud svobody v roce 1974 
a Tajemný předmět touhy v roce 1977, 
čímž se jeho tvorba uzavřela – zemřel 
29. 7. 1983). Tvůrce se nám představí v 
duchu své dřívější tvorby z let šedesátých 
(Viridiana, Anděl zkázy, Deník komorné, 
Šimon na poušti, Kráska dne), jako sžíravý 
kritik společenských anomálií a nešva-
rů. Buñuelova kritika je také v neposled-
ní řadě hrou, kterou záměrně rozehrává 
pomyslný dialog s divákem, jemuž nemi-
losrdně předkládá záměrně pokřivený 
obraz svých hrdinů a tím i celé společ-
nosti. Zdaleka nemá ambice zobecňovat, 
naopak jej baví tvorba absurdních obrazů 
a situací, jimiž toliko glosuje společnost, 
jíž je obklopen a v níž je mu dáno žít. 
Pomocí skvělých hereckých osobností tak 
vytváří „iluzi v iluzi“, jež má být dalším 
prostředkem ke katarzi diváků. Zůstává 
tak provždy výtvarným umělcem, který 
používá realitu k vytváření možných zrca-
dlových ploch, v nichž je možné spatřit 
věci kromobyčejné...

Na procházku další kapitolou historie svě-
tové kinematografie vás zve

Jan Schejbal

Neděle 22. 2. od 19.30
Šemberovo divadlo
Friedrich Dürrenmatt: 

PLAY STRINDBERG
2. představení v předplatném
Divadelní představení Divadla Ungelt Praha
“I šťastné manželství je malér. Manželství je 
vůbec malér.” 
Chantal Poullain, Jiří Lábus a Miroslav 
Etzler v nelítostné analýze manželských 
vztahů. 
Režie Hana Burešová. 
Předprodej zbylých vstupenek od 9. 2. v 
Informačním centru Městského úřadu.
Vstupné: 250, 230, 210 Kč.

Informace pro předplatitele 
Toto představení je (doufáme, že víta-
nou) náhradou za původně avizované 
představení z 23. 2. (Slovácké divadlo Uher-
ské Hradiště), které se z technických příčin 
nemůže uskutečnit.

Pondělí  9. 2 v 19.30 
Šemberovo divadlo

SCREAMERS ÚTOČÍ
Zábavná show oblíbené travesti skupiny. 
Předprodej vstupenek od 27. 1. v Informač-
ním centru Městského úřadu.
Vstupné: 200, 210, 220 Kč.

Neděle 15. 2. od 16.00
Šemberovo divadlo 

JAROSLAV UHLÍŘ
Písničkový pořad Hodina zpěvu autorské 
dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák je 
určen pro malé i velké uši. Za klavírního do-
provodu autora hudby Jaroslava Uhlíře v ní 
zazní nejen písně ze známých pohádek  Ať 
žijí duchové, Princové jsou na draka, S čerty 
nejsou žerty, Lotrando a Zubejda, Tři veterá-
ni, ale i písně nové z pořadu Hodina zpěvu, 

Divadlo
Šemberovo divadlo
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na kterých si publikum může vyzkoušet své 
pěvecké schopnosti.
Předprodej vstupenek v Informačním centru.
Vstupné: 120, 140, 160 Kč, děti do 3 let 
zdarma (když sedí  rodičům na klíně). 

Připravujeme: 
Úterý 24. 3. v 19.30 hod. 
Šemberovo divadlo
John Steinbeck:

O MYŠÍCH A LIDECH
(představení v divadelním předplatném)

Více informací na www.mklub.cz nebo na 
tel. 465 420 420, 465 424 455 v kanceláři 
Městského klubu.

Loutkové divadlo Srdíčko

zve malé i velké diváky a příznivce loutko-
vého divadla na pohádkovou komedii

Zimní pohádka
O PEJSKOVI A KOČIČCE, 
JAK ŠLI HLEDAT ROZTRHANOU 
PEŘINU PANÍ ZIMY
Neděle 22. února ve 14.00 a 16.00
Napsal: J. B. Heller
Režie: Jan Havel
Scéna: Viktor Čáp
Výprava: Karel Jiskra
Světlo a zvuk: Milan Dostál
Inspice: Marcela Vaňásková
Hrají loutky: kočička, pejsek, babička, 
řidič František a jeho náklaďák, zlá vrána, 
koza Róza, zajíček Chlupáček a vrabec 
Písk a loutkoherci: Miroslav Bezdíček, 
Viktor Čáp, Milan Dostál, Zdena Hanáková, 
Jan Havel, Lída Jarchovská, Karel Jiskra, 
Václav Morávek, Ondřej Pavlíček, Milena 
Stráníková, Marie Švadlenová a Petra 
Vtípilová.
Vstupné: 30 Kč, předprodej vstupenek v 
Informačním centru MěÚ Vysoké Mýto od 
16. 2. do 20. 2. nebo v divadle 22. 2. od 
13.00 hodin.

Městský klub

Kurzy
POKRAČOVACÍ  TANEČNÍ  KURZY  
PRO  MLÁDEŽ
Kurzy budou probíhat v 5 lekcích v obou 
sálech Městského klubu v pátek 23. 1., 
30. l., 6. 2., 27. 2. (18.30 – 21.00 hod.), 
poslední, březnová lekce bude upřesněna 
v průběhu února.  
Vstupné 50 Kč.

JAZYKOVÉ  KURZY
Od pololetí přijímáme zájemce do násle-
dujících kurzů: 
angličtina
němčina
francouzština 
Informace v kanceláři Městského klubu 
nebo na tel. č. 465 420 420, www.mklub.cz

XI. ORELSKÝ PLES                  
na sv. Valentýna  14. 2. od 20.00
Sál Městského klubu
Hraje: COMBO 2 Litomyšl
Vstupenka s místenkou 150 Kč, 
předprodej v Informačním centrum MěÚ.
Předtančení: 
ZUŠ pod vedením Mgr. J. Scheibové, 
BADSTEP pod vedením Mgr. Pavlíny Filipi.

SPORTOVNÍ PLES
28. 2. od 20.00
Městský klub
Hraje:  Albatros (hlavní sál)
 diskotéka (kinosál)
Vstupné 150 Kč.
Vstupenky lze  zamluvit  a zakoupit  od  
28. 1. ve sklenářství U Ševčíků ve  Vysokém 
Mýtě u p. Brychtové,  
tel.: 465 422 062.

Plesy

�

Vysokomýtský zpravodaj - 2/200916



Vysokomýtský zpravodaj - 2/2009 17



Městská knihovna
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

Výstavy
Výstava ve vestibulu 

FOTOGRAFIE PŘÍRODY OČIMA 
ZDEŇKA ŠRÁMKA

Výstava v odd. pro dospělé čtenáře

ALENA HÁJKOVÁ
Portréty a obrazy s přírodními motivy

Výstavy potrvají do 31. 3.

Úterý 24. 2. v 18.00

BESEDA O LÉTÁNÍ
Klub letců-veteránů nás krátce seznámí s 
historií létání v naší oblasti i se zajímavými 
leteckými expozicemi u nás i v Evropě. 
Součástí besedy bude i promítání krátkých 
videozáznamů z historie i současnosti.
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 26. 2. v 18.00  

PRAKTICKÁ DETOXIKACE 
PODLE DR. JONÁŠE

Přednáška Mgr. Simony 
Chalupové, která se v 
našem regionu speci-
alizuje na poradenství 
ve stále populárnějším 
odvětví alternativní medi-

cíny. Originalita metody dr. Jonáše spočívá 
v tom, že se neodstraňují příznaky, ale pří-
činy nemocí: psychické zátěže, toxiny pře-
dávané na základě dědičnosti i ty, které se 
do těla dostávají z okolního prostředí (viry, 
bakterie, chemické látky...).  Metoda dosa-
huje výborných výsledků např. při léčbě 
oslabené imunity, alergií, astmatu, akné, 
ekzémů, gynekologických potíží i obtíží 
psychických. Právě vztahu psychiky a těla 
se bude přednáška věnovat podrobněji.

NOVINKY
Naučná literatura:
Stefan Mühleisen: Komunikační a jiné    
 měkké dovednosti
Miroslav Donutil: Ptejte se mě na co
 chcete, já, na co chci, odpovím
Andrew Chevallier: Rostliny léčí

Beletrie:
George East: Bleší mlýn v Normandii
Anna Enquistová: Návrat domů
Noah Gordon: Katalánec
Bernard Cornwell: Sharpova kořist

Literatura pro děti a mládež:
John Flanagan: Hraničářův učeň 3.
Petr Čornej: Panovníci českých zemí
 Bořkův velký plán
Jiří Trnka: Zimní říkadla

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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ZDENĚK CHOTĚNOVSKÝ 
Malíř, grafik, scénograf, průmyslový výtvarník a autor plakátů
* 5. 9. 1929 ve Vysokém Mýtě
† 10. 2. 1993 v Praze

V letech 1941 – 1944 navštěvoval reálné gymnázium 
ve Vysokém Mýtě a krátce v letech 1944 – 1945 Masa-
rykovu zemskou průmyslovou školu v Litomyšli. Poté 
čtyři roky studoval Vyšší průmyslovou školu strojnic-
kou v Děčíně. Po studiích pracoval jako technik. Roku 
1951 byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslo-
vou v Praze ke studiu architektury u profesora Adolfa 
Benše. Roku 1952 však přestoupil na školu užité grafi-
ky a malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Zde 
ho učil známý malíř, grafik a milovník krásného písma 
František Muzika. Absolvoval v roce 1956, v letech 
1960 – 1961. V letech 1956 – 1960 měl v Děčíně umě-
lecký ateliér, tehdy se poprvé oženil. V roce 1961 se již 
natrvalo přestěhoval do Prahy. O rok později tu založil 
pětičlennou uměleckou skupinu Plakát se zaměřením 
na válečná témata a společenskou kritiku. Tato sku-
pina působila u nás i v zahraničí až do roku 1969. V 
šedesátých letech se Chotěnovský plně věnoval tvor-
bě plakátu, snažil se vytvořit politicky angažovaný 
plakát, který by vyjadřoval i ty nejniternější umělcovy 

pocity. V plakátové tvorbě mu byl vzorem především francouzský malíř a grafik Henri de 
Toulouse-Lautrec a polský plakát, který byl v té době na vrcholu světového vývoje. Soubor 
jeho plakátů měli v šedesátých letech možnost shlédnout lidé v Amsterodamu, Stuttgartu, 
Heidelbergu i jinde. Zdeněk Chotěnovský byl členem Svazu výtvarných umělců a v roce 
1968 se stal signatářem výzvy 2000 slov. V následujících letech se proto již nemohl věnovat 
plakátové tvorbě. Nyní se zaměřil zvláště na tvorbu cyklu monotypů ženských aktů. I pro-
střednictvím malby ženského aktu se snažil vyjádřit svůj postoj k okolnímu společenské-
mu dění. Zdeněk Chotěnovský se také věnoval knižní grafice a dětským ilustracím, v Praze 
spolupracoval s Československou televizí na tvorbě scénografií, ilustrací, artefaktů a plastik 
pro nejrůznější inscenace (např.: Perly panny Serafíny, O spící princezně, Princezna Slonbidlo 
a dalších). Roku 1978 se podruhé oženil s výtvarnicí Jitkou Hanicovou, společně pracovali 
právě na televizních pohádkách a scénografii. V roce 1979 přijel i se svou ženou po delší 
době zpět do Vysokého Mýta. Od té doby sem pak pravidelně jezdívali tvořit každé léto a 
na konci pobytu uspořádali menší výstavku nových prací v Domově mládeže nebo v hotelu 
Slávie, kde obvykle bydleli. V souvislosti s politickými změnami kolem roku 1989 začal Cho-
těnovský znovu intenzivně malovat. Vznikl tak cyklus obrazů, z něhož jmenujme například 
Memento, Kati, Vyšetřování a Nestvůry.  Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie a 

Medailon měsíce
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ZDENĚK CHOTĚNOVSKÝ: OBRAZY
Městská galerie Vysoké Mýto uvede v neděli 8. 
února v 10 hodin ve Výstavní síni Jana Jušky vý-
stavu malíře, grafika, scénografa a tvůrce plakátů, 
vysokomýtského rodáka Zdeňka Chotěnovského. 
Výstavu připravila Městská galerie Vysoké Mýto ve 
spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě 
a umělcovou manželkou Jitkou Hanicovou, která 
bude na vernisáži přítomna.  Městská galerie na vý-
stavě představí soubor Chotěnovského obrazů ze 
soukromé sbírky Jitky Hanicové, které vznikly v 60. 
- 90. letech minulého století pod vlivem dobových 
politických událostí. Po skončení vernisáže v Městské 
galerii začne ve výstavních prostorách Regionálního 
muzea ve Vysokém Mýtě v 11 hodin výstava Pohád-
kový svět Zdeňka Chotěnovského a Jitky Hanicové. Na 
této výstavě bude prezentováno společné dílo obou 
manželů, především pro dětské televizní diváky.

ZDENĚK CHOTĚNOVSKÝ: OBRAZY
Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň Jana Jušky, 8. 2. – 1. 3. 
denně kromě pondělí, 9-12 a 13-17 hod.
Vernisáž v neděli 8. února v 10 hodin.
Hudební performance: Hana Vedralová (baskytara) a Tomáš Piala (bicí).

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměři-
cích, v Městské galerii a Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, ale i v několika zahraničních 
gale riích například v Curychu, New Yorku, Amsterodamu, Mnichově i jinde.
Své výtvarné dílo prezentoval na četných kolektivních i samostatných výstavách u nás i v 
zahraničí. Ve Vysokém Mýtě poprvé vystavoval v roce 1963 ve výstavní síni bývalého kasina, 
v roce 1969 na kolektivní výstavě pod názvem Výtvarní umělci vysokomýtského gymnázia, ve 
výstavní síni Jana Jušky pak ještě v letech 1979, 1984 a 1996. Nyní po 13 letech máme znovu 
možnost ve Vysokém Mýtě zhlédnout dílo tohoto nadaného výtvarníka, a to dokonce na 
dvou místech současně. Regionální muzeum představí ve dnech 8. 2. – 1. 3. výstavu pod 
názvem Pohádkový svět Zdeňka Chotěnovského a Jitky Hanicové. Chotěnovského malířské 
dílo bude ve stejné době k vidění v Městské galerii. Na obou akcích budou prezentována 
díla ze soukromé sbírky Jitky Hanicové, která se některé z nich rozhodla oběma institucím 
věnovat.

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24., 566 01 Vysoké Mýto, 
tel. 465 483 373, ředitel 606 796 599, 

fax 465 483 374, galerie@vysoke-myto.cz

Městská galerie

Bariéry, 1992, olej, plátno.

www.mg.vmyto.cz
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Jitka Hanicová a Zdeněk Chotěnovský ve svém ateliéru v polovině 80. let.
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roku 2008. Účastnící měli zaslat organizá-
torům dvojici fotografií, z kterých měla být 
vždy jedna fotografie původní z doby první 
světové války a druhá měla být určitou 
autorskou reflexí první fotografie – co při-
pomíná, jaké emoce u autora vyvolává.

Připravujeme
POZOR! POZOR!
Návštěvníci a příznivci vysokomýtské-
ho muzea budou mít v první polovině 
března (5. 3. – 19. 3.) jedinečnou možnost 
zavítat na unikátní interaktivní výstavu

HRY A KLAMY
Putovní výstava iQparku Liberec se z 
Třebíče přesune na 14 dní do Regionálního 
muzea ve Vysokém Mýtě.

Zapojit všechny smysly bude nutné a 
dotýkat se vystavených exponátů přímo 
povinné. Ve výstavních prostorách muzea 

bude rozmístěno více než 60 exponátů, 
na kterých si budete moci  potrápit svoje 
logické myšlení, postřeh, motoriku nebo 
ověřit různé poučky a teorie. Výstava je 
určena všem návštěvníkům  bez rozdílu 
věku. Nabídka her různého stupně obtíž-
nosti je natolik široká, že se tu skvěle poba-
ví děti i dospělí.
Vzhledem ke krátké době výstavy upozor-
ňujeme všechny školy i ostatní zájemce 
o hromadný vstup na nutnost rezervace 
prohlídkového času.

Regionální muzeum

Výstavy

POHÁDKOVÝ SVĚT 
ZDEŇKA CHOTĚNOVSKÉHO 
A JITKY HANICOVÉ
8. 2. – 1. 3.

Pohádkový svět vytvoří ve výstavních pro-
storách muzea ilustrace vysokomýtského 
rodáka Zdeňka Chotěnovského spolu s 
plastikami a loutkami Jitky Hanicové. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 8. 
února v 11.00 (tedy ihned po zahájení 
výstavy Zdeňka Chotěnovského v Městské 
galerii) a její součástí je loutkové předsta-
vení pro malé i velké.
Výstava je součástí společného projektu 
Městské galerie a Regionálního muzea ve 
Vysokém Mýtě, připomínajícího nedožité 
osmdesátiny malíře a grafika, vysokomýt-
ského rodáka Zdeňka Chotěnovského.

PERSPEKTIVY 
ZAPOMENUTÉ VÁLKY
3. 2. – 1. 3. 
(přednášková místnost muzea)

Výstava fotografií netradičně připomínající 
první světovou válku. Vznikla jako výsledek 
soutěže vypsané v Maďarsku na podzim 
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SKICÁŘ JANA VENUTA
V roce 2001 získalo vysokomýtské mu zeum do sbírky výtvarného umění unikátní předmět,  
a to skicář kreseb Jana Venuta. Okamžitě se stal středem zájmu výtvarných umělců, histori-
ků umění a památkářů. Na 37 listech z let 1788 až 1820 zachytil autor množství stavebních 
památek, zejména z východních a západních Čech a Znojemska. Většinou se jedná o pero-
kresby, lavírované kresby či náčrty tužkou, které mají pro dnešní badatele nezanedbatelnou 

dokumentační hodnotu. Z východních Čech jsou zde zachyceny např. Chrudim, Luže s 
Chlumkem a Košumberkem, Medlešice, Podlažice, Hradec Králové, Pardubice, Žamberk, 
Slatiňany, Litomyšl a mnoho dalších, méně známých míst, např. zámeček Neulust mezi obce-
mi Uhersko a Trusnov. 
Antonín Jan Venuto se narodil r. 1746 v Jevišovicích a zemřel r. 1833 pravděpodobně v Chrasti 
u Chrudimi. Po studiích v Olomouci odešel do Kroměříže, kde byl r. 1768 vysvěcen na jáhna. 
Později působil v Jimramově a v Hradci Králové. Vedle svého církevního poslání se Venuto 
stal autorem mnoha kreseb měst, hradů a zámků, které rytecky reprodukovali například 

Předmět měsíce

Přednášky
Přednáškový cyklus 

ZBOJNÍCI A LOUPEŽNÍCI
(kapitoly z černých kronik historie)

5. února, 18.00 
přednášková míst-
nost muzea

JIHOČEŠTÍ 
LOUPEŽNÍCI
(osudy z lesů a kato-
ven)
Přednáška nás zave-
de do jižních Čech 

18. a 19. století a přiblíží zajímavé osudy 
tamních loupežníků včetně jejich trpkých 
konců. 
Přednáší ředitel muzea v Milevsku Vladimír 
Šindelář.

12. února, 18.00 
přednášková místnost muzea

LOUPEŽNÍK GRASEL
(pověsti a historie)
Životní příběh zločince Jana Jiřího Grasela, 
který dal své jméno všem budoucím lum-
pům.
Přednáší doc. PhDr. Bohumír Smutný z 
Moravského zemského archivu.

Kresba zachycující Luži s Chlumkem
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Václav Berger či Antonín Pucherna. Jemně 
vypracované veduty jsou téměř bez lidské 
stafáže, z hlediska autorova místopisného 
zájmu a krajových pamětihodností pro něj 
osoby nebyly podstatné. Venutovo dílo je 
pro svou důslednost, s jakou bylo vytvá-
řeno, mimořádně přínosným pramenem, 
mnohostranně využitelným v památkové 
péči. Dokládá podobu dnes již změněných 
míst, ukazuje mnohé přestavěné nebo již 
neexistující stavby a především mimořád-
ný cit tehdejší doby ve vztahu krajiny a 
umístění staveb.
Veduty Jana Venuta vlastní mj. rakouská 
Národní knihovna (399 ks), další album 
Venutových kreseb ze sbírek knížete 
Františka Josefa Auersperga je uloženo na 
zámku Žleby.

Alena Korálová,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz,
muzeum@muzeum.myto.cz 
tel: 465 422 850 - 1

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD
Zápis dětí do 1. tříd proběhne na všech 
třech vysokomýtských základních školách 
v pátek 6. února od 13 do 17 hodin, na ZŠ 
Knířov pouze v pátek, na ZŠ Javornického a 
Jiráskova pak ještě v sobotu 7. února 
dopoledne (do 11 hodin). Bude se tak dít 
podle obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, 
kterou se stanoví školské obvody základ-
ních škol zřízených městem Vysoké Mýto. 
Text vyhlášky naleznete na internetových 
stránkách www.vysoke-myto.cz. 

Školy

ZŠ Jiráskova

SPORT NÁS BAVÍ
Máme za sebou pololetí dalšího školního 
roku. Můžeme ho, a to nejen z hlediska 
sportu, hodnotit kladně. Žáci naší školy nás 
neustále přesvědčují, že má cenu zúčastňo-
vat se s nimi různých sportovních soutěží a 
turnajů. Absolvovali jsme soutěže v mnoha 
sportovních odvětvích. Tradičně silní jsme 
byli v plavání, kde jsme se probojovali do 
krajského finále. Nejsilnější týmy z okresu 
jsme trápili ve futsalu, stolním tenisu a flor-
balu. S druhou základní školou jsme se kva-
litně popasovali i v basketbalu a vybíjené. 
Podzimní atletické závody v Zátopkových 
štafetách, přespolním běhu a sprinterském 
trojboji, v nichž patříme také do popředí 
nejen v okrese,  potvrdily, že sport je pro 
nás hodně důležitý. Již teď se těšíme na 
další atraktivní klání připravovaná na jaro. 
Velký fotbalový turnaj Coca-cola cup patří 
mezi žáky k nejoblíbenějším, na atletickém 
čtyřboji zase nejlepší atleti bojují o rekordy 
školy, sportovní týden v květnu dává mož-
nost zasportovat si i těm méně zdatným, a 

Místa zápisu do jednotlivých škol:

ZŠ Javornického: v budově 1. stupně na 
nám. O. Vaňorného (u chrámu sv. Vavřince)
Pátek 6. 2. 13 - 17 hod.
Sobota 7. 2. 9 - 11 hod.

ZŠ Jiráskova: v budově 1. stupně na nám. 
Pod Kaštany (u Penny Marketu)
Pátek 6. 2. 13 - 17 hod.
Sobota 7. 2. 8.30 - 11 hod.

ZŠ Knířov: v budově ZŠ v Knířově
Pátek 6. 2. 13 - 17 hod.

Co je třeba mít s sebou: 
občanský průkaz
rodný list dítěte
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to společně s učiteli nebo rodiči, lyžařský a 
cyklistický kurz je pro všechny zúčastněné 
vždy zážitkem snad na celý život…
Na závěr si neodpustím trochu kritiky. 
Zjednodušeně se dá říci, že se pomalu 
rozevírají pomyslné kleště mezi dětmi, 
které se aktivně věnují některému sportu a 
navštěvují od raného dětství nějaký spor-
tovní klub, a mezi dětmi, které tráví svůj 
čas u televize nebo počítače. Tyto děti totiž 
již nemají volné chvíle na to, aby se venku 
na sídlišti honily za míčem nebo skákaly 
přes švihadlo, jako to dělaly generace před 
nimi, jelikož počítače nebyly a v televizi 
se dalo koukat jen na studio Kamarád. 
Je veliká škoda, že dnešní mladí rodiče si 
neuvědomují, jak je pro zdravý vývoj dětí 
důležité sport provozovat a získat k němu 
kladný vztah. Sportuje se přece nejen pro 
zábavu, ale také pro zdraví, dobrou náladu, 
fyzickou kondici; a v dospělosti je sport 
důležitý i pro navázání a udržování spole-
čenských kontaktů… To by si měli rodiče 
dětí, které sportují jenom s myší u počítače, 
uvědomit…

                                                                             
                     Za vyučující TV 

Michal Bartoš

ZŠ Javornického

DRUŽINA OPĚT NA KÁČUBU
Jak slíbil, tak také splnil. Slavný horolezec 
Čudaman se opět setkal s dětmi ze školní 
družiny při ZŠ Javornického na vrcholu 
Káčubu (Bučák). 
Sněhem pokryté svahy této velehory se 
tentokrát staly dějištěm divokých závo-
dů na bobech. Pod odborným dohledem 
Čudamana a vychovatelek si děti užily 
sněhu, co se jim za kalhoty vešlo. A jak říká 
věhlasný horolezec: „Není důležité zvítězit, 
ale přežít.“ A tak se promrzlá výprava za 

ZIMNÍ RADOVÁNKY 
V ZŠ KNÍŘOV
Je krásná zima. Po vánočních  prázdninách 
jsme se vrátili do školy pokryté bílým třpy-
tivým sněhem. Snesli jsme z půdy boby, 
sáňky, talíře, lopaty a vyrážíme každý den 
na nedaleký svah. Všichni se skvěle bavíme, 
i my vychovatelky jsme neodolaly a zkusily 
pár jízd. Další dny jsme připravily pro děti 
závody o nejdelší sjezd, dále slalom a jízdy 
na čas. Děti, které nejezdily, stavěly iglú 
nebo hrad na louce pod kopcem. Po návra-
tu z kopce nezapomínáme na budoucí 
prvňáčky a připravujeme pro ně dárečky k 
zápisu, který bude 6. února. Všichni se na 
ně těšíme…

Vychovatelky ZŠ Knířov

ZŠ Knířov

zvuku hymny a s rohlíkem od Smékalů 
šťastně vrátila do družiny.
Už se všichni těšíme na únorový karne-
val v tělocvičně ZŠ. Možná totiž  přijde i 
Čudaman…
 Kolektiv ŠD
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Gymnázium

Ředitelství školy si dovoluje pozvat všech-
ny zájemce o studium a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který proběhne
ve středu 11. února  od 14 do 17 hodin.

Návštěvníci si mohou prohlédnout školu a 
obdržet podrobné informace o studiu na 
gymnáziu.

Telefonické informace: 465 424 342, 
465 424 233
E-mail: reditel@gvmyto.cz
Internet: www.gvmyto.cz

Pro žáky vyššího a čtyřletého studia nabí-
zíme prostřednictvím Domova mládeže 
možnost ubytování a celodenního stra-
vování.
Adresa: Domov mládeže a školní jídelna, 
gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, 
tel.: 465 421 777
Cena ubytování: 900 Kč/měsíc, třílůžko-
vé pokoje s vlastním sociálním zařízením, 
cena celodenní stravy: 61 Kč/den.

ÚNOROVÉ SUDOKU 
NA GYMNÁZIU 
Po loňském úspěšném pořádání luštitel-
ských soutěží je i letošní únor na gymnáziu 
věnovaný oblíbenému SUDOKU.
2. ročník soutěže Mistr sudoku města 

Vysoké Mýto, kterou vyhlašuje gymnázi-
um ve spolupráci s městem Vysoké Mýto, 
čeká na své vítěze. V průběhu Dne otevře-
ných dveří (11. 2. 14 – 17 hodin) zveme 
širokou veřejnost k návštěvě naší školy s 
možností zapojit se do luštění sudoku. Hrát 
budeme ve čtyřech věkových kategoriích, 
a to do 12 let (narození 1997 a mladší), 
do 20 let (narození 1989 až 1996), do 50 
let (narození 1958 až 1988) a nad 50 let 
(narození 1957 a starší). Každý soutěží-
cí bude luštit tři sudoku individuálně na 
čas. Vyhodnocení výsledků se uskuteční ve 
čtvrtek 12. 2. v 17 hodin v aule gymnázia. 
Všichni účastníci získají diplom, ti nejlep-
ší obdrží hodnotnou cenu. Startovné se 
neplatí, časový limit nemáme. Nemusíte se 
dopředu nijak přihlašovat, prostě přijďte. 
Čekáme děti, rodiče i prarodiče, zkusit to 
může opravdu každý. 

Bližší informace získáte na adrese 
kysilkova@gvmyto.cz 
nebo reditel@gvmyto.cz. 
Další podrobnosti najdete také 
na www.gvmyto.cz. 

11. 2. dopoledne je obdobná soutěž připra-
vena i pro studenty gymnázia, kteří budou 
bojovat o poháry a titul Mistr sudoku 
Gymnázia Vysoké Mýto. Současně je tato 
soutěž i kvalifikací na regionální přebor 
škol v sudoku, kterou po loňské premiéře 
gymnázium pořádá i v letošním roce. V 
pátek 27. 2. do Vysokého Mýta přijedou 
nejlepší luštitelé ze základních a středních 
škol našeho regionu.

TESTY IQ 
Souběžně s luštěním sudoku  budou mít 
všichni návštěvníci Dne otevřených dveří 
11. 2. 2009 možnost změřit svoje IQ v ofici-
álních testech společnosti Mensa. 
Společnost Mensa provádí základní tes-
tování IQ prostřednictvím mezinárodně 
uznávaného standardizovaného testu. Test 
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trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně 
třikrát s minimálně roční přestávkou mezi 
jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčast-
ní testu, dostane potvrzení o absolvování s 
udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárod-
ní platnost.
Test není závislý na nabytých vědomos-
tech, kulturním, jazykovém a společen-
ském zázemí. Jedná se o vyhledávání 
logických vazeb mezi grafickými symbo-
ly. Testování se provádí pod dohledem, 
aby byly zaručeny shodné podmínky pro 
všechny účastníky. Test nelze absolvovat 
korespondenčně. Cena za testování je 290 
Kč pro dospělé, 190 Kč pro studenty (po 
předložení studentského průkazu).
Všichni mladší 15 let (testy mohou vypra-
covávat jen starší 14 let) musí mít písemný 
souhlas zákonného zástupce s testováním. 
S sebou si vezměte občanský průkaz (stu-
dijní průkaz). Více informací k testování na 
www.mensa.cz.

DDM Mikádo

Sobota 7. 2. od 9.00 hod.
v tělocvičně ZŠ Jiráskova 1. stupeň

ŽIVÝ STOLNÍ FOTBÁLEK
Startovné za tým (6 hráčů + náhradníci): 
1 800 Kč (300 za osobu). 
Na turnaj je nutné se přihlásit jako kom-
pletní tým v DDM Mikádo do 20. ledna, kdy 
je nutné zaplatit zálohu 1 000 Kč za tým. 
Popis: Obdoba stolního fotbalu, který 
znáte z restaurací. Pro hráče je připraveno 
fotbalové hřiště s pohyblivými rourami, 
u kterých jsou hráči připevněni a můžou 
se pohybovat pouze do stran. Maximální 
počet hráčů v poli je 12. Kdo se přihlásí, 
zažije šílenou srandu. Občerstvení zajiště-
no i pro fanoušky. Zajímavé výhry.

Neděle 8. 2. od 14.30
Městský klub 

MAŠKARNÍ  KARNEVAL 
PRO DĚTI
Čekají na vás báječní klauni, kteří s vámi 
budou tančit, hrát skvělé hry a soutěžit.
Na programu muzika, soutěže pro děti, 
občerstvení, zvířátka z balónků a další…
Vstupné 25 Kč.
 
Středa 11. 2. od 16.00
Flash klub DDM Mikádo 

VŠECHNO, 
CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT 
O MEZINÁRODNÍ VÝMĚNĚ 
MLÁDEŽE A NEVĚDĚLI, 
KOHO SE ZEPTAT...   
Účastníci MVM v Berlíně v  listopadu 2008
- prezentace fotek, zážitků, postřehů a vše 
o projektu MVM
- určeno pro potenciální účastníky, jejich 
rodiče, kamarády, pedagogy. 

Středa 11. 2. od 16.00 

VALENTÝNSKÁ ODPOLEDNÍ 
DÍLNA  PRO DĚTI
Pečení a zdobení valentýnského srdce pro 
toho, koho máte rádi.
DDM Mikádo, cena 20 Kč.
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Čtvrtek 12. 2. od 18.30 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Každý si odnese vlastní namalovanou hed-
vábnou šálku.  Kurzem vás provede Monika 
Jakoubková.
Přihlášky předem v DDM Mikádo.
Cena kurzu je 350 Kč.

16. – 20. 2. 

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
LYŽAŘSKÝ TÁBOR 
PRO RODIČE A DĚTI
Ubytování na Pastvinách, pro nenáročné 
lyžování přímo na Pastvinách nebo v neda-
lekých areálech v Českých Petrovicích a v 
Říčkách.  Cena 1 800 Kč.

Pátek 20. 2. od 20.00 

DJ NORRIS A DJ MRK
borci co roztáčí vinylové desky
Drum´n  ´bass z Vysokého Mýta.
Vlezné 25 Kč, Flash klub DDM Mikádo.

Pátek 27. 2. od 18.00 

ROZJÍMÁNÍ S HLASEM TICHA
Téma upřesníme na plakátech.
Flash klub DDM Mikádo. Vstupné 50 Kč.

Připravujeme:
Kurz španělštiny a portugalštiny 
s rodilým mluvčím.
Jednoduchá konverzace pro začínající 
dospělé angličtináře.
Informace v DDM Mikádo.

3. 3 - 26. 6. 

KURZ SALSY
L. A Salsa, Kubánská Salsa, Casino
Pod vedením zkušeného lektora  MVDr. 
Lanto Ravonjisona. Kurz má 16 lekcí.
Cena 1 200 Kč.

7. -12. 5. 

OBJEVOVÁNÍ LEDNICKO  
VALTICKÉHO AREÁLU
Pro rodiče s dětmi i další příznivce 
Mikáda. Čtyři dny strávené v nádherné 
oblasti, návštěva nejznámějších objektů 
jako je Minaret, Janův hrad, Apollónův 
chrám, Kolonáda na Tristně a mnohé další. 
Nabídnout můžeme výlety na kole, loď-
kách i koních, pro dospělé ochutnávku 
vína ve Valticích.

JARNÍ PRÁZDNINY 

PRO DĚTI V MIKÁDU

16. – 19. 2. od 9.00 do 15.30
Jarní příměstský tábor 

VÝROBA LOUTEK A MAŇÁSKŮ
Děti si vyzkouší nejen práci s keramic-
kou hlínou, ale také loutce ušijí kostýmek, 
zahrají si různé hry a využijí prostory DDM 
Mikádo.
Keramická dílna je vhodná i pro děti, které 
nemají žádnou zkušenost s keramikou.
Dílna je vedená zkušeným lektorem.
Cena  400 Kč + obědy za 50 Kč/den.
Přihlášky a platby do 9. 2. v kanceláři DDM 
Mikádo.

16. – 19. 2.  

FLASH KLUB  OPEN 
pondělí - čtvrtek 10.00 - 18.00 
pátek 10.00 – 16.00

PROGRAM: stolní fotbálek, boulderingová 
stěna, Dance pady – taneční podložky, 
pokec, čaj…
Pondělí – volný program, pokud máš 
zájem něco zde udělat, klidně se ozvi…
Úterý – turnaj ve stolním fotbálku a v 
dance pady/taneční podložky od 16.00 
hodin
Středa – promítání filmu od 14.00 hodin 
–  upřesněn na plakátech
Čtvrtek – deskové hry od 14.00 hodin
Pátek -  promítání filmu od 14.00 hodin 
– upřesněn na plakátech 

Vysokomýtský zpravodaj - 2/200928



LETNÍ TÁBOR U MOŘE
S PROGRAMEM 
PRO RODIČE S DĚTMI
Vaše děti budou mít možnost užít si dovo-
lenou v kolektivu kamarádů
v Chorvatsku 21. 8. – 30. 8. 
Ostrov RAB – Banjol - kemp Padova III 
Cena: 4 700 Kč. 

Více na www.mikado.cz, nebo 465 424 314, 
731 108 510, ddm-mikado@tiscali.cz

NO PASIVO o. s. a parta dobrovolníků 
vás srdečně zvou na

PŘIPRAVTE SE … POZOR…
RIO DE MEJTO: 
nám. Přemysla Otakara II.
13. června 14.00 hodin

Tentokráte v duchu citátu z knížky Poselství 
od protinožců: 
„Budoucnost světa by možná byla v lepších 
rukou, kdybychom zapomněli na objevo-
vání nových věcí a soustředili se na znovu-
odhalování minulosti“
Pojďme se vydat na výlet zpátky ke koře-
nům, na jehož organizaci se můžete spo-
lupodílet i vy. Čtyři rohy náměstí, čtyři svě-
tadíly, čtyři výlety v čase – Amerika, Afrika, 
Asie, Austrálie. 
Pro inspiraci: 
ČÁST PRVNÍ - AMERIKA
Utečme na chvíli této technické době a 
přenesme se několik století  zpět. Zpátky 
ke kořenům, zpátky k přírodě. Přijďte 
nahlédnout do typické indiánské vesni-
ce, ochutnat tradiční indiánské pokrmy a 
nápoje, zúčastněte se workshopů v indián-
ském duchu. TĚŠTE SE! PŘIPRAVUJTE SE!! 
HOWGH!!!
Své nápady a připomínky zasílejte na 
stepanka.valkova@seznam.cz.

EMKO

Emkovo filmové navečír:

Středa 5. 2. v 15.30

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
-  PIPI V BALÓNU
-  PIPI NA PUSTÉM OSTROVĚ
- PIPI POŘÁDÁ HOSTINU 
 NA ROZLOUČENOU

Středa 12. 2. v 15.30

VÁCLAV 
Václav Vingl je vesnický outsider, který ve 
svých 40 letech ještě žije s maminkou pod 
jednou střechou. Přestože je označován 
za místního šaška, hlupáka a problema-
tického nezvladatelného kluka, my v něm 
(spolu s maminkou) vidíme citlivého, vní-
mavého dobráka s klukovskou duší a hla-
vou plnou lumpáren. Hrají: Ivan Trojan, 
Emília Vašáryová, Jiří Lábus, Jan Budař, 
Petra Špalková, Soňa Norisová…
Režie Jiří Vejdělek, 100 min., zdarma.

Středa 19. 2. v 15.30 

MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2 
V pokračování populární krimi-komedie 
si bývalý nájemný zabiják Jimmy Tulipán 
Tudeski (Bruce Willis) užívá poklidného 
života v Mexiku, nekonečně vzdálen od své 
předchozí rušné existence. Domáckému 
lenošení a manželce Jill (Amanda Peetová) 
se může bez obav věnovat jen proto, že 
byl před čtyřmi lety oficiálně prohlášen za 
mrtvého…
Režie: Howard Deutch, 95 min., zdarma.
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29. 2. 

V KOSTCE O VALENTÝNU 
(kde, kdy, jak a proč se slaví…)

soutěž o nejoriginálnější valentýnku         
Klub otevřen:
Pondělí: 13.00 – 15.00 
 (doučování, konzultace)
Úterý: 14.00 – 18.00
Středa:  14.00 – 18.00
Čtvrtek:  14.00 – 18.00
Pátek: 12.00 – 15.00 
 (doučování, konzultace)

Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál 
bývalé VOŠ stavební, směr Vraclav).
Na Vaši návštěvu se těší Maruška, Marťa, 
Bára, Jenda.

Centrum pro rodinu Kujebáček

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
v pondělí od 9 do 12 hodin, v herně 
DDM Mikádo a ve středu od 14 do 17 
hodin, v MŠ Pod Smrkem tel. 776 703 420, 
e-mail: info@kujebacek.cz

WEBOVÉ STRÁNKY
Byl spuštěn zkušební provoz webových 
stránek centra www.kujebacek.cz

Hodinka 
se speciální pedagožkou
Mgr. Jarmilou Rejmanovou 

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ 
SCHOPNOSTI DÍTĚTE
Pro velký zájem budeme pokračovat v kur-
zech každý měsíc.
Přesný únorový termín bude vyvěšen na 
webových stránkách.
Místo konání: MŠ Pod Smrkem od 16 do 
17 hodin.
Můžete se přihlásit (není podmínkou účas-
ti) nebo informovat na info@kujebacek.cz.
Vstup zdarma.

Ádéčko

SAUNOVÁNÍ 
pro děti od jednoho roku vždy ve středu 
dopoledne v prostorách sauny vysokomýt-
ského bazénu. Saunování je ideální způsob 
otužování, posilování imunity a prevence 
onemocnění dýchacích cest.

Nový kurz 

PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI 
začíná 9. 2.

Po celý rok probíhá individuální 

PŘÍPRAVA NA PLAVÁNÍ 
KOJENCŮ 
od narození v domácím prostředí.  
Instruktorka dochází do rodiny a součástí 
návštěvy je kromě plavání i poradenství v 
oblasti péče o dítě.
Kontakt: Andrea Dostálová, 
www.adecko.ic.cz, andrea.dost@seznam.cz
tel. 605 146 642.

Církve

Česká křesťanská akademie, místní sku-
pina Vysoké Mýto vás zve na přednášku 
Ing. Miloslava Souška

THAJSKO
která se uskuteční v pondělí 23. února  
v 18.30 v sále ZUŠ ve Vysokém Mýtě.

Poděkování
Církev československá husitská a Česká 
křesťanská akademie  chtějí tímto způso-
bem poděkovat všem lidem, kteří   svým 
zastavením a krátkým občerstvením 
podpořili charitativní předvánoční akci   
Medovina pod vánočním stromem.  
Celkem bylo vybráno devět tisíc korun. 
Sbírka byla dále  doplněna o dva tisíce, 
které byly vybrány během setkání u živého 
betléma a veškeré prostředky  byly předá-
ny OS Berenika ve Vysokém Mýtě.
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Ekumenická setkání 
křesťanských církví 
ve Vysokém Mýtě

Ve čtvrtek 26. 2. v 17.00 se v modlitebně 
Husova sboru ve Vysokém Mýtě uskuteční
ekumenické setkání na zahájení postní 
doby.

Ve čtvrtek 2. 4. v 17.00 se ve sboru 
Českobratrské církve evangelické uskuteční
předvelikonoční ekumenické setkání - 
„Vstříc Velikonocům“.

V neděli 31. 5. v 18.30 se uskuteční eku-
menická bohoslužba slova v chrámu sv. 
Vavřince.

FARNÍ KNIHOVNA
Na faře římskokatolické církve ve Vysokém 
Mýtě (u kostela sv. Vavřince)

Půjčovní doba:
Neděle: po dopolední mši svaté 
9.30 – 10.00 hod., v případě zájmu i déle
Středa: 19.00 – 21.00 hod.

Z nabídky:
• Václav Malý: Rozhovory, úvahy, 
 komentáře 
•  Tomáš Halík: Dotkni se ran 
 – Spiritualita nelhostejnosti
•  Aleš Palán: Než krokodýl spolkne stín
•  Tomáš Halík: Prolínání světů 
 – Ze života světových náboženství
•  Jiří Grygar: Svět vědy a víry
•  Anselm Grün: O životě z víry
•  David Tortington: Mystika všedního dne

Kontakt: Farní knihovna
Římskokatolická farnost – děkanství
Foersterova 161/I
566 01  Vysoké Mýto
www.katolik.vmyto.cz

 Tříkrálová sbírka 2009

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 
VE VYSOKÉM MÝTĚ
Počátkem tohoto roku (od 2. do 11. 1.) pro-
běhla již tradičně v našem městě i někte-
rých okolních obcích Tříkrálová sbírka. Ve 
Vysokém Mýtě koledovalo celkem 13 sku-
pinek. Některé děti se účastnily koledování 
i ve více skupinách a po několik dnů. Patří 
jim za to velký dík! Obětovaly svůj volný 
čas a pohodlí vyhřátého domova navzdory 
tomu, že po všechny dny průběhu sbír-
ky panovaly dost silné mrazy. Avšak ani 
při tomto počtu skupinek a jejich aktivitě 
nebylo možné obejít všechny obyvatele 
města, a proto se omlouváme těm, kteří na 
koledníky čekali a nedočkali se. 
Tato akce se v našem městě setkává s pod-
porou velké části obyvatel. O tom svědčí 
i finanční částka, kterou letos skupinky 
vykoledovaly. Ve Vysokém Mýtě to bylo 
celkem 74 029 Kč, z toho 3 390 Kč bylo 
vybráno ve Lhůtě a Knířově. Na Vraclavi 
přispěli obyvatelé na tříkrálovou sbírku 
částkou 5 302 Kč, v  Zámrsku částkou 7 
802 Kč a ve Slatině 3 735 Kč. Výtěžek sbírky, 
tedy celkem 90 508 Kč, byl odeslán 13. 
ledna na konto Tříkrálové sbírky. 
Z programů, které podporuje Oblastní 
Charita v Ústí nad Orlicí, bude výtěžek 
tříkrálové sbírky použit pro tyto záměry:
• Charitní ošetřovatelská a Pečovatelská 

služba
• Fond na rozvoj nových a rozšíření stávají-

cích projektů OCH 
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• Občanská poradna v Ústí nad Orlicí, která 
má kontaktní místo i v Letohradě (posky-
tuje bezplatné, nezávislé, nestranné a 
diskrétní poradenství)

• Přímá finanční pomoc lidem tělesně posti-
ženým nebo sociálně slabým rodinám 

• Mateřské centrum Kopretina v Horní 
Sloupnici (pomáhá posílit mateřskou roli 
ženy)

• Centrum „Pod Střechou“ (nabízí volno-
časové aktivity pro děti a mládež s cílem 
předcházet výtržnictví a jiným negativ-
ním jevům) 

• Misijní dílo (sponzorování sirotků v mi siích 
prostřednictvím papežského misijního 
díla)

• Pečovatelská služba v Domě pokojného 
stáří v Ústí nad Orlicí 

• Regionální půjčovna kompenzačních 
pomůcek.

Více se o jednotlivých projektech můžete 
dozvědět na webových stránkách www.
uo.caritas.cz.

Ráda bych jménem Oblastní Charity v Ústí 
nad Orlicí touto cestou poděkovala všem 
ochotným koledníkům za pomoc při usku-
tečnění tříkrálové sbírky a všem dárcům 
za jejich dary. Doufám, že se nám bude 
nadále dařit tuto bohulibou tradici udr-
žet a dáme společně příležitost dárcům i 
obdarovaným.

Jana Stříteská

Čajovna Čajka

Středa 25. 2. od 18 hodin

VNITŘNÍ  PŘEDSTAVIVOST
Přijďte se naučit zvládnout své představy 
tak, aby vám pomáhaly ve vašem životě. 
Povídání Pavla Boštíka o umění práce s vnitř-
ními představami. Vstupné dobrovolné. 

Středa 4. 3. od 17 hodin 

LÉČIVÁ BESEDA 
S MANŽELI POLOKOVÝMI 
Z LITOMYŠLE 
Pro velký zájem jsme pro vás připravili 
další léčivou besedu o prožívání života.
Občerstvení zajištěno. Na besedu je nutno 
se přihlásit. Tel: 603 774 521, e-mail: 
stepanka.valkova@seznam.cz.

Hliněná dílna Újezdec

7. 2. 

JÓGA S LUCIÍ KÖNIGOVOU
Víkendové cvičení Iyengarovy jógy s Lucií 
Königovou.  Cvičení proběhne v tanečním 
sále Základní umělecké školy ve Vysokém 
Mýtě.                                                                           
 13. – 15. 3. a výpal 3. – 5. 4.

INTERAKTIVNÍ HLINĚNÁ DÍLNA 
 INSPIRACE RAKU
Raku jako keramická technologie je 
technologií neobvyklou až magickou  a  
zasluhuje pozornost všech obdivovatelů 
keramiky. Dílna je akreditována MŠMT a 
každý účastník dostane osvědčení o jejím 
absolvování.
Lektorka: Jana Krejzová výtvarnice a kera-
mička zabývající se netradičními keramic-
kými postupy   /  www.raku.cz 

Pravidelná cvičení jógy každý  čtvrtek v 
19.00  v tanečním sále ZUŠ.

Více informací na www.atelier-ujezdec.cz , 
tel. Alice Veitová 776 199 904
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LITOMYŠL
7. 2 . od 20.00 

MĚSTSKÉ BÁLY PRO TŘI SÁLY
Na jednu vstupenku můžete procházet 
všechny tři sály.
Díky televizní technice uvidíte co se děje v 
okolních sálech.

Smetanův dům - hraje Junior band Lan-
škroun.
Jako host vystoupí Jitka Zelenková a dále 
divadelní společnost Jožina Janouška.

Lidový dům - hraje Combo 2 a Bekras

Music Club Kotelna – hraje Schodiště v 
rámci 25 let tour.

10. 2. od 17.00
Městská knihovna

ZMIZELÁ LITOMYŠL 
aneb Jak šla historie Litomyšlí. 
Promítat a komentovat diapozitivy bude 
M. Škrdla.

SVITAVY
8. 2. 2009 od 19.00
Fabrika Svitavy
Divadelní abonentní cyklus 
Divadelní společnost Jana Hrušínského 
Praha
Yasmina Reza: 

KUMŠT
Komedie o třech nerozlučných kamará-
dech.

23. 2. 2009 od 19.00
Ottendorferův dům

PANOCHOVO KVARTETO
Panochovo kvarteto klade velký důraz na 
českou hudbu, jeho koncertní programy 
obsahují nejen romantická díla, ale též 
kompozice 20. století.

Českomoravské pomezí POLIČKA
8. 2. od 16.00 hod.
kostel sv. Jakuba

KONCERT ŠTEFANA MARGITY
Dále vystoupí K. Englichová – harfa.
Koncert je zahajovacím koncertem  Roku 
B. Martinů.

17. 2. od 19.00
Tylův dům

KLAVÍRNÍ KONCERT 
MARTINA LEVICKÉHO
(Bach, Haydn, Janáček, Prokofjev)

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
12. 2 od 19.00 hod. 
dvorana muzea

JIŘÍ PAZOUR
Večer klavírní improvizace

26. 2. od 19.30 hod.
kinosál KS

VĚRNÝ VRAH ZVONÍ DVAKRÁT
Divadelní představení s kriminální záplet-
kou. 
Uvádí umělecká agentura RAJCHA Praha
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Sport

CVIČENÍ S EVOU 
VE FITNESS STYLE LUCIE 
step aerobic 
čtvrtek 17.30 – 18.30 

fitball - cvičení na velkém míči 
čtvrtek  18.30 – 19.30 
neděle  18.00 – 19.00 
Další informace na čísle 732 827 277. 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 

V LITOMYŠLI (zimní stadion)
Sobota  13.30 – 15.30
Neděle  13.30 – 15.30 

 
V CHOCNI (zimní stadion)
Středa   15.00 – 17.00
Sobota   14.00 – 16.00 
 + večerní bruslení: 19.30 – 21.30
Neděle   14.00 – 16.00

 
VE VYSOKÉM MÝTĚ (plovárna)
Každý den  9.00 - 16.00
(Pouze v případě příznivého počasí.)

Donocykl

8. 2. 

PŘEJEZD ŽĎÁRSKÝCH  VRCHŮ   
(Nové Město na Moravě - Svratka) 
Cena 100 Kč (členové), 160 Kč (ostatní). 
V případě nepříznivých sněhových pod-
mínek na Vysočině se uskuteční přejezd 
Orlických hor (Bartošovice - Deštné).
informace: Miroslav Doskočil, tel.: 603  827 
486, doskocil@donocykl.cz 
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13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    20.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    21.00

12.30 - 14.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00 - 18.00    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

10.00    •    21.00

10.00    •    21.00

10.00 - 18.00    •    19.00 - 21.00

10.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

10.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

10.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

 Bazén

1. 3. 

PŘEJEZD KRKONOŠ 
(Jánské Lázně – Harrachov) 
Cena 100 Kč (členové), 160 Kč (ostatní). 
Informace: Milan Lehký, tel.: 602 280 682, 
sk@donocykl.cz 
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JAK POSTUPOVAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ?
Od 1. ledna 2009 se pro řidiče zásadně mění povinnosti při ohlašování dopravní nehody. 
Dosud se policie musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Od ledna budou řidiči 
volat policii jen tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 
100 000 korun, a to i v případě nehody se služebním autem nebo s autem na leasing. 

Muže zákona budeme po 1. lednu 2009 povinně volat k dopravní nehodě také v 
těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poško-

zení zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat 
v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. lea-
singové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na 
nehodě účast.

3. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození 
její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

4. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového 
zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin 
z vozidla).

5. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit 
plynulost provozu.

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez poli-
cie. Nový zákon zároveň ukládá ještě jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, 
ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o 
dopravní nehodě. Může mít v zásadě libovolnou formu, přesto lze doporučit takzvaný 
euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který policisté doporučují vozit v autě. Důvod 
je jediný: při nehodě hrají svou roli nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení 
některého důležitého údaje zapomenout. Pokud by některý z účastníků nehody odmítl 
záznam sepsat, je nutné volat policii. Policejní výjezd není zpoplatněn, ovšem odepřením 
sepsat záznam o nehodě se dotyčný řidič dopustí přestupku.

P. S. Formulář záznamu o dopravní nehodě naleznete v tomto čísle Vysokomýtského zpravo-
daje.

Policie
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DEJTE SI POZOR NA PODVODNÍKY!

Některé typy trestných činů se stále opakují i přesto, že o nich informuje jak Policie ČR, tak 
sdělovací prostředky. Jedná se např. o trestný čin podvodu.  Většinu z nich v poslední době 
páchají podvodníci tak, že klamně lákají peníze od důvěřivých osob. Mezi nimi na prvním 
místě figurují naši starší spoluobčané. Podvodník se vydává za doručovatele přeplatku za 
plyn, elektřinu, vyplacení nějaké výhry, sociálního příspěvku, za prodejce různého zboží 
(nádobí, dek, elektrospotřebičů apod.), za policistu, opraváře, řemeslníka, ale i za příbuz-
ného nebo za zprostředkovatele předání zpráv od členů rodiny, přičemž většinou žádá o 
předání finanční hotovosti pod falešnou záminkou dopravní nehody, náhlé finanční tísně, 
potřeby rychlé opravy ap.

Pro ilustraci toho, jak krkolomné historky si podvodníci dokážou vymyslet, uvádím případ, 
který se stal 10. ledna 2009 ve Vysokém Mýtě. V dopoledních hodinách se žena ve věku 
82 let vracela domů z nákupu. Náhle k ní přistoupila mladší žena a ptala se na cestu do 
nemocnice. Stařence vyprávěla srdcervoucí historku o tom, že má v nemocnici známého, 
který měl dopravní nehodu, a mají mu amputovat obě nohy. Po chvíli u žen zastavilo černé 
vozidlo a muž (který patřil k mladší ženě) se nabídl, že je odveze. Hovořil o tom, že známý 
v nemocnici musí za operaci zaplatit 4 500 Kč a on že má pouze dolary. Domluvili se na 
tom, že jim starší paní peníze půjčí a všichni šli do jejího bytu. Zde na ní vylákali 7 000 Kč. 
Teprve po jejich odchodu si stařenka uvědomila, že by mohlo jít o podvodníky, a celou věc 
oznámila na policii.

Npor. Miroslav Hlavatý, 
vedoucí oddělení PČR Vysoké Mýto

Z deníku Policie ČR
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Technické služby

LEDEN 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

1    1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31

DUBEN 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

14  1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30    

ČERVENEC 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

27    1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31  

ŘÍJEN 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

40     1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  

ÚNOR 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

5       1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28

KVĚTEN 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

18  1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

SRPEN 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

31     1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

LISTOPAD 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

44     1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

BŘEZEN 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

9       1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30  31      

ČERVEN 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30    

ZÁŘÍ 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30  

PROSINEC 2009
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31  

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU
Dny svozu bioodpadu  v roce 2009  jsou vyznačeny tmavě. V dubnu bude potřebnými 
nádobami vybaveno téměř celé město; pak se bude bioodpad vyvážet každý všední den 
podle rozpisu. Rozpis podle jednotlivých ulic  bude potom k nahlédnutí na www.tsvmyto.
cz, v informačních centrech a bude publikován i ve Vysokomýtském zpravodaji.

Chtěli bychom poděkovat občanům za třídění bioodpadu. 
Výsledky jsou znatelné. V roce 2008 bylo na skládky odvezeno o 159 tun komunálního 
odpadu  méně než v roce 2007. Bylo to právě díky bioodpadu, který neskončil na skládce, 
byl vytříděn a svezen zvlášť. Do svozu v zimě mohou (jak se to stalo letos) nepříjemně 
zasáhnout klimatické podmínky např. tím, že obsah nádob zamrzá. Proto prosíme občany 
o shovívavost.
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Vážení čtenáři Vysokomýtského zpravodaje

Z mnoha důvodů, které jsme uvedli v minulém čísle Vysokomýtského zpravodaje a které jste 
pravděpodobně právě pocítili ve své peněžence, není možné váš oblíbený měsíčník distribuo-
vat zdarma. Nadále se bude prodávat za 10 Kč a bude k dispozici vždy v prvních dnech každého 
měsíce na těchto prodejních místech:

Městský klub 
Městská galerie 
Městská knihovna 
Informační centrum na náměstí
Galerie Kateřina 
Tabák na náměstí 
Trafika na náměstí 
Tabák ul. Tůmova 
Trafika Mýtnice 
Trafika v Družbě 
Trafika u Grandu 
Trafika u věžáku 
Trafika na autobusovém nádraží 
Konzum u hřbitova 
Faltysovo knihkupectví 
Kuncovo knihkupectví 
Bazén 

Všechna prodejní místa budou označena logem. Věříme, že se jejich počet v budoucnu rozšíří.
Děkujeme vám za pochopení a těšíme se, že nám zachováte přízeň.

Vaše redakce

VÝZVA PRODEJCŮM TISKU, 
KNIHKUPCŮM A DALŠÍM OBCHODNÍKŮM
Prosíme další zájemce, kteří by byli ochotni ve svých provozovnách prodá-
vat Vysokomýtský zpravodaj, aby svůj zájem sdělili prostřednictvím tel. čísla 
465 424 457 nebo e-mailu zdenek.pohorsky@mklub.cz.
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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

Inzerce

Psychologická poradna 
pro děti a rodinu
PhDr. Ladislava Lažová

www.lazova-poradna.xf.cz
ladislava.lazova@seznam.cz

608 055 693
Chrudim, Čs. Partyzánů 26 (naproti muzeu)

Vysokomýtská nemocnice 
přijme do pracovního poměru 

jednu VYUČENOU KUCHAŘKU 
s praxí min. 5 let 

a jednu ZAUČENOU KUCHAŘKU
Bližší informace u paní Habrmanové 

č. tel. 465 467 222

ZDE JE MÍSTO
PRO VAŠI REKLAMU
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1 6 4 5

5 8 7 4

2 8 3 6 5

 

Sudoku

Vyplňte mřížku tak, aby každý 
řádek, každý sloupec a každý čtve-
rec o 3 x 3 políčkách obsahoval čísla 
od 1 do 9.

Správné vyluštění sudoku přinese-
me v příštím čísle.
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