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Dobříkov
Obec 6 kilometrů severně od Vysokého Mýta, zmiňovaná již od hlubokého středověku jako ves nále-
žející k nedaleké vodní tvrzi, z níž jsou dnes patrné pouze valy. Nejvýznamnější kulturní památkou je tu 
dřevěný řeckokatolický kostelík ze 17. století, převezený sem roku 1930 z Podkarpatské Rusi.
Kostel byl postaven v roce 1669 ve Velké Kopani na Podkarpatské Rusi. Po necelých 200 letech 
byl prodán za 255 zlatých a převezen do nedalekého Cholmovce u Vinohradiva na hranicích s Ru-
munskem. V roce 1908 byla jeho konstrukce ještě celistvá, v té době sem byly přeneseny ikony 
z nedalekého dřevěného kostela v Trosniku, ale ve dvacátých letech se stav kostelíka velmi zhor-
šil. Tehdy přišel s myšlenkou na jeho převoz z Podkarpatské Rusi senátor Václav Klofáč. V roce 
1930, poté, co obecní zastupitelstvo v Dobříkově schválilo odprodej obecního pozemku a senátor 
získal půjčku od místní kampeličky, zakoupil v Cholmovci značně poničený kostelík za 16 tisíc Kč.  
Do první fáze převozu se zapojila většina obyvatel Cholmovce. V povozech byl rozebraný kostel 
převezen na nádraží v Užhorodě a odtud vlakem dopraven do Zámrsku. Přepravou kostela a jeho 
opětovným sroubením byl pověřen tesařský mistr z Užhorodu, Cyril Bartušek. Na jaře 1931 bylo 
z Užhorodu vlakem odesláno rovněž vnitřní vybavení kostela. Restaurování ikonostasu spolu s dalšími 
ikonami provedl akademický malíř Vlastimil Košvanec. Do poloviny roku 1931 byly na kostele vedle 
generální opravy střechy provedeny další  klempířské, sklenářské a natěračské práce a již na počátku 
července byla většina oprav dokončena. Ve věži byly zavěšeny dva zvony vyrobené firmou Herold 
z Chomutova. Celkové náklady na koupi, transfer a opravu kostela dosáhly částky 41 tisíc Kč. Většina 
nákladů byla hrazena ze soukromých prostředků senátora Václava Klofáče. Slavnostní otevření se 
uskutečnilo 6. července 1931 za přítomnosti obyvatel Dobříkova a mnoha dalších hostů. Bohoslužbu 
sloužil patriarcha Gustav A. Procházka a kostel byl poté předán do péče Církve československé. Círk-
ví československou husitskou je spravován dodnes. Od roku 2000 probíhá oprava objektu kostela 
za přispění Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a obce Dobříkov, jeho cenný  ikonostas byl 
restaurován v letech 2001-2004.
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Josef Šembera
malíř, kreslíř a rytec
* 23. 4. 1794 ve Vysokém Mýtě, 
† 8. 8. 1866 v Litomyšli

Starší bratr Aloise Vojtěcha Šembery. 
V letech 1812-1814 vystudoval na pražské 
technice stavitelství a měřičství, poté tři 
roky studoval na malířské akademii, kde 
úspěšně dokončil studium krajinomalby. Od 
roku 1815 působil jako kreslič u generální-
ho stavitelství. Později byl komisařem silnic 
v Poličce a krajským technikem v Litomyšli. 
V jeho malířské tvorbě vynikají především 
krajinomalby s motivy z Vysokého Mýta a 
okolí. Na jeho kresbách vedle umělecké 
kvality vyniká i jeho schopnost přesné do-
kumentace skutečnosti.

v dubnu 2006
Hermenegild Jireček
právní historik, novinář
* 13. 4. 1827 ve Vysokém Mýtě, 
† 29. 12. 1909 v Praze

Vystudoval gymnázium v Litomyšli a v Praze. 
Poté na Pražské univerzitě studoval filozofii 
a práva. V letech 1848-1849 byl spolupra-
covníkem Havlíčkových Národních novin. 
V roce 1850 odešel do Vídně, kde se stal čle-
nem redakce Vídeňského deníku. Zároveň 
byl redaktorem přílohy Vesna, kde zveřej-
ňoval své beletristické práce. Od roku 1854 
působil čtyřicet let na Ministerstvu kultu a 
vyučování. V letech 1874-1877 učil češtinu 
korunního prince Rudolfa, za což byl vyzna-
menán Řádem železné koruny a povýšen 
do rytířského stavu s přídomkem „ze Samo-
kova“. Vedle beletristické tvorby se zabýval 
dějinami českého práva a stal se zakladate-
lem tohoto vědního oboru. Jeho vrcholným 
dílem  je Slovanské právo v Čechách a na 
Moravě. Rodnému městu věnoval knihu 
Královské věnné město Vysoké Mýto.

Maria Tauberová
operní pěvkyně
* 28. 4. 1911 ve Vysokém Mýtě, 
† 16. 1. 2003 v Praze

Maria Tauberová, vlastním jménem Marie 
Proseková, studovala hru na klavír a zpěv na 
hudební akademii ve Vídni. Pro její zpěv bylo 
ale rozhodující dvouleté studium v Miláně. 
V roce 1936 se stala členkou Národního di-
vadla, kde působila až do roku 1973. V Ná-
rodním divadle účinkovala ve více než pade-
sáti rolích. K jejím nejzdařilejším postavám 
patřila Karolína ze Smetanových Dvou vdov. 
V divadle i na koncertní scéně spolupraco-
vala se svým manželem Jaroslavem Kromb-
holcem. Vedle operní dráhy se Maria Taube-
rová uplatnila i ve filmu. Hrála například ve 
známé veselohře U nás v Kocourkově.

Regionální výročí
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V této rubrice vám každý měsíc 
představujeme jedno literární, 
historické nebo umělecké dílo 
s vysokomýtskou tematikou. Rub-
rika vzniká ve spolupráci Měst-
ské galerie, Městské knihovny 
a Regionálního muzea ve Vyso-
kém Mýtě a připravuje ji dr. Pavel 
Chalupa. 

Dnes představujeme:
Čechy -  společnou prací spi-
sovatelův a umělců čes kých. 
Svazek 13. Východní Čechy. 
Redaktor: Alois Jirásek. Autoři textové 
části: J. V. Adámek, Teréza Nováková, 
Theodor Novák, Zdeněk Wirth. Obra-
zovou část uspořádal Karel Liebscher. 
Vydal J. Otto, Praha 1905. 522 s. Folio 
38 x 28 cm.  Repro z exempláře Měst-
ské knihovny Vysoké Mýto, sign. PK 
272/13.

Monumentální soubor 15 svazků výtvarně-literárního popisu Čech, který vycházel v letech 1883-
1908 v nakladatelství J. Otto v Praze v redakční péči Aloise Jiráska a Františka Adolfa Šuberta, 
patří k nejambicióznějším,  nejrozsáhlejším, ale také k nejkrásnějším edičním počinům přelomu 
devatenáctého a dvacátého věku u nás. (Po výtvarné stránce s nimi mohou soupeřit jen rovněž 
patnáctisvazkové Hrady, zámky a tvrze české Augusta Sedláčka, které z pohledu Vysokomýtska 
představíme v příští Vitrince). Na přelomu století, v nadějeplné době secesní Belle Epoque, 
byly podobné nákladné knižní projekty po celé Evropě módní záležitostí. Vynález fotogravury 
a posléze ofsetu umožnil radikální snížení cen typografických služeb a tisk obrazových, fotogra-
fických publikací ve vysokých nákladech a za nižší cenu. O vydání Čech pečoval po výtvarné 
stránce pražský rodák Karel Liebscher (1851-1906), který byl i autorem naprosté většiny ilustrací 
(je jich v celém souboru 15 svazků Čech několik tisíc). Ty sice nepředstavují celek nijak výtvar-
ně průkopnický, ale vzhledem k svému téměř fotografickému realismu a poctivě prochozeným 
podrážkám svého autora jsou mimořádně hodnotným materiálem dokládajícím podobu české 
krajiny a českých měst na konci 19. a na počátku 20. století. 
Pasáže o Vysokém Mýtě a jeho okolí najdeme ve svazku třináctém ve třech kapitolách. Jejich 
autorkou byla shodou šťastných okolností ve své době nejvýraznější literární osobnost spojená 
s naším krajem, spisovatelka Teréza Nováková (1853 -1912). Tyto kapitoly najdeme na stranách 
182-225 a jsou to: Od hranic Poličska k Vysokému Mýtu, Vysoké Mýto a konečně Od Mýta podél 
Loučné až k Olšince. Text podává zevrubné informace o geografii a historii míjející krajiny, popi-
sované pohledem autora-cestovatele, procházejícího (ovšemže pěšky) celým krajem. Součástí 
tří kapitol o Vysokomýtsku je celkem 33 ilustrací Karla Liebschera, z nichž je 13 věnováno přímo 
městu Vysoké Mýto.

Vitrinka

Vinice u Vysokého Mýta
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Ukázky z kapitol o Vysokém 
Mýtě:

Již v červáncích západu před 
námi Mýto Vysoké, město krá-
lovské, jež všemi proměnlivými 
ději a proudy zachovalo si svou 
životní sílu, pojíc tep živé krve s 
krásnou šedí skrání, to s památka-
mi dob minulých, věžemi šedými 
a žlutavými, baštami a parkány...
Málokteré město uchovalo si tak 
souvislé stopy svého opevnění 
jako Mýto Vysoké, a starožitník 
s fantasií jen poněkud úrodnou, 
snadno si je doplní na obraz úpl-
ný. Jiná města své brány a bašty 
se zemí srovnávají, Mýto Vysoké 
slohově je restauruje...
Na severozápad ční brána největší kdysi Vracslavská, nyní Pražská s dvěma věžema r. 1883 slohově ob-
novenýma a dodává městu znamenitého rázu. Vstoupíme-li při malé věži do branky a mineme nekrytou 
spojovací chodbu, ocitáme se v muzeu, originálně v jednotlivých patrech umístěném...
Branou vstoupíme na předměstí či, jak se říkávalo „podměstí“ Pražské, dříve Vracslavské. Modernost vy-
stupuje tu měrou největší. Jest tu čí dále tím více okázalých domů, nová nemocnice, rozsáhlá kasární čtvrť 
a naproti ní hlavní budova nádražní; jen trochu popojdete a uzříte veliké cihelny a cukrovar Vysokomýtský 
r. 1868 založený. Téměř naproti bráně Pražské přicházíme po východní straně náměstí k bráně Choceňské; 
jest jí vlastně již jen dle jména, neboť spatřujete černou věž baňaté střechy, vlastní brána byla roku 1844 
odstraněna. Zde Mýto dosti příkře spadá k lukám, řekou Loučnou protékaným, všude zříme mostky a mlý-
ny, při městě pak zdvihá se zřetelně zeď s parkánem nyní v pěkné stinné sady proměněným. Od předměstí 
Choceňského vystupuji Limberky, odkud dojdeme s jedné strany přes luka, kde šplouchá říčka olšovím 
vroubená, k Vinici, s druhé na ono památné místo, o němž nejdříve promluvila kronika Mýtského okolí, 
na vrch Ples...

(Teréza Nováková, asi 1904)

Nový okresní dům ve Vysokém Mýtě

Nová tělocvična Sokola ve Vysokém Mýtě
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Tento měsíc jsme o rozhovor požádali vedoucího právního 
odboru Městského úřadu ve Vysokém Mýtě JUDr. Libora 
Poláčka.

Pane doktore, mohl byste představit svůj odbor?
Náplň našeho odboru je poměrně pestrá. Jeho stěžejní součástí je 
především vyhotovování nejrůznějších právních dokumentů včetně 
jejich archivování, příprava obecně závazných vyhlášek a nařízení, 
kompletní agenda přestupkového řízení, agenda rejstříku trestů 
a dále správa majetkových podílů města v obchodních společnos-
tech nebo agenda výkonu trestu obecně prospěšných prácí. Od-
bor právní také vykonává přenesenou působnost ve věci ochrany 
před tzv. zásahy do pokojného stavu dle Občanského zákoníku. 
Do náplně patří i vyhotovování posudků pro potřeby státních orgá-

nů, právo shromažďovací a součinnost při interním auditu města a  příspěvkových organizací 
a samozřejmě i právní zastupování města před soudy a jinými orgány. Nemalou součástí náplně 
odboru je i právní poradenství pro vedení a zaměstnance úřadu v souvislosti s výkonem jejich 
práce. 

I když máte co do počtu pracovníků nejmenší personální obsazení ze všech odborů 
Městského úřadu, agenda je to opravdu velice rozsáhlá. Kolik přestupků je například 
předáno k vyřízení vašemu odboru za rok?
Náš odbor provádí řízení téměř u všech přestupků vyjma přestupků na úseku dopravy. Je bohu-
žel smutnou pravdou, že počet přestupků stoupá rok od roku čím dál víc. Říkám bohužel pře-
devším proto, že tyto počty mnohdy odrážejí kvalitu vztahů mezi lidmi. Pokud mám říci přesná 
čísla -  v roce 2003  to bylo 171 přestupků,  v roce 2005 již 300 přestupků a za první dva měsíce 
roku 2006 je to  již 56 případů. 

To je překvapující číslo. A jak často komise zasedá a kolik uloží na pokutách?
Přestupková komise zasedá v současné době třikrát za měsíc od 8.00 do 19.00 hod., často 
i déle, přičemž vzhledem k trvalému nárůstu řešených případů dojde v nejbližší době k tomu, že 
komise bude zasedat prakticky každý týden. Co se týče udělených pokut, uložila komise v roce 
2005 pokuty za celkem 220 600 Kč. Vedle tohoto je každému odsouzenému uložena i náhrada 
nákladů řízení ve výši 1000 Kč.

V minulém rozhovoru s vedoucí odboru správy majetku jsme četli, co všechno je potřeba 
udělat, jestliže si někdo chce koupit či pronajmout majetek města. Podílíte se i na této 
agendě?
Odbor právní vypracovává veškeré smlouvy týkající se převodu nemovitostí, tedy pozemků 
a staveb. Agenda nájemních smluv je v plné kompetenci odboru správy majetku města, a to 
včetně vypracování smluv. U smluv o převodu je postup takový, že odbor správy majetku pře-
dá našemu odboru veškeré podklady k vypracování smlouvy, odbor právní smlouvy vypracuje 
a zašle jejich návrh smluvnímu účastníkovi. Po odsouhlasení textu a podpisu smlouvy pak zajiš-
ťujeme provedení vkladu na příslušném katastrálním úřadě. Podotýkám, že odbor může sepiso-
vat výhradně smlouvy, jejichž účastníkem je město Vysoké Mýto.

A co občané Vysokého Mýta? Navštěvují vás a žádají o radu? A můžete jim vyhovět?
Poměrně často se na mne obracejí občané s různými právními problémy, zde bych však chtěl 
zdůraznit, že právní pomoc může ze zákona poskytovat pouze advokát, popř. notář. Město 
v žádném případě nemůže poskytovat právní pomoc či právní poradenství. Já osobně mohu 

Rozhovor
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pouze říci svůj obecný názor na to, jak je věc řešena příslušnými právními předpisy. Jako za-
městnanec města nemohu nikoho zastupovat ani sepisovat právní dokumenty pro jiné oso-
by. Nejčastějšími problémy, se kterými se občané na mě obracejí, se týkají pracovněprávní 
problematiky. V této souvislosti připomínám všude opakované zásadní doporučení. Všechny 
dokumenty před podpisem důkladně přečíst, a pokud je něco nesrozumitelné, zvážit návštěvu 
u advokáta.

V náplni práce máte i zpracování vyhlášek města. Mohl byste nám sdělit, kolik platných 
vyhlášek má v současné době Vysoké Mýto?
V současné době je v účinnosti 26 vyhlášek a nařízení, přičemž všechny jsou zveřejněny na 
internetových stránkách města. Je mezi nimi i vyhláška č. 2/2005 o veřejném pořádku a zele-
ni, která stanovuje některé důležité povinnosti chovatelům zvířat na veřejných prostranstvích 
a i další povinnosti v jiných oblastech veřejného pořádku a zeleně. Proti této vyhlášce má vý-
hrady Ministerstvo vnitra a žádá město o zrušení celých pasáží této vyhlášky. Je tedy možné, že 
o jejím dalším osudu bude rozhodovat Ústavní soud ČR.

V jaké kauze jste naposledy zastupoval město u soudu a s jakým výsledkem?
Poslední pravomocně ukončený případ se týká skutečnosti, které si jistě většina občanů všimla, 
a to plakátovacích ploch. Firma RENGL s. r. o., která měla původně svoje plakátovací plochy na 
pozemcích města, nenaplnila očekávání a byla vyzvána, aby tyto plakátovací plochy odstranila. 
Firma na tento oprávněný požadavek města nereagovala a plochy neodstranila. Město se tedy 
obrátilo na soud s příslušnou žalobou. Okresní i krajský soud daly městu za pravdu a firma 
si musela svoje plochy koncem loňského roku odstranit. Jelikož je odstranila nedostatečně 
(pouze odříznutím), určil soud na náš další návrh, že musí jmenovaná firma uhradit i dodatečné 
práce. Mezi povinnosti obcí a měst totiž patří i povinnost důsledně hájit své oprávněné zájmy, 
a to všemi dostupnými právními prostředky, tak jak to činí město Vysoké Mýto. 

Do vaší pracovní náplně patří i tzv. právo shromažďovací. Víme, že v loňském roce, když 
stát nevěděl, jak má postupovat např. při CzechTeku, přenesl pravomoc na obecní úřady, 
ať si poradí. Jaká je situace u nás? Když chci něco uspořádat, musím žádat o povolení?
Právo pokojně se shromažďovat je dáno přímo Listinou základních práv  a svobod, která je 
součástí ústavního pořádku ČR. Povolení není ke konání shromáždění třeba, je však nutné ho 
oznámit příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu, a to nejpozději 5 dnů předem. Zjed-
nodušeně lze obecně konstatovat, že pokud je shromáždění včas oznámeno, oznámení obsa-
huje veškeré zákonné náležitosti a účel ani samotné shromáždění není v rozporu se zákonem, 
shromáždění je možno konat. Vzhledem k tomu, že se blíží volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, neodpustím si malou vsuvku. Nejčastějším svolavatelem shromáždění jsou totiž 
volební strany, z nichž některé po mnoho let byly  a ještě jsou udiveny, že po nich chce městský 
úřad, aby splnily zákonem dané náležitosti s tím, že náš úřad je údajně jediný, který to vyžaduje. 
Domnívám se, že jestli se nějaké volební strany ucházejí o možnost tvořit zákony této země, 
měly by začít tím, že budou dodržovat zákony již existující.

Práce právníka není většinou příliš zábavná. Zasmějete se někdy?
Z výše uvedené náplně činnosti je zřejmé, že náš odbor není zrovna centrem zábavy. Jsou ale 
situace, kdy se úsměvu stěží ubráníte, např. když se ze spisu dozvíte, že se na železniční za-
stávku do Vysokého Mýta  dostanete rychlodráhou Pendolino, nebo když při soudním jednaní 
je advokát protistrany soudem vyzván, aby vysvětlil některé body svého poněkud komplikova-
ného vyjádření,  a on po dlouhém mlčení sdělí, že této své větě taky moc nerozumí. 

Děkujeme za rozhovor.
Redakce
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Úplná znění usnesení RM č. 6 - 10/06 a 
usnesení ZM č. 1/06 jsou vyvěšena na úřední 
desce a k dispozici i na www.vysoke-myto.cz. 
Předkládáme vám z nich následující výtah.

• Na svém prvním zasedání, které se kona-
lo 15. února, schválilo zastupitelstvo města 
činnost rady města za uplynulé období. Dále 
se zabývalo hlasováním o udělení Výročních 
cen města Vysokého Mýta – schválilo volební 
řád, jmenovalo volební komisi pro zpracování 
výsledků tajného hlasování a v tajném hlaso-
vání udělilo výroční ceny.
• 7. února schválila rada města předlože-
ný seznam žadatelů do Domu s pečovatel-
skou službou ve Vysokém Mýtě a přidělení 
bytů v tomto zařízení. Dále schválila vstup 
města Vysoké Mýto, odboru sociálních služeb 
do České asociace pečovatelských služeb. 
Projednala majetkové záležitosti města: schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na 
nám. Přemysla Otakara II. č. p. 188 a schvá-
lila uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu 
pozemků.  
• 15. února rada města schválila finanční dota-
ci ve výši 3 000 Kč pro MS ČČK Vysoké Mýto 
na rok 2006. Schválila výroční zprávu za rok 
2005 o poskytnutí informací podle zákona 106/
1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Schválila rovněž uzavření nájemních smluv na 
byty č. 56, 54 a 51 v ulici Husova č. p. 156 a na 
byt č. 26 v ulici Čapkovského č. p. 171. Rada 
města souhlasila s  uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou SSI Schäfer s. r. o. Hranice na dodávku 
159 ks speciálních intenzivně provětrávaných 
nádob pro sběr bioodpadů typu Compostiner. 
Nádoby budou sloužit ke třídění bioodpadu při 
realizaci projektu „Integrovaný systém naklá-
dání s bioodpady Vysoké Mýto“. Rada města 
neschválila finanční dotaci Dobrovolnickému 
centru Světlo Ústí nad Orlicí.
• 21. února rada souhlasila se zveřejně-
ním záměru města Vysokého Mýta prodat 
nemovitosti v areálu bývalých skladů čes-
koslovenské armády. Dále uložila jednate-
lům obchodních společností s majoritním 
vlastnickým podílem města Vysokého Mýta, 
aby zajistili každé dva roky provedení audi-
tu prostřednictvím auditorské firmy určené 
radou města. První audit bude proveden 
v roce 2006. 

• 28. února rada města schválila prodeje bytů. 
Dále schválila rozpočet Fondu na opravy, 
modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 
2006. Rada dále schválila návrh na vypořádání 
výsledku hospodaření hospodářské činnosti 
města Vysokého Mýta a příspěvkových orga-
nizací města Vysokého Mýta k 31. 12. 2005. 
Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
První Vysokomýtská stavební spol. s. r. o. 
Vysoké Mýto jako dodavatelem akce Garáže 
MěÚ  na Masarykově náměstí, Vysoké Mýto. 
Souhlasila s přijetím finančních darů na eko-
logické účely ve Vysokém Mýtě – Den  Země 
2006 od  firmy Slévárna Vysoké Mýto s. r. o. 
Vysoké Mýto a firmy Ivan Ševčuk Vysoké Mýto 
a s pořádáním Dne Země na nám. Přemysla 
Otakara II. dne 20. 4. 2006.
• 7. března rada projednávala majetkovou 
agendu – souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje bytu č. 3 v ulici Jeronýmova č. p. 540 a 
bytu č. 2 v ulici Sv. Čecha č. p. 89. Nesouhlasila 
se zřízením stránky města Vysoké Mýto na 
teletextu TV NOVA podle předložených pod-
mínek. Rada města vzala na vědomí pracovní 
verzi stanovení volebních okrsků.

Marie Lněničková, 
Městský úřad Vysoké Mýto

Z jednání rady a zastupitelstva města
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V úterý večer 7. března 2006 byly v Šemberově di-
vadle vyhlášeni laureáti Výročních cen města Vyso-
ké Mýto za rok 2005. Role moderátora se úspěšně 
zhostil Josef Mlíka. Pozvání na tuto významnou spo-
lečenskou událost přijal i náměstek hejtmana pan 
Ing. Ivo Toman a několik starostů z okolních měst. 
Bohužel se z důvodu nemoci nemohla dostavit he-
rečka Anna Ferencová, avizovaná jako host večera.  
Příjemnou atmosféru slavnostního udílení Výroč-
ních cen hudebně doprovodila kapela Swing club 
Choceň, ve které figurují také muzikanti z Vysoké-
ho Mýta - pánové Mgr. Otakar Klíma, Martin Gregor 
a Jan Klzo.
Sošku Kujeby si letos odnesli vítězové ve všech dva-

nácti kategoriích. Na závěr starosta města Bohuslav Fencl udělil Cenu starosty. Tentokrát byla tato 
cena netradičně udělena dvěma osobnostem – panu Miroslavu Karlíkovi, známému vysokomýtskému 
hudebníkovi, a panu Milanu Touškovi, letitému hudebníkovi a léčiteli ze Zámrsku.

Laureáty Výroční ceny za rok 2005 se stali:
 1. obor Za hudbu, hudební dílo, významnou hudební interpretaci
   Jan  Jiraský 
 2.  obor Za výtvarné dílo, fotografii, film nebo videoprogram
   Vlastimil  (Vaťa) Andrle 
 3.  obor Za architekturu, údržbu památek, stylovou rekonstrukci domu nebo 

stylovou a estetickou realizaci objektu
   Jan  Bartoš, Iron Art, s. r. o. 
 4.  obor Za literární dílo včetně dramatického, dále za herecký výkon a režii
   Bohuslav  Fencl 
 5.  obor Za organizaci kulturního podniku
   Divadelní  spolek  Šembera 
 6.  obor Za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, pub-

licistickou a vydavatelskou činnost
   Mgr. Jan  Šula 
 7.  obor Za politickou a společensky významnou veřejnou činnost
   Jiří  Kovařík 
 8.  obor Za sportovní výkon
   Tereza  Sejpková 
 9.  obor Za organizaci sportovního podniku
   Truck  Driver  Club  s. r. o. 
 10.  obor Za reprezentaci města
   Saframentská  kapela pod  vedením  Mgr. Heleny  Vedralové 
 11.  obor Žák nebo student roku
   Martin  Brychta 
 12.  obor Za sponzorství společenských aktivit
   Karosa,  a. s.  Vysoké Mýto 
 Cena  starosty Miroslav Karlík
 Cena  starosty Milan Toušek

Výroční ceny města Vysoké Mýto za rok 2005
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Vysokomýtští školáci v projektu Biood-
pad - živá hmota pro nový život 
Na vysokomýtských školách se 7. - 9. břez-
na konaly výukové programy občanského 
sdružení EKODOMOV. Projekt Bioodpad 
– živá hmota pro nový život finančně podpo-
řilo město Vysoké Mýto. Formou zábavného 
kvizu se školáci jednoduchým způsobem 
seznámili se základním principem koloběhu 
organické hmoty v přírodě. Kviz vznikl v rám-
ci osvětové kampaně Bioodpad - živá hmota 
pro nový život, která je podpořena Státním 
fondem životního prostředí ČR. Cyklus 
hmoty se zde proto prezentuje z pohledu 
přeměny bioodpadu, který vznikl z jablíčka. 
Průvodcem je žížalka Žofka, která objasňuje 
jednotlivé kroky. Pro starší je připraven kviz 
Znáš bioodpad?, na kterém si každý vy-
zkouší své znalosti. Kromě toho se žáci do-
zvěděli i podrobnější informace o projektu 
Integrovaný systém nakládání s bioodpady 
Vysoké Mýto,  který bude ve Vysokém Mýtě 
zahájen 1. dubna 2006. Projekt se skládá ze 
dvou částí - výstavby fermentační stanice 
a zavedení systému svozu, sběru a separa-
ce biologických odpadů z domácností.

Stanislava Jetmarová, Veronika Richtrová, 
Městský úřad Vysoké Mýto

Město Vysoké Mýto, odbor životního pro-
středí  ve spolupráci s DDM Mikádo a další-
mi organizacemi připravuje 9. ročník oslavy 
svátku Země. Uskuteční se ve čtvrtek 20. 4. 
2006 od 9 do 16  hodin na náměstí Přemysla 
Otakara II. 

Připravovaný program Dne Země
• ukázky starých řemesel: krajkářka, per-
níkářka, výroba ozdob ze slámy, dřevěné  
hračky, kartáčník, keramika, vizovické   pe-
čivo, měděné šperky, zpracování ovčí vlny, 
košíkář 
• ovčí a kozí farma
• přírodovědné soutěže
• ukázky sokolnictví, včelařství
• co je zdravé, může být i dobré - prezenta-
ce výrobků zdravé výživy 

BLOK SEPARACE 
A  RECYKLACE  ODPADŮ
• sestavení žížaly z jogurtových kelímků 
O nejdelší Žížalu Mejťandu
• vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku sou-
těže ve sběru drobného hliníku O poklad 
Žížaly Mejťandy 
• vyhlášení vítězů literární soutěže Povídání 
o Žížale Mejťandě
• prezentace firem, zabývajících se zpraco-
váním odpadů
• představení pilotního projektu třídění bio-
odpadu ve Vysokém Mýtě

DOPROVODNÉ AKCE
• ekokvíz o tričko Žížaly Mejťandy, losování 
v 11.00 a 13.00 hodin
• výstava Ptáci sídel v prostorách Městské 
knihovny 
• INEX - sdružení dobrovolných aktivit 
• vyhodnocení soutěže Sběr víček od PET 
lahví a stavba mandal z víček

Den Země ve Vysokém Mýtě

Foto: Aleš Felgr

Foto: Veronika Richtrová
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MěÚ Vysoké Mýto 
Upozorňujeme poplatníky na blížící se termín zaplacení první splátky místního poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na rok 2006. 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a 
odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého 
Mýta č. 7/2005, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku  za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění 
vyhlášek č. 1/2002 , 5/2003 a 4/2004. 
Sazba poplatku na rok 2006 pro každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí 
420 Kč a pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, 420 Kč  za jednu stavbu.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách po 210 Kč (tj. 2 x 210 Kč).  Splatnost první splát-
ky poplatku je nejpozději  do 30. dubna 2006 a druhé splátky poplatku nejpozději do 31. října 
2006. (Poplatek je možné uhradit k 30. dubnu 2006 v celkové výši.)

Místní poplatek ze psů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysoké Mýto č. 2/2003 
o místním poplatku ze psů. Upozorňujeme vás, že držitel psa byl povinen zaplatit poplatek bez 
vyměření  do 31. března 2006. 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů můžete uhradit v hotovosti na MěÚ 
Vysoké Mýto, ul. B. Smetany 92, u správce poplatku (budova na náměstí, 2. patro, č. dveří 202) 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod., v úterý a ve čtvrtek 
od 8.00 do 12.00 hod., nebo převodem na účet obce č. 51236611/0100, variabilní symbol: 
 -  místní poplatek ze psů - rodné číslo držitele psa,
 - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění,  využívání 
a odstraňování komunálních odpadů - rodné číslo poplatníka.
Variabilní symbol musí být uveden správně, aby platba mohla být správně identifikována a po-
platek řádně přiřazen k plátci. Pokud budete poplatek hradit převodem na účet obce za více 
osob (např. domácnost), je třeba předložit seznam osob, za které je poplatek odváděn na tisko-
pise Oznámení společné platby poplatku, který obdržíte u správce poplatku, nebo je k dispozici 
ke stažení na internetových stránkách města www.vysoke-myto.cz, sekce úřední deska, formu-
láře,  formuláře odbor finanční.
Místní poplatek ze psů je možné uhradit i poštovní poukázkou,  zaslanou správcem poplatku.     
Případné dotazy vám zodpoví pracovnice správy místních poplatků MěÚ Vysoké Mýto na tele-
fonních číslech 465 466 131 a 465 466 132.

Upozornění

Město Vysoké Mýto a M-Klub Vysoké Mýto
vás zvou na

VELIKONOČNÍ JARMARK
v sobotu 15. dubna 2006 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě
- stánky s bohatou nabídkou zboží
- ukázky řemesel
- doprovodný program do 9.00 - 17.00 hodin:
loutkové divadélko, trubadúr z Kornelia, dobová muzika Trubaka, skupina Richenza, ohnivý muž
a tanečnice Lusia.
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V pondělí 13. března odpoledne navštívil před-
seda vlády České republiky Jiří Paroubek Vyso-
ké Mýto. Zavítal do Karosy, a. s., kde byl přivítán 
generálním ředitelem ing. Rudolfem Černým, 
starostou města Bohuslavem Fenclem, dalšími 
vedoucími pracovníky Karosy, a. s. a přítomný-
mi pozvanými hosty. Po krátkém uvítání se vy-
dal na prohlídku závodu. Od generálního ředi-
telství do závodu se svezl autobusem nové řady 
Arway. Zde si prohlédl moderní provozy Karosy 
– linku na výrobu autobusů a lakovnu, která je 
nejmodernější a největší v Evropě. Svůj krátký 
neoficiální program zakončil večer v Šembero-
vě divadle hostováním v pořadu Jiřího Krampo-
la Premiéra s premiérem.

Marie Lněničková, Městský úřad Vysoké Mýto

Premiér navštívil Vysoké Mýto

Foto: Aleš Felgr

V pondělí 13. března se na Městském 
úřadě ve Vysokém Mýtě konala spo-
lečná porada starostů obcí správního 
obvodu pověřené obce Vysoké Mýto a 
představitelů Mikroregionu Vysokomýt-
sko. Porady se zúčastnil ministr Radko 
Martínek z Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky.
Po oficiálním zahájení starosta města 
Bohuslav Fencl informoval přítomné o 
činnosti bezpečnostní rady obce a čin-
nosti povodňové komise obce. Vrátil se 
k setkání starostů okresu Ústí nad Orlicí 
k problematice viru ptačí chřipky, které 
zorganizoval Pardubický kraj 8. března 
v Ústí nad Orlicí. Na závěr upozornil na 
brožuru Ekologické minimum pro obce 

Pardubického kraje a v případě dodatečných dotazů k této problematice odkázal starosty na odbor 
životního prostředí Městského úřadu ve Vysokém Mýtě. 
Ministr Radko Martínek starosty informoval o nových zákonech, které jsou připraveny ke schválení. 
Jedná se o stavební zákon, vyvlastňovací zákon, zákon o zadávání veřejných zakázek, koncesní zá-
kon a zákon o deregulaci nájemného. Dále je seznámil s možnostmi využívání fondů Evropské unie 
a s dotačními tituly Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2006 na bydlení. 
V živé diskusi starostové probírali také problematiku výstavby rychlostní komunikace R35 a výstavby 
obchvatu Vysokého Mýta. Ministr Radko Martínek považuje jižní variantu R35 za uskutečnitelnější. 
Starosta Bohuslav Fencl je pro uvážlivé reálné porovnání obou variant, ať už z hlediska finančního, 
časového či ekologického, a teprve poté by mělo přijít politické rozhodnutí.
Starosta města dále otevřel téma plynofikace obcí. Upozornil na současný problém spalování nedo-
volených odpadů v kotlích na tuhá paliva, kdy zplodiny výrazně znečisťují ovzduší. Přítomné rovněž 
seznámil s pokračujícími přípravami výstavby fermentační stanice ve Vysokém Mýtě.
        

Marie Lněničková, Městský úřad Vysoké Mýto

Ve Vysokém Mýtě jednali starostové
a představitelé Mikroregionu Vysokomýtsko
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Město Vysoké Mýto se ve dnech  
3. - 5. února 2006 prezentovalo na ve-
letrhu cestovního ruchu a využití volné-
ho času TOURISM EXPO 2006 v Olo-
mouci na výstavišti Flora. Tourism Expo 
je osobitou přehlídkou zajímavostí tu-
ristických regionů ČR a v rámci dopro-
vodného programu, který je připravo-
ván ve spolupráci s agenturou Czech 
Tourism a zástupci krajských úřadů, 
i zajímavých a pestrých aktivit pro 
volný čas. Vysoké Mýto se předsta-
vilo společně s regionem Svitavsko 
v expozici Východní Čechy.

 

Ve dnech 23. – 26. února 2006 se uskutečnil v Praze na Výstavišti v Holešovicích 15. ročník 
středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD. Veletrh vznikl na přelomu 80. 
a 90. let minulého století, během 15 let zažil velkou expanzi a stal se jedním z nejvýznamnějších 
středoevropských veletrhů cestovního ruchu, kde se scházejí vystavovatelé z 50 zemí světa. Le-
tos se zde prezentovalo 700 vystavovatelů. Veletrh nabízí, zvláště v posledních letech, stabilně 
a tradičně nejširší kontraktační a informační fórum pro odborníky v oblasti cestovního ruchu. 
Každým rokem přiláká prostřednictvím služeb a speciálních nabídek vystavovatelů pozornost 
obrovského počtu návštěvníků z řad odborníků i veřejnosti. Vysoké Mýto se prezentovalo opět 
v expozici Východní Čechy pod hlavičkou Svitavska. Návštěvníci měli největší zájem o cyklo-
stezky, naučné stezky a program kulturních akcí. Zájem vystavovatelů z východních Čech byl 
menší než v Brně na veletrzích GO a Regiontour, celkem se zde prezentovalo 21 spoluvystavo-
vatelů.  Veletrh Holiday World je největším svého druhu ve střední Evropě a tradičně nezklamal 
– spokojeni byli vystavovatelé i návštěvníci, kteří na Výstavišti nacházejí nejen inspiraci pro své 
cestování, ale i zajímavý doprovodný program.

V pátek 10. a v sobotu 11. března se konal v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis  
7. ročník veletrhu turistických možností INFOTOUR již tradičně s naší účastí. Tento veletrh patří 
mezi menší veletrhy, vystavovatelé byli zejména z východních Čech a okolních regionů. 

Michaela Kotrbová, Městský úřad Vysoké Mýto

Vysoké Mýto na tuzemských veletrzích cestovního ruchu

Od dubna do října bude stát opět na náměstí Přemysla Otakara II. velkoprostorový stan. Pokud 
byste měli zájem uspořádat nějakou akci ve stanu na náměstí, příp. si stan vypůjčit, obraťte se 
na p. Michaelu Kotrbovou, Informační centrum MěÚ, tel. 465 466 113, e-mail: michaela.kotrbo-
va@vysoke-myto.cz.

Organizátorům společenských, kulturních a sportovních aktivit

11



Ve čtvrtek 23. února přijal 
starosta Bohuslav Fencl 
a místostarosta Ing. Martin 
Krejza na Městském úřadě 
paní Catherine R. Bealeo-
vou spolu s jejím manželem 
Barrym, jejich synem, dce-
rou a zetěm.
Američanka Catherine R. 
Bealeová, obyvatelka Vir-
ginie, navštívila poprvé Vy-
soké Mýto spolu s dalšími 
třemi známými v září 1997 
v rámci spolupráce místní-
ho Sboru Bratrské jednoty 
baptistů s virginskými bap-
tisty. Od roku 1998 společně 
pořádají každé léto týdenní 
kurzy angličtiny, jichž se sta-

la hlavní iniciátorkou a organizátorkou. Svým nadšením se zapsala do srdcí mnoha místních obyvatel. 
V posledních několika letech přijíždí i mimo hlavní prázdniny, což jí umožňuje navštěvovat i místní 
školy. Tato setkání se studenty jsou oboustranně vítaná a užitečná.

Za všechny, kteří Catherine Bealeovou znají, jí chceme popřát pevné zdraví, hodně lásky a požehnání 
pro celou její rodinu u příležitosti jejích narozenin, které oslavila v březnu. Těšíme se na další její ná-
vštěvy a děkujeme jí za přízeň a dlouholeté přátelství.

Text  a foto Jan Schejbal

Catherine R. Bealeová navštívila vysokomýtskou radnici 

Dne 25. 2. 2006 a 4. 3. 2006 byli na Městském úřadě přivítáni 
tito noví občánci Vysokého Mýta:

Bobelová Adéla, Bykarová Laura, Csocso René, Faltusová Kris-
týna, Giňa René Oliver, Giňová Nela, Chlumecký Adam, Jehlička 
Jiří, Lokvenc Tomáš, Majtnerová Lucie, Majtner Jan, Medvid Marek, 

Motyčková Anežka, Morávková Tereza, Müller Jaroslav, Němco-
vá Lucie, Novotný Ondřej, Pásek David, Sviták Jakub, Škoda 
Jakub, Švecová Adéla, Talácko Benjamín Robert, Tláskal 
Tadeáš, Vomočilová Agáta, Zelenka Ondřej.

Zdroj: SPOZ

Společenská kronika
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Pátek 7. 4. v 19.00   

ŽÍT PO SVÉM
Širokoúhlé americké drama. Tajemství mají 
vlastní život. Hvězdně obsazený film o ztrátě 
a nalezení smyslu života od slavného režiséra 
Lasse Hallströma.
105 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 9. 4. v 19.00   

RŮŽOVÝ PANTER
Akční komedie USA, remake slavného britské-
ho filmu. Inspektor Clouseau se zhostí nejdůle-
žitějšího případu, jaký kdy řešil. Ztratil se dia-
mant Růžový panter… A nejzmatenější detektiv 
na světě se ho snaží najít.
92 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Středa   12. 4. v 17.30
Čtvrtek 13. 4. v 17.30   

KARCOOLKA
Skutečný příběh Červené Karkulky. Americký 
rodinný animovaný film na klasické pohádkové 
téma, kde je ale vše naopak. Verze Karkulky 
v duchu šrekovské filozofie, která pobaví 
všechny za všech okolností.
80 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Úterý 18. 4. v 19.00   

HOSTEL
Širokoúhlý horor USA. Nejhrůznější film po-
sledních deseti let vypráví příběh dvou kamará-
dů na cestě napříč Evropou, kteří se setkávají 
s nejzvrácenějšími zákoutími lidské duše.
95 min. České titulky. Od 18 let. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 19. 4. v 17.30  

ZATHURA: 
VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Americký dobrodružný sci-fi film. Vesmírné 
dobrodružství ve stylu Jumanji. Hra, kterou 
musíte hrát až do konce.
88 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Neděle 2. 4. v 19.00   

HRA  S  NEVĚROU
Širokoúhlý americký kriminální psychothriller 
podle románu Jamese Siegela. Byla to přitažli-
vost, téměř osudová …
108 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý  4. 4. v 19.00
Středa 5. 4. v 19.00
EXPERTI
Nová česká komedie od producentů Snow-
boarďáků. Dynamický příběh maturanta 
Oskara a jeho vstupu do dospělého života. 
V hlavní roli Kryštof Hádek.
88 min. Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 6. 4. v 19.00   

MNICHOV
Širokoúhlý politický thriller USA a Kanady.
V roce 1972 celý svět sledoval zavraždění 11 
izraelských sportovců na mnichovské olympiá-
dě. Tohle je příběh o tom, co následovalo.
163 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)

13



Pátek 21. 4. v 19.00   

ERASMUS  2
Francouzsko-britská romantická komedie
s velmi kvalitním mezinárodním obsazením na-
vazuje na první díl Erasmus a spol. Studentské 
časy skončily, začíná život.
125 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 23. 4. v 17.30  
LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE  
A  SKŘÍŇ 
Širokoúhlý dobrodružný fantastický film USA 
podle knihy C. S. Lewise. Příběh čtyř dětí 
v kouzelném světě Narnie.
130 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Pondělí 24. 4. 2006 v 19.00   

CASANOVA
Širokoúhlá americká romantická komedie. 
Milostný život nejslavnějšího svůdníka všech 
dob.
108 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 25. 4. v 19.00
PANIC JE NA NIC
Nová česká prázdninová komedie – aneb ná-
vod, jak si konečně dosyta užít …
99 min. Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

Pátek 28. 4. v 17.30   

FIMFÁRUM 2
Širokoúhlý český rodinný animovaný film. Čtyři 
nové pohádky „pro chytré děti a chytré dospě-
lé“ z oblíbené knihy Jana Wericha. Pohádek 
nikdy není dost. A navíc, tohle nejsou jen tak 
ledajaké …
90 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

V květnu 2006 uvidíte:   
Tygr a sníh • Walk the Line • Zkrocená hora •
Co je šeptem … • Doba ledová 2 - Obleva •
Gejša • Jak se krotí krokodýli • Firewall • 
Pýcha a předsudek • Mariňák • Syriana.

ve čtvrtek 20. dubna 
v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

SMRT 
V BENÁTKÁCH  
(Morte a Venezia)
Itálie/Francie  
1971, 130‘

Režie: LUCHINO VISCONTI                                
Scénář: Luchino Visconti, Nicola Badalucco 
podle románu Thomase Manna  
Kamera: Pasqualino de Santis
Hudba: Gustav Mahler (fragmenty ze 3. a 5. 
symfonie)
Franz Lehár (árie Vilja a valčík Rty mlčí, když 
housle hrají z operety Veselá vdova)
Modest Petrovič Musorgskij
Ludwig van Beethoven (fragment ze sklad-
by Pro Elišku)
Hrají: Dirk Bogarde (Gustav von Aschen-
bach), Marisa Berensonová (paní von 
Aschenbachová), Romolo Valli (ředitel ho-
telu), Marc Burns (Alfred), Nora Ricciová 
(vychovatelka), Bjørn Andresen (Tadzio), 
Silvana Manganová (Tadziova matka), Ca-
role Andréová (Esmeralda), Franco Fabrizi 
(holič) aj.
Významná osobnost italské kinematogra-
fie, aristokrat Luchino Visconti di Modro-
ne poznamenal historii filmu svými díly už 
v počátcích své tvorby, kdy patřil k předním 
tvůrcům tzv. neorealismu. Později se ve 
svých epických dílech zabýval především 
životem, který dobře znal: totiž životem 
šlechty. Ve svých filmech hledal odpověď 
na otázku života v polarizovaném světě 
bohatých a chudých, na příčiny rozkladu 
historické tradice, na ztrátu sebevědomí 
a sebeuvědomění aristokratů. Filmy jako 
Rocco a jeho bratři, Cizinec, Soumrak 
bohů, Gepard, Nevinný, Ludwig a Smrt 

Filmový klub
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v Benátkách patří mezi pozoruhodné počiny 
světové kinematografie a po zásluze sklízely 
uznání u kritiky i u diváků.
Příběh inspirovaný románem Thomase Man-
na je zasazen do prostředí benátského ho-
telu a sledujeme v něm setkání stárnoucího 
hudebního skladatele s nevinnou fyzickou 
krásou v osobě mladého polského chlapce 
Tadeáše, zvaného Tadzio. Rostoucí napětí 
spalujícího niterného prožitku, zápasícího 
s všudypřítomnými pravidly konvence, po-
zvolna přerůstá v osobní tragédii bezmoc-
ného starce.
Film by mohl být promítán adeptům filmo-
vého řemesla jako dokonalá ukázka skvěle 
vyvážené práce celého realizačního týmu: 
počínaje hereckými výkony, přes brilantní 
kameru Pasqualina de Santise  a vynikající, 
citlivý výběr klasické hudby až k naprosto 
vyvážené režii.
Smrt v Benátkách je film, který stojí za to 
vidět. 

Přijďte se přesvědčit.
Jan Schejbal

4. představení v předplatném: 
čtvrtek 4. května 2006 v 19.30
Městské divadlo Mladá Boleslav 
uvede hru Vladislava Vančury
JOSEFINA
Muzikálová verze české obdoby Pygmaliónu 
o dívce Josefině, která se z pouliční zpěvačky 
stává studentkou hudební konzervatoře. Hu-
dební komedie v rytmu swingu, kde zazní řada 
dobových šlágrů, J. Ježkem počínaje a C. Por-
terem konče.
Vstupné: 190, 180 a 170 Kč.
Zbylé vstupenky zakoupíte v předprodeji 
v Informačním centru na  MěÚ Vysoké Mýto 
od  18. 4.

5. představení v předplatném:  
středa 31. května 2006 v 19.30
Agentura Harlekýn Praha 
Antonín Procházka: 
VĚRNÍ  ABONENTI

Divadlo
Šemberovo divadlo

Bláznivě veselá pohádka o tom, co se může 
stát tlustému králi a jeho dceři princezně Jůlin-
ce, když přijdou nepovedení nápadníci žádat 
o její ruku

Zdeněk Culka
PRINCEZNA JŮLINKA 
A KOUZELNÍK ABRAXAS

Scéna: Viktor Čáp a Zdeněk Culka
Hudba: Petr Klofanda

Šemberovo divadlo
neděle 2. dubna ve 14.30 h. a v 16.30 h.
sobota 8. dubna v 16.30 h.
Vstupné 50 Kč.
Předprodej v Informačním centru na MěÚ.

Divadelní spolek Šembera

Neděle 30. dubna ve 14 a 16 hodin

ČERVENÁ KARKULKA
Nejnovější verze známé pohádkové ko-
medie pro nejmenší a malé i větší diváky 
o hloupém a smutném vlkovi a nebojácné 
Karkulce – Barborce, nerozhodném mysliv-
ci a zamilované babičce, jak ji napsal Petr 
Slunečko, hudbu složil Petr Stráník a v režii 
Jana Havla hrají a zpívají loutky a soubor 
loutkového divadla Srdíčko:
V. Čáp, M. Dostál, J. Havel, K. Jiskra, L. Karlíč-
ková, J. Pokorná, I. Prachařová, M. Prachař, 
P. Ryška, P. Stráník, Hanička Svatošová, 
M. Švadlenová a P. Vtípilová. Scéna V. Čáp 
a Z. Culka.

Hraje se na loutkové scéně v Litomyšlské ul. 
Vysoké Mýto.
Předprodej vstupenek a místenek v Informač-
ním centru Městského úřadu Vysoké Mýto 
a prodej zbylých vstupenek 30 minut před 
začátkem představení přímo v loutkovém 
divadle Srdíčko.

Loutkové divadlo Srdíčko
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UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Obor Zajímavosti východočeského regio-
nu pokračuje těmito přednáškami:

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
VÝCHODOČESKÉHO REGIONU 
OČIMA BIOLOGA
středa  5. dubna v 15.30 hod.
Se zaměřením na Krkonošský národní park a 
chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Železné 
hory a Žďárské vrchy.
Přednáší: doc. RNDr. Jitka Málková

SPRÁVNÍ VÝVOJ VYSOKOMÝTSKA, 
ZNAKY A PEČETĚ 
středa  12. dubna v 15.30 hod. 
Přednáší: Jan F. Křivohlávek 

NÁBOŽENSKÉ BOUŘE 
V RADHOŠTI V R. 1920
středa  26. dubna v 15.30 hod. 
Přednáší: Vlastimil Volák 

Přednášky se uskuteční v malém sále M-Klubu.
Vstupné na jednotlivé přednášky: 50 Kč.
 

V neděli 30. dubna se od 13.30 hod. 
uskuteční ve společenském sále M-Klubu
další taneční odpoledne pro starší a střední 
generaci. K tanci i poslechu zahraje Rytmická 
skupina Vysoké Mýto.
Vstupné: 40 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne

M-Klub vás zve na přednášku 

THAJSKO 
Středa 19. dubna 2006 v 15.30 hod. 
v malém sále M-Klubu. 
Přednáší: ing. Miloslav Soušek. 
Vstupné: 30 Kč.

Přednášky

vás zve na přednášku 
prof. Petra Pokorného 
ředitele centra biblických studií

JEŽÍŠ KRISTUS
(téma přednášky bude upřesněno)
ve středu 19. 4. 2006 v 18 hodin
v sále ZUŠ ve Vysokém Mýtě.
Vstupné dobrovolné.

Česká křesťanská akademie 
místní skupina Vysoké Mýto
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Zajímavé tituly  z novinek Městské 
knihovny ve Vysokém Mýtě

Naučná literatura
Václav Klaus: Rok třetí
Boris Dočekal: Příběhy českých šlechticů
Jiří Grygar: Trialog o mimozemšťanech
Vladimír Nálevka: Čas soumraku
David Průša: Orchideje České republiky
Praktický rodinný lékař

Beletrie
Anna Bauerová: Strážci zlatých kopí
Jiří Žáček: Jak jsem potkal mořskou pannu
Charles Ryan: Operace Fénix
Terry Pratchet: Klobouk s oblohou
Václav Větvička: Něco pro zahřátí duše
Sandra Brownová: Zdravím tě, temnoto

Literatura pro děti
Václav Budinský: Jede had na kole
C. S. Lewis: Letopisy Narnie 7. díl
Hana Lamková: Tajemství železné masky
Jinny Johnson: 500 zajímavostí, které bys 
měl vědět o zvířátkách
Patrick Carman: Elyonova země 1.
Annie Daltonová: Na křídlech

Zvuková knihovna
Alberto Moravia: Horalka
Robert Waler: Madisonské mosty
Libor Budínský: Vraždy slavných
Ruth Rendellová: Kdo si počká

AV media 
Jiří Vedral: Bueno (CD)
Eva a Vašek: Bílá orchidej (CD)
Eva a Vašek: To býval ráj (CD)
Německy s úsměvem (CD)

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

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

3. a 4. dubna 

SLAVNOSTNÍ ZÁPISY 
dětí do knihovny spojené 
s besedou 
se spisovatelkou 
PETROU 
BRAUNOVOU
- akce pořádaná v rámci 
Mezinárodního dne dětské 
knihy pro žáky 2. tříd vysoko-
mýtských základních škol

 

Výstava ve vestibulu Městské knihovny

PTACTVO SÍDEL
Výstava pořádaná MěÚ - odborem životního 
prostředí - ke Dni Země.

Městská knihovna

Petra 
Braunová
(*1967)
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BOHUMIL KNYTTL 
1903-1977
ve 30. a 40. letech na Vysokomýtsku

26. 3. - 5. 5. 2006 
26. března byla ve Výstavní síni Jana 
Jušky zahájena výstava Bohumila 
Knyttla. Bohumil Knyttl patřil ve 30. 
a 40. letech 20. století k velmi úspěš-
ným malířům, potulným plenérním 
solitérům typu Jana Honsy. I Knyttl 
pocházel ze statku, k přírodě a krajině 
měl tedy, podobně jako Honsa, vztah 
nezatížený romantickou nostalgií. Ve 
30. letech pracoval jako restaurátor 
při opravách fresek a obrazů na zám-
ku v Nových Hradech a v roce 1936 se 
ve Střemošicích seznámil se svou bu-
doucí ženou Boženou Slavíkovou. S přestávkami působil v našem kraji až do roku 1947. Rozsáhlé dílo 
inspirované Vysokomýtskem Knyttl vystavil za svého života ve Vysokém Mýtě celkem čtyřikrát (1938, 
1941, 1944 a 1947). Tato výstava je tedy jeho pátou vysokomýtskou výstavou, shodou okolností však 
první, která se koná po dobrovolném umělcově odmlčení (poslední výstavu uspořádal v prosinci 1948 
v Jablonci nad Nisou, poté se věnoval takřka výhradně restaurování starých mistrů). Městská galerie je 
ráda, že mohla iniciovat tuto první posmrtnou malířovu výstavu, neboť Knyttlovo dílo patří k nejcitlivějším 
a umělecky nejzdařilejším plodům zdejšího uměleckého života první poloviny 20. století.

Městská galerie Vysoké Mýto děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě této výstavy a kteří rea-
govali na výzvu Městské galerie v předchozích číslech Vysokomýtského zpravodaje. Mezi nimi je 
třeba zvláštní dík vyslovit rodině a přátelům  Bohumila Knyttla. Za vstřícnou spolupráci děkujeme 
dále Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, jakož i všem dalším, povýtce soukromým půjčitelům 
z Vysokého Mýta a okolí.

Městská galerie chystá vydání Knyttlo-
vy monografie a uspořádání retrospek-
tivní výstavy, která zahrne kromě prací 
z Vysokomýtska i díla vzniklá jinde v 
Čechách a na Slovensku. Prosíme ma-
jitele obrazů B. K., galeristy, sběratele 
i veřejné instituce, aby byli tak laskavi 
a vstoupili s námi v písemný či osobní 
kontakt prostřednictvím: 
www.mg.vmyto.cz  
nebo telefonu  606 796 599  
nebo e-mailu 
pavel.chalupa@artefactes.cz.

Městská galerie

Výstava bude otevřena 26. 3. - 5. 5. 2006, denně kromě pondělí, 9-12, 13-17 hod. Vstupné 
20 a 10 Kč, studentské výpravy 5 Kč, výpravy školních dětí do 15 let zdarma. Městská galerie 
Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24, 566 01 Vysoké Mýto, www.mg.vmyto.cz, e-mail 
galerie@myto.cz, tel. 465 483 373, fax 465  483 374, sekretariát výstavy 465 455 157, kurátor 
606 796 599.

Knyttlova výstava v sále bývalého vojenského kasina
(dnes koncertní sál ZUŠ) v roce 1941.

Bohumil Knyttl: Pohled z Poklony
(Košumberk, Luže a Železné hory)

1936, olej, plátno, 74 x 100 cm
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás 
v měsíci dubnu zve na následující výstavu 
a přednášky

NAŠE KŘÍDLA
historie sportovního létání mezi Orlickými 
horami a Vysočinou
od 26. března do 14. května

Dne 6. ledna 1946 se sešli příznivci létání 
a zástupci měst Chocně, Vysokého Mýta a Li-
tomyšle, aby založili Společný východočeský 
aeroklub. U příležitosti tohoto výročí se mohou 
návštěvníci muzea seznámit s historií letectví 
a létání v kraji mezi Orlickými horami a Vyso-
činou. 
Výstavu budou doprovázet přednášky a před-
váděcí akce spojené s promítáním historických 
filmů. Výstava vyvrcholí 14. května akcí nazva-
nou Letecký salón. Při ní budou na náměstí 
Přemysla Otakara II. vystaveny historické vět-
roně, předvedeny ukázky pilotáže leteckých 
modelů, prezentována firma Schempp-Hirth 
Choceň a Aeroklub Vysoké Mýto a vyhlášeny 
výsledky znalostní soutěže pro žáky základních 
škol.
Na výstavě se spolupodílí Aeroklub Vysoké 
Mýto a firma Schempp-Hirth Choceň. 

MUZEJNÍ BREVIÁŘ 
V rámci oslav 135. výročí svého založení připra-
vilo vysokomýtské muzeum sérii přednášek, ve 
které se posluchači dozví vše o práci jednotli-
vých odborných pracovníků této instituce. Zají-
má vás například, jaká je pracovní náplň histo-
rika umění, etnografa či archeologa a jaké jsou 
výsledky jejich práce v poznání historie našeho 
regionu? Přijďte do muzea a dozvíte se neje-
nom něco užitečných a poučných informací 
o muzejních profesích, ale i celou řadu zajíma-
vostí z našeho města a jeho okolí.

I. ČÁST – DUBEN 2006

1. přednáška 
6. 4. v 18 hodin
Radim Urbánek - etnograf

DŘEVO, HLÍNA, OPUKA
lidové stavitelství na Vysokomýtsku

Práce etnografa se skládá ze dvou protipólů - 
práce v terénu, a to mnohdy v náročných pod-
mínkách – a práce v archivech a knihovnách při 
studiu písemných materiálů. Výsledkem je ale 
nakonec poznání způsobu života našich před-
ků v určité oblasti. Etnograf vysokomýtského 
muzea dr. Radim Urbánek se dlouhodobě spe-
cializuje na lidové stavitelství a své poznatky 
nedávno shrnul v knize nesoucí stejnojmenný 
název jako přednáška. Díky tomu se budete 
moci přesvědčit, že do dnešních dnů se na Vy-
sokomýtsku zachovala celá řada staveb, jako 
jsou nejenom známější vodní mlýny, kovárny, 
domy, sýpky a stodoly, ale i sušárny ovoce 
a lnu, pradla, hasičské zbrojnice atd. Vedle 
toho se dozvíte, jak jednotlivé objekty fungova-
ly a jak náročná zde kdysi byla práce. Přednáš-
ka bude doplněna dataprojekcí.

Regionální muzeum

Polygonální stodola ve Srubech 
(začátek 20. století)
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2. přednáška
13. 4. v 18 hodin
David Vích – archeolog

LOVCI MAMUTŮ 
NA VYSOKOMÝTSKU? 
JISTĚŽE ANO!
O pravěkých dějinách Vysokomýtska se do-
sud mnoho nevědělo, přesněji řečeno panoval 
názor, že zde začínal neproniknutelný hvozd 
oddělující českou kotlinu od Moravy a do kte-
rého člověk zavítal jen náhodně. Skutečnost je 
ovšem zcela jiná! Díky dlouholeté a usilovné 
práci archeologa vysokomýtského muzea Mgr. 
Davida Vícha dnes víme, že právě zde začínala 
důležitá komunikační spojnice již v době lovců 
mamutů a že celá oblast byla v pravěku prů-
běžně osídlena celou řadou etnik včetně Kel-
tů a Germánů. Vedle těchto pozoruhodných 
poznatků uslyšíte i o jednotlivých metodách 
archeologické práce včetně nástrah a úskalí, 
kterými musí archeolog projít. Přednáška bude 
doplněna ukázkami archeologických nálezů 
z Vysokomýtska.

3. přednáška 
21. 4. v 18 hodin
Karel Jaroš – historik umění

KOUZLO PLÁTNA
Přednáška se bude skládat ze dvou částí
1. Po stopách malířů Vysokomýtska
Pomocí konkrétních obrazů z muzejního de-
pozitáře budou posluchači  seznámeni se zák-
ladními rysy umělecké tvorby malířů a kreslířů 
Vysokomýtska - Josefa Šembery, Václava Prá-
gra, Antonína Šauera, Jana Šplíchala, Václava 
Peřiny, Jana Jušky - a samozřejmě, že společ-
ně nahlédneme i do životních osudů těchto 
umělců.

2. Určování přinesených obrazů a obrázků
Chcete vědět něco více právě o tom obrazu, 
který vám kdysi darovala vaše babička a nyní 
visí  nad gaučem v obýváku? Přineste si s se-
bou z domu do muzea obraz a historik umění 
dr. Karel Jaroš se vám pokusí určit jeho autora 
a zároveň výtvarnou i finanční hodnotu tohoto 
díla.  

Začátky přednášek vždy v 18.00 hod., 
vstup zdarma!

II. ČÁST – ŘÍJEN 2006

Michal Benda – historik

NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ 
NA VYSOKOMÝTSKU
Tak trochu temná a pozapomenutá část histo-
rie našeho regionu.

Martin Šámal – archivář

...ŽENA, KTEROU NELZE 
NEMILOVAT!
I tento úryvek z dopisu T. G. Masaryka může 
napovědět, co všechno skrývá muzejní archiv.

Hanka Skalická – knihovnice

POSAĎTE SE U NÁS, 
PANE GUTENBERGU!
Povídání o starých tiscích, vzácných vazbách, 
modlitebních knížkách a kramářských písních. 
Přednáška doplněna ukázkami knižní vazby.

Soňa Bezdíčková – kurátorka sbírek

ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA
Zajímavosti z rozsáhlé sbírky textilu.

otevírací doba:
út - pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.
so - ne: 9 - 12, 13.30 - 17 hod.
www.muzeum.myto.cz
muzeum@muzeum.myto.cz
tel. 465 422 850 - 1Dnešní Tyršovo náměstí na malbě Václava Prágra
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Ve dnech 5. - 9. dubna 2006 proběhne 
v základní umělecké škole ústřední kolo 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ 
ve hře na dechové a bicí nástroje. 

Koncert vítězů bude v Šemberově divadle 
v neděli 9. 4. v 11 hodin.

Na první z letošních 

ABSOLVENTSKÝCH KONCERTŮ 
vás srdečně zvou žáci i pedagogové základ-
ní umělecké školy 
v úterý 25. 4. v 17 hod. 
do koncertního sálu školy.

Základní umělecká škola

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
K 250. VÝROČÍ NAROZENÍ  
W. A. MOZARTA
ve středu  26. 4. v 19.00
v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě

Účinkují:  
sólisté - Ivana Lukášová - soprán,
Pavla  Fendrichová – alt,
Miroslav Urbánek – tenor,
Leoš Krejčí – bas,
David Ryšánek – lesní roh,
smíšené pěvecké sbory  BENDL Česká Tře-
bová a OTAKAR Vysoké Mýto, Litomyšlský 
symfonický orchestr.

Program - W. A. Mozart:  
Předehra k opeře Don Giovanni
Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur č. 2
Korunovační mše C dur pro sóla, sbor a or-
chestr.

Stejně jako na mnoha jiných místech i ve 
Vysokém Mýtě oslavíme 250. výročí naro-
zení hudebního génia Wolfganga Amadea 
Mozarta.  V programu zazní jeho díla, která 
vznikla v druhé polovině jeho kompozičního 
období. Na úvod to bude předehra k opeře 
Don Giovanni, ve které se exponují témata 
ze samotného děje, a tak v ní nacházíme 
místa plná napětí i uvolněné nálady. Po 
této ouvertuře zazní Koncert pro lesní roh 
a orchestr Es dur č. 2. Mozart napsal čtyři 
koncerty pro hornu. I zde můžeme slyšet, 
jak mistrovsky pracoval s hlasem tohoto 
nástroje, který v době Mozartově nebyl tak 
technicky vybaven jako nástroje současné. 
Na závěr koncertu budou moci posluchači 
vychutnat monumentální Korunovační mši 
pro sóla, sbor a orchestr. Toto velkolepé dílo 
nechává vyznít místům jak jásavě majestát-
ním, tak kontrastně jemným a meditativním.
Dovolte mi, abych vás na tento ojedině-
lý hudební zážitek pozval nejen jménem 
svým, ale i jménem všech účinkujících só-
listů, sborů a Litomyšlského symfonického 
orchestru.

Jan Fajfr - dirigent

Vstupné: 100 Kč.
Vstupenky zakoupíte v kostele sv. Vavřince 
v den konání koncertu od 18.30 hod.

Koncerty

Školy

pořádá 

XI. ROČNÍK 
KUJEBÁCKÉHO ŠMAJDU 
v sobotu 22. 4. Zahájení v 6.00 hod. 
ze dvora gymnázia.
Startovné 20 Kč, malé občerstvení zajiště-
no.
Trasy: 9, 16, 25, 40 a 50 km.
Cyklotrasy: 30 a 50 km.
Dejte přednost zdravé chůzi!!!
Těší se pořadatelé.

Gymnázium Vysoké Mýto
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5. - 6. 4. 
SBÍRKA PRO DĚTI UPRCHLÍKŮ
Přinést můžete:
- společenské hry
- dětské knížky, leporela
- stavebnice a hračky pro malé děti
- pastelky, výtvarné potřeby
- papíry na kreslení
- zbytky látek, vlny, příze
- jehlice na pletení, háčky, nitě, jehly
- lipové dřevo na vyřezávání
- sportovní potřeby
Po oba dny od 8.00 do 19.00 hod.

Čtvrtek 6. 4. 
VELIKONOČNÍ DÍLNA 
PRO DOSPĚLÉ
Velikonoční inspirace pro šikovné ruce.
Vyrobíte si 3 velikonoční dekorace: velikonoční 
věnec z křepelčích vajíček, zajíce a slepičku 
z vázaného sena.
Kurzovné: 150 Kč, v ceně je materiál na 3 
výrobky
1. dílna od 17.00 hodin
2. dílna od 19.30 hodin
Dílny jsou stejné a je nutné se na ně přihlásit! 
Tel.: 465 424 314, 731 108 510.

Čtvrtek 6. 4. 
BURZA KOL A CYKLOVYBAVENÍ
Příjem: ve středu 5. 4. od 12.00 - 19.00 v DDM.
Prodej: ve čtvrtek od 8.00 - 17.30 hod.
Výdej: ve čtvrtek od 17.30 - 19.00 hod.

Středa 12. 4. 
Oblastní kolo soutěže 

PARAGRAF 11/55
Šemberovo divadlo od 10.00 hod.
Vědomostní postupová soutěž pro děti 
2. stupně ZŠ.

DDM Mikádo

Školní družina nezahálí
Činnost školní družiny se řídí tematickými 
plány, které si vychovatelé vždy sami vytvoří. 
Snaží se, aby jejich práce byla pestrá a pro 
děti zajímavá, aby se všem po vyučování ve 
školní družině líbilo. Činnost odpočinková 
se střídá s činností rekreační či zájmovou. 
Děti si hrají venku na zahradě nebo podni-
kají výpravy do blízkého okolí.
Odpoledne 22. února zamířily všechny děti 
ze ŠD do tělocvičny II. stupně. Čekal je ho-
kejový zápas mezi ČR a Slovenskem. Děti 
si oblékly dresy, do rukou vzaly hokejky 
a hra mohla začít. Od začátku do konce to 
byl boj. Rozhodčím byl pan R. Brychta a ten 
byl při pískání nemilosrdný. Branky padaly 
na obou stranách. Atmosféru opravdového 
zápasu dotvářely děti s bubínky, transpa-
renty a řehtačkami. Jak skončil zápas je cel-
kem nepodstatné, ale 4 : 3 zvítězilo družstvo 
České republiky, podobně  jako ve večerním 
zápasu na OH v Turíně.
O týden později se sešla opět celá družina.
Už ne  při sportovním zápolení, ale při ta-
nečním reji. Vychovatelé se rozhodli pro 
děti uspořádat maškarní karneval. V tělo-
cvičně se proháněly nejrůznější pohádkové 
postavičky, princezny, šaškové, ale i filmoví 
hrdinové. Maminky si daly záležet a dětem 
připravily krásné oblečení. Pořadatelé měli 
těžkou hlavu při vyhodnocování soutěže 
o nejlepší masky. Děti si zatančily, zasoutě-
žily a nakonec dostaly sladkou odměnu. Dík 
patří i diskžokeji, bez pěkných písniček by 
to nebylo ono.
 

Vychovatelé ŠD 
při ZŠ Javornického Vysoké Mýto

Základní škola Javornického

Vyšší odborná škola stavební a Střední ško-
la stavební ve Vysokém Mýtě se omlouvá 
za špatně uvedený termín koncertu v břez-
novém čísle Vysokomýtského zpravodaje. 
Klavírní recitál Kristiny Stepasjukové se 
uskutečnil 30. března 2006 v koncertním 
sále ZUŠ.

Děkujeme za pochopení.

OMLUVA VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek 13. 4. 
POJĎTE S NÁMI NA BOWLING
Dopoledne strávené ve Sportcentru.
Předem se přihlaste na tel. 465 424 314.
Cena 60 Kč.

Pátek 14. 4. 
VÝROBA 
VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ
Cena orientačně 30 Kč.
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při DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě
uvádí hudebně taneční pořad k 18. výročí 
svého vzniku

T – KOMPLEX  
MÁ OSMNÁCTÉ NAROZENINY

V programu se představí taneční kroužky 
a taneční skupina T-Komplex při DDM Miká-
do a jejich hosté.

pořádají
22. 4. od 19.00 hodin
v restauraci Slavie (Grand) 

DISCO 75´- 90´ 
Stylová diskotéka v dobových kostýmech
s kulturní vložkou.

Čtvrtek 20. 4. 
DEN ZEMĚ
Náměstí Přemysla Otakara II.
Akce DDM Mikádo:
- vyhodnocení soutěže ve sběru víček od PET 
 lahví
- stavba mandal z víček
- poznávání přírodnin
- pohádka s ekologickým tématem (pouze 
 v dopoledních hodinách)

Čtvrtek 27. 4. 
T-Komplex má narozeniny. Viz níže.

Pátek 28. 4. 
ČAROBABÍ SHOW
Tradiční akce plná čarodějnic a čarodějnických 
úkolů.
Sraz  v 18.00 hod. na zahradě DDM Mikádo.
S sebou 10 Kč a buřtík na opečení.

V DDM jsou veřejná internetová místa, přijďte 
si zasurfovat.
Možnost tisku: 1 strana A4 za 2 Kč.

T-Komplex

Ve čtvrtek  27. dubna 2006
Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě 
Začátek v 16.30  a v 18.30 hod.
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek v DDM Mikádo
ve Vysokém Mýtě  od 20. března  2006.

V programu uvidíte: diskotékový, scénický 
a volný tanec, ukázky orientálních břišních 
tanců a hry na africké bubny, bojového 
umění, dozvíte se informace o činnosti sku-
piny T-Komplex.

Červení králíčci

21. - 23. dubna a 13. – 14. května
ČAJOVÉ, 
NEBO I JINÉ, RAKU MISKY
Seznámíte se s technologií a filozofií keramiky 
raku – starojaponského způsobu výroby ob-
řadních čajových misek a sami si zkusíte vy-
tvarovat misku bez pomoci hrnčířského kruhu. 
Předchozí zkušenosti s tvarováním keramické 
hlíny nejsou nutné.

5. – 8. května a 14. – 15. července
HLINĚNÉ BUBNY
Výtvarná dílna větších či menších hliněných 
objektů potahovaných kůží. Vyjdeme ze tvaru 
prehistorických bubínků. 

Obě dílny vede  výtvarnice a keramička 
Jana Krejzová.

19. – 24. května
JÓGA
Víkendové cvičení s polským učitelem Iyenga-
rovy jógy Leszkem Mioduchowskim. 

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

Hliněná dílna na Újezdci
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VČELAŘSKÉHO SPOLKU 
VE VYSOKÉM MÝTĚ
Předchozí, neuskutečněné snahy o založe-
ní včelařského spolku se datují rokem 1880. 
Na přelomu roku 1905 – 1906 byly položeny 
základy pro vznik spolku chovatelů včel v na-
šem regionu. Tento záměr se zrodil v krouž-
ku velocipedistů, z nichž někteří byli včelaři 
a scházeli se v restauraci Kobylka. V prosinci 
1905 se konala za účasti 29 včelařů zakládající 
schůze, na které byl zvolen přípravný výbor. Při 
ní přednášel pozdější jednatel, odborný učitel 
Eduard Svoboda. Předáním stanov na ústředí 
ke schválení byl 27. prosince spolek oficiálně 
založen. Prvním předsedou byl vysokomýt-
ský měšťan V. V. Škorpil, jednatelem zmíněný 
Eduard Svoboda a pokladníkem Theodor Mi-
chálek, pozdější starosta města. 
Nejbližší včelařský spolek byl až v Chrudimi, 
vysokomýtský byl po něm jediný v širokém 
okolí. Byli zde organizováni včelaři až z Brandý-
sa nad Orlicí. Spolek vyvíjel úspěšnou činnost 
a do roka se počet členů zvýšil na 51. Pořádaly 
se přednášky, večírky, návštěvy včelařů a jejich 
včelínů. V průběhu let se počet členů měnil. Za-
sáhla první i druhá světová válka. Naopak při 
přídělu nezdaněného krmného cukru se počet 
členů zvýšil. Střídaly se roky úspěšné i méně 
dobré. V 70. letech se rozvíjelo kočování za 
opylováním, v r. 1981 udeřila varoáza, nemoc 
způsobená roztoči. Přes různé problémy a ne-
úspěchy spolek funguje bez přerušení 100 let, 
nyní pod názvem Český svaz včelařů.  U příleži-
tosti jubilea jsme instalovali malou výstavku ve 
výloze Městského úřadu a na hroby zakládají-
cích členů položíme květiny. Děkujeme městu 
Vysoké Mýto za vstřícnost a podporu.

Jaroslav Kroulík, předseda ZO ČSV

100 let

Chtěla bych veřejně poděkovat naší paní 
vedoucí Ing. Ivetě Fajglové za krásné odpo-
ledne s pohoštěním a hudbou, které nám 
spolu s pečovatelkami připravila u příleži-
tosti Mezinárodního dne žen v Penzionu pro 
důchodce. Zpříjemňují nám naše stáří.
Vřelé díky. 

Marie Denisová, 
Penzion pro důchodce, 

Litomyšlská ul., Vysoké Mýto

Poděkování

A mužstvo 1. FC NEJZBACH sehrálo v neděli 
26. února 2006 ve Vysokém Mýtě přátelský me-
zistátní zápas ve futsalu s reprezentačním tý-
mem Ukrajiny, která je úřadujícím vicemistrem 
Evropy. Kvalitní zápas skončil nakonec naší 
prohrou o 3 branky (2 : 5), což jistě není ostu-
da. Škoda několika nevyužitých příležitostí, vý-
sledek by byl ještě lepší. Nejzbach byl po celý 
zápas důstojným soupeřem. Obě naše branky 
vstřelil kapitán Roman Malý. 

Text Jaroslav Mlejnek

Sport
1. FC Nejzbach se utkal 
s reprezentačním týmem Ukrajiny

Vysokomýtští starší elévové se koncem února 
zúčastnili mezinárodního halového turnaje ve 
fotbale, konaného v Berlíně. Chlapci ve slože-
ní: brankař Dominik Turek, obránci David Klát 
a Adam Dostál, útočníci Lukáš Benda, David 
Motl a Radek Schwab pod vedením trenérské 
dvojice Zdeněk Klát a Jiří Turek během celé-
ho turnaje nepoznali hořkost porážky a v na-
pínavém finále, které po základní hrací době 
skončilo nerozhodným výsledkem 0 : 0 po-
razili na penalty německý tým SV Stern Britz 
89 1 : 0, když rozhodující penaltu proměnil ka-
pitán mužstva David Motl. Hráčům patří velký 
dík trenérů za předváděnou kvalitní a obětavou 
hru. Celý turnaj odehráli bez možnosti střídání, 
protože se hrálo systémem 5 hráčů v poli + 
brankař. Na turnaji se neztratilo ani vysokomýt-
ské béčko, které obsadilo konečné 6. místo 
z dvanácti účastníků. Pod stejnou trenérskou 
dvojicí za „B“ mužstvo nastoupili: brankař Ma-

Vítězství starších elévů SK Vysoké Mýto 
na mezinárodním turnaji v Berlíně.

Foto Stanislav Musílek
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Bazén

Hospodářská komora nabízí pro-
střednictvím InMP podnikatelům 
pomoc při rozvoji jejich firmy. Ve 

spolupráci s oborovými informačními místy 
(bývalá živnostenská společenstva) připravila 
oborové příručky z různých oblastí podnikání. 
V příručce podnikatel nalezne právní předpisy, 
praktické rady a jiné důležité informace pro 
daný obor. Příručka je vhodná jak pro začínající 
podnikatele vstupující na trh, kterým poradí, jak 
si založit svou živnost, tak i pro zkušené podni-
katele, kteří si mohou ověřit, zda ve svém obo-
ru správně aplikují legislativu a požadavky pod-
nikání v praxi. Trvale je ve velké oblibě příručka 
Zákon o inspekci práce, u které dochází prů-
běžně k aktualizaci s novými právními předpisy 
a lze ji využít ve všech oborech podnikání. Na 
Informačních místech pro podnikatele je k dis-
pozici přes 200 různých oborových příruček. 
Seznam příruček naleznete na www.khkpce.cz.
V případě zájmu o kteroukoli oborovou příruč-
ku kontaktujte:
ERM Vysoké Mýto
Petr Čáp
Mobil: 724 613 930
E-mail: CapP@inmp.cz 
Budova městského úřadu, B. Smetany 92
Úřední hodiny - čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. 

Hospodářská komora

těj Kerhart, obránci Honza Bureš,  Filip Lebe-
da, Lukáš Trnka, útočníci Toník Svoboda, Filip 
Wimmer a Honza Svatoš. Během čtyřdenního 
zájezdu byli ubytováni v rodinách partnerského 
mužstva BSC Hürtükel. Pro některé z nich bylo 
setkání s novou kulturou (Turecko) velkou ško-
lou. Turnaj byl pořádán panem Juppem Pap-
pertem, kterému patří velký dík za organizaci 
celého zájezdu a kvalitního fotbalového turna-
je. Turnaje se zúčastnila i mužstva FK Česká 
Třebová a Jiskry Ústí nad Orlicí, která rovněž 
velmi dobrým způsobem reprezentovala náš 
okres. Zároveň bylo velmi příjemné poznat 
trenéry ostatních mužstev z České republiky 
osobně, mimo hrací plochu.
Na závěr děkuji sponzorům našeho mužstva, 
díky kterým se naši kluci turnaje mohli zúčast-
nit, a to firmám JOHUR Vysoké Mýto a Tlapa 
Tisová, panu Antonínu Novotnému, městu Vy-
soké Mýto a v neposlední řadě oddílu kopané 
SK Vysoké Mýto.     

Z. Klát

KREV JE ŽIVOT
Děkujeme všem, kteří darovali svou krev, 
a pomohli tak zachránit nejeden život.

Za MS Českého červeného kříže 
Vysoké Mýto

a transfúzní oddělení Nemocnice Litomyšl
Marie Synková

ČČK
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Volejte Provident 844 555 555

Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete.

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a forma-

lit vám obchodní zástupce přinese peníze až domů. Nabídku

vám ušije na míru, takže splátky budou nízké tak, jak potře-

bujete, bez skrytých poplatků a obchodní zástupce si pro ně

bude pravidelně chodit k vám.

Chcete
peníze?

26



DUBOVÉ PODLAHY

SCHODY

STŘEŠNÍ OKNA

777 788 164
Telefon:

Gymnázium Vysoké Mýto
přijme do pracovního poměru
na dobu neurčitou
na plný úvazek

Předpokládaný nástup:

Případní zájemci, kontaktujte prosím školu
mailem na adrese: reditel@gvmyto.cz
nebo na telefonním čísle 465 424 342

učitele
anglického jazyka

1. 9. 2006

Vysoké Mýto
nám. Přemysla Otakara II 22/I
Tel.: 465 635 764

 Po - Pá: 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00
 So: 8.30 - 11.00

Již 15 let
se staráme

o Vašio Vaši
spokojenost

15let15%dárekdárek
Při nákupu nad 1000 Kč

si sami vyberete dárek v hodnotě 15% Vašeho nákupu!*

AKCE 15 let = 15% DÁREK AKCE 15 let = 15% DÁREK 
TRVÁ od 12. 4. do 22. 4. 2006!!!TRVÁ od 12. 4. do 22. 4. 2006!!!

Dárek 15% se vztahuje i na nákup na splátky.

* dárky budou poskytnuty ze sortimentu značek CONCEPT A UFESA
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Výroční ceny města Vysoké Mýto za rok 2005
Ohlédnutí za ...

Vaťa Andrle Jan Bartoš

Bohuslav Fencl Martin Brychta

Ing. Rudolf Černý Miroslav Karlík
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Veselé Velikonoce
a bohatou pomlázku
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