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Na přední straně obálky:
Vysoké Mýto od jihozápadu, 12. 4. 2007
Část Pražského předměstí s centrem města a Vinicemi v pozadí. Viditelné jsou linie ulic 
V Peklovcích a Pivovarské (i s bývalým pivovarem), na zadní straně pak Vraclavská ulice, s areálem 
v oblasti Průmyslové ulice a bývalé Karosy. V pozadí Limperka a velmi nezvyklý pohled na Bučkův 
kopec a jeho okolí. (Foto Aleš Felgr.)

Vysoké Mýto od západu, kolem roku 1920. 
Pohled z hlavní budovy pivovaru směrem do centra města. Za zdí pivovarského dvo-
ra jsou zatím jen pole. V pozadí vidíme první domky, které vznikaly podél železniční 
trati po první světové válce. (Foto archiv.)



JINDŘICH ŠMÉGR
Malíř a předseda Sdružení malířů Vysokomýtska
* 25. 5. 1928 ve Vysokém Mýtě,
od roku 1964 žije ve Sloupnici

Obecnou a měšťanskou školu vychodil v letech 1934-1943 ve 
Vysokém Mýtě a poté se začal učit u zdejší firmy Sodomka. 
V roce 1944 byl totálně nasazen, a tak učební obor ukončil 
až roku 1946. V letech 1946 – 1948 absolvoval Průmyslovou 
školu v Litomyšli. Po absolvování základní vojenské služby 
nastoupil do podniku Orličan v Chocni, kde až do roku 1970 
(kdy byl odtud z politických důvodů vyhozen) působil nejpr-

ve jako řidič, později jako jeden ze zástupců firmy cestujících po světě. Pracovně tak navštívil 
většinu zemí bývalého sovětského bloku, detailněji poznal zejména Rusko. Po roce 1970 pra-
coval mj. jako řidič autobusu v JZD Zálší. K jeho profesním zálibám patřilo vedle cestování a 
horské turistiky i rybaření, ale především malování. Už na měšťanské škole jeho výtvarné nadání 
rozpoznal jeho učitel a první rádce, malíř Jan Juška. Později stáli při jeho malířských krocích i 
další malíři, například F. V. Danihelka nebo Josef Hašek, a ještě později malíři, kteří od poloviny 
60. let vytvářeli kolem tehdejšího závodního klubu bývalé Karosy velmi agilní skupinu malířů 
– amatérů. Zprvu jim byli rádci, později výtvarnými přáteli školení malíři (například Jindřich Rej-
nart nebo Zdeněk Rosák). Dnes stojí Jindřich Šmégr v čele této skupiny, která pod hlavičkou 
Malíři Vysokomýtska (tedy výtvarného odboru občanského sdružení Triangl) pořádá výstavy, 
malířská setkání, pracovní plenéry (např. na Šumavu nebo do Jeseníků) a vždy jednou za dva 
roku Salon malířů Vysokomýtska v Městské galerii. Raná tvorba Jindřicha Šmégra se vyvíjela 
pod vlivem Jana Jušky v duchu postmařákovského realismu, později si zejména v krajinomalbě 
Šmégr osvojil poměrně charakteristický styl, vzniklý snoubením pastózní a zemité krajinomalby 
s geometrizujícími postupy a technikami, kterými ohledával možnosti svého talentu. Motivickým 
leitmotivem jeho tvorby se mu od poloviny 60. let stala krajina kolem Sloupnice, zejména její do-
minanta, tzv. Šůráňkův kopec, který zachytil během 40 let v nesčíslných obměnách a variacích. 
Svým sklonem k experimentování se však nevyhnul ani jiným oborům, než je krajinomalba. Po-
zoruhodné jsou i jeho figurální a abstraktní pokusy. Jádrem jeho tvorby nicméně zůstává hravé 
a stále nové zachycení krajiny domova. 25. 5. Jindřich Šmégr oslaví v plné tvůrčí síle a kondici 
osmdesátiny. K tomuto výročí probíhá od 23. března do 18. dubna jeho retrospektivní výstava v 
Městské galerii ve Vysokém Mýtě.

Medailon měsíce

Šůráňkův kopec u Sloupnice, 
1995, olej, karton 
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Od tohoto čísla Vysokomýtského zpravodaje se budeme na stránkách Vitrinky zaobírat vysoko-
mýtskými sochami. Pochopitelně přijde řeč na všechny existující. Na začátek ovšem pokládám 
za podnětné a inspirující představit nejprve ty neexistující či ohrožené. A začnu tou, na kterou si 
pamatuji jako chlapec, ale ze které ční dnes na vanicko-knířovské křižovatce jen žalostný pahýl 
– památka její brutální destrukce z časů sovětského obležení města.

PÍSKOVCOVÉ UKŘIŽOVÁNÍ KRISTA Z ROKU 1818
stávalo na rozcestí lužské silnice od toho roku až do sklonku 70. let 20. století. Kříž byl původ-
ně 450 cm vysoký. Byl dílem neznámého lidového tvůrce a vybudován byl nákladem Josefa a 
Barbory Vaníčkových. Na dosud dochovaném soklu je reliéf Panny Marie Bolestné (s nápisem 
Matka Žalosti), Marii však dnes schází hlava.  Na tomto soklu byl umístěn další, užší sokl kříže. U 
jeho paty byla vytesána lebka a had nesoucí v tlamě jablko. Postava Krista byla původně pozla-
cena plátkovým zlatem, v novější době bylo zlacení setřeno povětrnostními vlivy. Při vandalské 
destrukci sochy bylo tělo Krista odcizeno. Zbytky rozbitého kříže jsou dnes uloženy na dvoře 
římskokatolické farnosti ve Vysokém Mýtě. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku 
téměř zcela zničenou za bývalého režimu, uvědomuje si město Vysoké Mýto odpovědnost za 
nedůstojné ponechání pahýlu sochy na původním místě. Nabízí se pochopitelně možnost vy-
tvoření kopie, k ní však schází jakákoliv dokumentace a existuje velmi nedokonalá fotodoku-
mentace. Město by jistě uvítalo lepší záběry, než je ten níže, aby se dalo o kopii vůbec uvažovat. 
Případní majitelé lepších fotografií 
se mohou obrátit přímo na redak-
ci Vysokomýtského zpravodaje. 
Rekonstrukce Ukřižování je kom-
plikovaná i tím, že v bezprostřed-
ní blízkosti sochy povede dálnice 
D35. Zdá se tedy aktuální otázka, 
jakým způsobem vyřešit skloubení 
dálnice s oním pro Vysoké Mýto 
unikátním a jedinečným jedním ki-
lometrem čtverečním oblasti bývalé 
knířovské poutní cesty. Na dohled 
od Ukřižování totiž dodnes stojí 
socha sv. Josefa, stávala tu i dnes 
destruovaná socha  sv. Vavřince a 
na dohled byla do r. 1990 i Knířov-
ská Madona, která dnes stojí před 
Zvonicí u chrámu sv. Vavřince. Ale 
o všech těchto sochách na knířov-
ské cestě zase příště.

Vitrinka 

Ukřižování v 1. polovině 40. let 20. stol.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa
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Druhý sokl s lebkou a hadem, 
původní stav.

První sokl s Pannou Marií Bolestnou, 
současný stav.

Ukřižování,
současný stav.
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Úplná znění usnesení zastupitelstva č. 1/08 
a rady č. 6/08 – 9/08 jsou zveřejněna na 
internetové stránce města. Předkládáme 
vám z nich následující výtah.

20. února zastupitelstvo města:
• schválilo volební řád pro udílení Výročních 
cen města Vysoké Mýto za rok 2007;
• udělilo Výroční ceny města Vysoké Mýto 
podle výsledků tajného hlasování a uložilo 
volební komisi jména držitelů zveřejnit až na 
slavnostním večeru konaném 10. března.

19. února rada města:
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
BKN spol. s r. o., Vysoké Mýto, na zajiště-
ní projektové dokumentace k územnímu, 
stavebnímu a zadávacímu řízení na akci 
Centrum sociálních služeb ve Vysokém 
Mýtě;
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
OPTIMA, spol. s r. o., Vysoké Mýto, na 
vypracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení a související s podá-
ním žádostí o dotaci EU z OPŽP na akci 
Mateřská škola  Slunečná, Pod Smrkem a 
Lidická ve Vysokém Mýtě;
• schválila rozpočet Povodňového fondu 
města Vysoké Mýto na rok 2008;
• schválila rozpočet Sociálního fondu města 
Vysoké Mýto na rok 2008;
• schválila rozpočet Fondu na opravy, 
modernizaci a rozšíření bytového fondu 
města Vysoké Mýto na rok 2008;
• schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 
Kč Jaroslavu Horynovi z Horní Sloupnice 
na provoz pojízdné prodejny, zajíždějící do 
Svařeně, Brtče a Lhůty; 
• schválila poskytnutí dotace ve výši 
4 000 Kč MS ČČK Vysoké Mýto na nákup 
zdravotnického materiálu a vybavení pro 
zdravotnickou službu při kulturních a spor-
tovních akcích;
• schválila poskytnutí dotace ve výši 1 500 
Kč MS ČČK Domoradice na uspořádání 
kulturních akcí pro děti;
• schválila dotaci ve výši 10 000 Kč Farní 
charitě Litomyšl na provozní náklady 
sociálního střediska respitní péče Jindra 
Litomyšl;

• schválila poskytnutí dotace ve výši 
3 000 Kč neziskové organizaci ROSKA  na 
činnost;
• schválila výroční zprávu města Vysoké 
Mýto o poskytování informací za rok 2007 
podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Prokopa Velikého, Husova, V 
Břízkách, Čapkovská  a na nám. Naděje na 
dobu určitou; 
• souhlasila s přijetím finančního daru ve 
výši 15 000 Kč na ekologické účely ve 
Vysokém Mýtě od  Ivana Ševčuka, Vysoké 
Mýto; 
• uložila předložit návrh soutěžních 
podmínek na řešení prostoru fontány v 
Havlíčkových sadech.
 
26. února rada města:
• schválila poskytnutí dotace města Vysoké 
Mýto ve výši 5 000 Kč Canisterapeutickému 
svazu CANTES – skupina Orlicko na nákla-
dy spojené s aktivitami ve Vysokém Mýtě;
• schválila poskytnutí dotace města Vysoké 
Mýto České abilympijské asociaci Pardubice 
ve výši 1 000 Kč na realizaci 16. ročníku abi-
lympiády;   
• schválila uzavření smlouvy o spolupráci 
mezi městem Svitavy a městem Vysoké 
Mýto při poskytování informací potřebných 
pro činnost Informačního centra a kavárny 
Oskara Schindlera ve Svitavách v rámci 
Českomoravského pomezí;
• schválila uzavření nájemní smlouvy na byt 
v Husově ulici na dobu určitou. 

4. března rada města:
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Projektil Architekti s. r. o., Praha, na zajiště-
ní projektu interiéru na akci Rekonstrukce 
komplexu budov bývalé staré radnice 
(soudu) Vysoké Mýto;
• schválila vypsání výzvy k podání nabídky 
na zpracování územně analytických pod-
kladů pro obec s rozšířenou působností 
Vysoké Mýto;

Informace z Městského úřadu
Z jednání zastupitelstva a rady města
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• schválila uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou Agile, spol. s  r. o., Vysoké Mýto, 
jako dodavatelem akce Vybudování inže-
nýrských sítí pro výstavbu 10 rodinných 
domů ve Vysokém Mýtě – lokalitě Průhony 
III. – 2. etapa v celkové výši 2 617 394 Kč 
včetně DPH;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích V Břízkách, Prokopa Velikého, 
U Potoka a na nám. Naděje na dobu urči-
tou;
• vzala na vědomí škody způsobené vichřicí 
Emma na lesních porostech Městských lesů 
Vysoké Mýto, spol. s r. o.

11. března rada města:
• vyhlásila konkurzní řízení na místo ředi-
telky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké 
Mýto s předpokládaným nástupem nejpoz-
ději od 1. 8. 2008;
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Projektil Architekti s. r. o., Praha, na zajiš-
tění projektové dokumentace k realizaci a 
dokumentace pro výběr zhotovitele na akci 
Rekonstrukce budovy bývalé staré radnice 
(soudu) Vysoké Mýto; 
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
v ulicích V Peklovcích, Prokopa Velikého a 
na náměstí Naděje na dobu určitou; 
• souhlasila s přijetím finančního daru ve 
výši 5 000 Kč na ekologické účely  ve 
Vysokém Mýtě od firmy Slévárna Vysoké 
Mýto s. r. o.;
• uložila vypsat výběrové řízení na ředitele 
městského kulturního zařízení M-Klub;
• uložila připravit k 1. 7. 2008 vznik s. r. o. 
zajišťující kulturní a vzdělávací služby, které 
v současné době poskytuje příspěvková 
organizace M-Klub.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Upozorňujeme poplatníky, na blížící se ter-
mín zaplacení první splátky místního poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na 
rok 2008. 

Sazba poplatku na rok 2008 pro každou 
fyzickou osobu, která má v obci trvalý 
pobyt, činí 480 Kč a pro fyzickou osobu, 
která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, také 480 Kč  
(za jednu stavbu). Poplatek je splatný ve 
dvou stejných splátkách po 240 Kč (tj. 2 x 
240 Kč).  Splatnost první splátky poplatku 
je nejpozději do 30. dubna a druhé splát-
ky poplatku nejpozději do 31. října 2008.  
(Poplatek je možné uhradit k 30. dubnu 
2008 v celkové výši.)

Místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
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 středu od 8.00 do 12.00 hod. a 
od 13.00 do 16.00 hod., v úterý a čtvrtek od 
8.00 do 12.00 hod. nebo převodem na účet 
obce č. 51236611/0100, variabilní symbol:  
rodné číslo poplatníka.
Variabilní symbol musí být uveden správně, 
aby platba mohla být správně identifikována 
a poplatek 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 tiskopise „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, 
formuláře,  formuláře odbor finanční.
Případné dotazy vám zodpoví pracovni-
ce správy místních poplatků MěÚ Vysoké 
Mýto na telefonních číslech 465 466 131 
a 465 466 132.

Nezapomeňte na poplatek za odpad
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Na začátku dubna dojde k zvýšení počtu 
sběrných míst v sídlištní zástavbě, kam 
mohou občané odkládat bioodpad z domác-
ností. Technické služby rozvezou speciální 
nádoby na ukládání vytříděného bioodpa-
du (kompostejnery) k bytovým domům po 
celém městě. Svoz bioodpadu bude probí-
hat jednou týdně v době vegetace a jednou 
za čtrnáct dnů v mimovegetačním období.
Jeden kompostejner je určen pro více čísel 
popisných. V každém vchodu bude vyvěšen 
plánek  s vyznačením stanovišť kompostej-
nerů.

Do kompostejneru se ukládají tyto bioodpa-
dy z domácností:
• Zbytky z ovoce
• Listy, slupky a další části zeleniny
• Odpad z domácí zeleně – zvadlé květiny, 
   rostliny z květináčů
• Skořápky z vajíček
• Zbytky pečiva a obilnin
• Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
• Čajový odpad, čajové sáčky
• Zbytky jídel

 Do nádob neodkládejte jiný odpad ani 
bioodpad v igelitových a mikrotenových 
sáčcích! 

JARNÍ SOUTĚŽ 
O NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ 
VYTŘÍDĚNÉHO BIOODPADU

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor život-
ního prostředí vyhlašuje soutěž O nejlepší 
biovchod. Soutěž bude probíhat od dubna 
do června. 
Soutěžit mezi sebou budou jednotlivá sběr-
ná místa (kritéria hodnocení: čistota, množ-
ství). 
V červenci budou vyhlášeni vítězové soutě-
že, kteří obdrží absolutně přírodní produkt 
– vysokomýtskou bioplynovici.
Další informace na www.vysoke-myto.cz 
- ekologické aktuality

NÁDOBY NA BIOOODPAD

Den Země 2007
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1. dubna od 9 do 16 hodin se na nám. Přemysla Otakara II. koná

APRÍLOVÝ 

DEN ZEMĚ
s bioplynovicí

V pátek 29. února   byl ve Vysokém Mýtě  zahájen provoz  Czech Pointu  (Český Podací Ově-
řovací  Informační Národní Terminál),  což je pohodlnější způsob, jak z jediného místa komuni-
kovat s úřady a institucemi.  Kancelář Czech Pointu je umístěna v budově Městského úřadu v 
Jiráskově ulici 179 (naproti  Policii ČR). Prozatím lze v kanceláři získat ověřené výpisy z  živnos-
tenského, obchodního a trestního rejstříku a z katastru nemovitostí.

Služby  Czech Pointu můžete využít  v tomto čase:
Pondělí a středa ..................... 8.00 – 12.00 .............13.00 – 17.00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek ............... 8.00 – 12.00 .............13.00 – 15.00 hodin

Czech Point  vám ušetří čas, nervy i pe-
níze.

Další informace o Czech  Pointu   v celé 
ČR naleznete na www.czechpoint.cz

Czech POINT ve Vysokém Mýtě                   
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MĚSTO VYSOKÉ  MÝTO V PRESTIŽNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI 
O CENU PETRA PARLÉŘE 2008

Město Vysoké Mýto přihlásilo začátkem března do prestižní architektonické soutěže o Cenu 
Petra Parléře 2008 námět na revitalizaci veřejného prostranství na náměstí Otmara Vaňorného 
ve Vysokém Mýtě. Náměstí je součástí městské památkové zóny a nachází se zde chrám 
sv. Vavřince, gymnázium, 1. stupeň základní školy Javornického, zvonice, fara a restaurace. 
Architektonická studie musí počítat s řešením klidové zóny, dopravní obslužnosti a parkování. 
Zásadní vliv na zpracování studie bude mít vysoká koncentrace kulturních památek a vzrostlé 
zeleně v této lokalitě. Proměna náměstí musí být v souladu s územním plánem města schvále-
ným v prosinci roku 2006. 

Pokud by město Cenu Petra Parléře obdrželo, zařadilo by přípravu projektu a realizaci této akce 
do investic příštího roku. K uvedenému cíli musíme projít přes veřejnou prezentaci námětu před 
hodnotitelskou radou Společnosti Petra Parléře, která vybere ze všech námětů z měst celé 
republiky deset zajímavých zadání, která zařadí do architektonicko urbanistické soutěže, ve 
které se utkají více či méně známí architekti a připraví svoje architektonické studie.     

Letošní ročník Ceny Petra Parléře je již šestým v pořadí a za dobu své existence si soutěž 
vybudovala prestiž jak mezi architekty, tak mezi orgány veřejné správy. Pátý ročník soutěže s 
mottem Vracíme městům paměť, půvab a krásu  se konal pod záštitou ministra pro místní rozvoj 
a primátora hlavního města Prahy a na deset vybraných námětů se sešlo čtyřicet soutěžních 
návrhů od jednadevadesáti architektů. 

Kromě této formy podpory rozvoje architektury, humanizace měst, ochrany kulturního dědictví 
a péče o životní prostředí Společnost Petra Parléře pořádá semináře a vzdělávací projekty, 
vydává publikace a pořádá architektonické výstavy.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Cena Petra Parléře 2008

V březnu se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu slavnostní přivítání
dětí mezi občany Vysokého Mýta.

Marek Andrle, Vojtěch Blaha, Veronika Bursová, Klára Čápová, 
Tereza Dianová, Veronika Doležalová, Jan Dostál, 
Petra Drahošová, Vojtěch Chalupník, Lukáš Jarchovský,
Kristýna Kašná, Matěj Kotrba, Jana Kmetíková, Tomáš Krummer, 
Jan Laba, Jindřich Lipavský, Nikola Mňuková, Adam Novák, 
Andrea Pavlíčková, Jakub Pokorný, Ondřej Pytlík, Štěpán Rýz, 
Klára Sládková, Lukáš Sobotka, Natálie Sonntagová, 
Marlene Sosa, Lukáš Vodička, Klára Zavoralová.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Město Vysoké Mýto se sídlem B. Smetany 92, 566 32  Vysoké  Mýto prostřednictvím starosty 
města vyhlašuje výběrové řízení  na  pozici  

ŘEDITELE MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ M-KLUB, 
Litomyšlská ul. 71, 566 01  Vysoké Mýto.

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz  sk. B
- způsobilost k právním úkonům

Výhodou: 
- zkušenosti z oblasti kultury
- praxe v řídících funkcích
- cizí jazyk
 
Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno a příjmení (titul) uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- telefonní kontakt
- datum a podpis uchazeče

Přílohy:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů  ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- negativní lustrační osvědčení MV ČR (neplatí pro uchazeče narozené po roce 1971)
- čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám  
  pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu jeho trvání
- písemně zpracovanou koncepci rozvoje městského kulturního zařízení v rozsahu max. 4 stran 
 formátu A4, kde na závěr uchazeč uvede, proč se uchází o pozici ředitele městského 
  kulturního zařízení

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou.

Lhůta pro podání přihlášky:  17. duben 2008  do 15.00 hod.

Způsob podání přihlášky:  
Osobně na podatelnu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě nebo poštou na adresu Městský 
úřad ve Vysokém Mýtě, k rukám tajemnice, B. Smetany 92, 566 32  Vysoké  Mýto. Obálku je 
třeba viditelně označit nápisem „VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ – ŘEDITEL  MĚSTSKÉHO  KULTURNÍHO  
ZAŘÍZENÍ“.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

       Ing. Martin Krejza,
               starosta

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
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Rada města Vysoké Mýto vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení 
na místo 

ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SMRKEM

s předpokládaným nástupem nejpozději od 1. 8. 2008

Požadavky:
- vzdělání a pedagogická praxe dle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-

cích a o změně některých zákonů
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
- požadovaná praxe v oboru nejméně 5 let

Přílohy:
- ověřené kopie o dosaženém vzdělání
- koncepce rozvoje mateřské školy
- strukturovaný životopis
- přehled předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitelky 

(ne starší 3 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)

Přihlášku lze podat nejpozději do 22. 4. 2008 na adresu:

Městský úřad
Odbor vnitřních věcí, oddělení školství
B. Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto

Obálku je třeba označit slovy: „KONKURZ  MŠ – NEOTVÍRAT“

Bližší informace poskytne Odbor vnitřních věcí  MěÚ Vysoké Mýto,
Renata Benešová, tel. č. 465 466 139,  renata.benesova@vysoke-myto.cz
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V pondělí 10. března byly v Šemberově divadle slav-
nostně předány Výroční ceny města Vysoké Mýto. 
Sošku zlatého Kujeby na něm obrželo 10 laureátů 
z 67 nominovaných. Velmi vydařený večer výborně 
zvládl moderátor Aleš Cibulka, o uvolněnou atmosféru 
se postaralo i vokální uskupení Dobrý Večer Quintet. 
Večera se účastnila řada čestných hostí, mj. velvysla-
nec Bulharské republiky v České republice Zdravko 
Popov, velvyslanec České republiky v Bulharsku Martin 
Klepetko, hejtman Pardubického kraje Ivo Toman (foto), 
poslanec Parlamentu ČR Miloslav Soušek a další čestní 
hosté. V rámci programu byl slavnostně představen film 
bulharského režiséra Konstantina Karageorgieva o brat-
rech Škorpilových Rodáci z Vysokého Mýta.

PŘEHLED LAUREÁTŮ

Cenu za hudbu, hudební dílo, významnou hudební interpretaci získal
Jan Fajfr 
za úspěchy s chrámovým sborem při kostele sv. Vavřince Musica da Chiesa, v němž působí 
jako sbormistr.

Cenu za výtvarné dílo, fotografii, film, videoprogram, architekturu a stylovou rekonstrukci získal
Vladimír Pidima 
za práci v občanském sdružení Triangl - filmová kronika, zvláště za filmové dotáčky ke hře 
Divadelního spolku Šembera Venkovští patrioti.

Cenu za literární dílo vč. dramatického, dále za herecký výkon a režii získali
Marek Harvan a Tomáš Valek 
za vynikající herecké výkony ve hře Francise Vebera Blbec k večeři, uvedené Divadelním spol-
kem Šembera.

Cenu za organizaci kulturního podniku získal
Jiří Muzikant
za organizaci oslav a cyklu koncertů vážné hudby k 110. výročí založení Střední průmyslové 
školy stavební ve Vysokém Mýtě.

Cenu za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou a vydava-
telskou činnost získala
Česká křesťanská akademie
za organizaci rozsáhlého cyklu přednášek z oblasti vědy, kultury a náboženství, kulturních 
pořadů a charitativních akcí.

Cenu za sportovní výkon získali
Daniel Suchánek a Jan Jílek
trojnásobní mistři ČR v kanoistice na divoké vodě v kategorii deblkanoí dvojic starších žáků, a 
to v dlouhém sjezdu, ve sprintu a kombinaci.

VÝROČNÍ CENY ZA ROK 2007 

Nový hejtman Pardubického kraje Ivo 
Toman a starosta Vysokého Mýta Martin 

Krejza při závěrečných proslovech 
slavnostního večera udílení výročních cen.
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Cenu za organizaci sportovního podniku získal
Lukáš Dejdar 
za organizaci populárních běžeckých závodů pro širokou veřejnost Královský běh Kujebinou.

Cenu za reprezentaci města a školy získal
Jan Rejman s dcerami 
za reprezentaci města na výstavách řezbářských prací a za uchovávání řezbářské tradice.

Cenu za sponzorství společenských aktivit získala společnost
Iveco Czech Republic, a. s.
za generální partnerství oslav 700 let královského věnného města Vysoké Mýto a podporu 
dalších společenských, kulturních a sportovních akcí.

Zvláštní cenu 
za celoživotní činnost ve prospěch Vysokého Mýta získal
Antonín Andrle
za svou práci v Klubu českých turistů Vysoké Mýto, v němž od roku 1981 působí jako jeho 
předseda; pracoval i v oblastním a ústředním vedení KČT. 

Cenu starosty města Vysoké Mýto Martina Krejzy získal
tým autorů výstavy Kydrivse Lipofa a její vernisáže v Městské galerii, 
jmenovitě Filip Dvorský, Luděk Hejhal, Pavel Chalupa, Jiří Vedral a další...
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Středa 9. 4. v 19.00   

LÁSKA  ZA  ČASŮ  CHOLERY
Romantický film USA. Adaptace jednoho 
z nejslavnějších románů klasika světové 
literatury Gabriela Garcii Márqueze. Melo-
dramatický příběh o vášni a o rozhodnutích, 
jejichž následky mohou člověka pronásle-
dovat celý život.
137 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 10. 4. v 19.00   

POKÁNÍ
Romantický film Velké Británie. Tragický 
válečný příběh, který nenapravitelně změ-
ní osudy tří lidí. Spojila je láska. Rozdělil je 
strach. Zbyla jim naděje. V hlavní roli Keira 
Knightleyová
122 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 13. 4. v 19.00  

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO  STARÝ
Thriller USA podle slavného románu Corma-
ca Mc Carthyho. První akční film, který nato-
čili bratři Coenovi. Kombinace černočerné-
ho humoru a mistrovských dialogů. Žádná 
úniková cesta není bezpečná.
122 min. Širokoúhlý. České titulky.
Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Středa 16. 4. v 19.00   

10 000  př. n. l.
Americký dobrodružný film. Režisér Roland 
Emmerich nás zve na cestu proti proudu 
času, do dob temných proroctví, všemo-
houcích bohů, zlých duchů, zaniklých říší a 
obrovských mamutů, pod kterými se třásla 
celá země...
109 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Pátek 18. 4. v 19.00                

SWEENEY  TODD: ĎÁBELSKÝ  
HOLIČ  Z  FLEET  STREET
Dramatický thriller  USA podle veleúspěšné-
ho muzikálu. Johnny Depp hraje nespraved-
livě odsouzeného Benjamina Barkera, který 
musí ve vězení strávit celých patnáct let. 
Když se mu podaří uniknout, je rozhodnut 
pomstít se za ztracené roky...
116 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 69 Kč. 

Úterý 1. 4.  v 19.00   

NA  VLASTNÍ  NEBEZPEČÍ
Nový česko-rumunský  film v režii Filipa Ren-
če. Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou 
slibuje dynamickou akční podívanou. Sku-
pina lidí se utká v nerovném souboji s divo-
kým přírodním živlem, samozvanými strážci 
zákona i hranicemi vlastních možností.
92 min. Širokoúhlý. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Středa 2. 4. v 19.00   

MONSTRUM
Americký thriller – stoprocentní adrenalino-
vý zážitek. Tahle noc změní život všem. 
A některým ho ukončí. Celovečerní hrůzypl-
ná podívaná od tvůrců seriálu Ztraceni.
84 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 3. 4. v 17.30
Pátek    4. 4. v 17.30   

ASTERIX  A  OLYMPIJSKÉ  HRY
Další, už třetí celovečerní hrané pokračování 
příběhů slavných komiksových hrdinů. Ten-
tokrát se Galové utkají se soupeři z celého 
světa na sportovním kolbišti...
117 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Úterý 8. 4. v 17.30   

NEJKRÁSNĚJŠÍ  HÁDANKA
Nejnovější rodinný film režiséra Zdeňka 
Trošky podle námětu Jana Drdy. Pohádka 
o chasníkovi Matějovi, Majdalence, vojákovi 
Ondrovi a princezně Rozmarýnce. 
98 min. Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino)
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Čtvrtek 17. dubna v 19.00 
v Šemberově divadle

CARMEN        
Španělsko, 1983, 102‘
Režie: Carlos Saura     
Scénář: Carlos Saura, Antonio Gades 
(podle románu Prospera Mériméa) 
Kamera: Teodoro Escamilla
Hudba: Paco de Lucía, Georges Bizet
Hrají: Antonio Gades (Antonio), Laura del 
Sol (Carmen), Paco de Lucía (Paco), Marisol 
(Pepa Flores), Cristina Hoyosová (Cristina), 
Juan Antonio Jiménez (Juan), José Yepes 
(Pepe Girón), Sebastián Moreno (Escamillo) 
aj.

Obecná pravda všech narativních umění, že 
základním kamenem každého díla je silný 
příběh, se po léta znovu a znovu potvrzu-
je. Základy slovesného umění leží kdesi v 
hluboké minulosti člověka, kdy se pomocí 
mýtických příběhů předávala zkušenost 
starších pokolení na ty mladší. Máme zjev-
ně kdesi v podvědomí a v genetickém kódu 
dáno, že pro mnohé z nás je strhující příběh 
fascinujícím prožitkem. Tak se tedy stalo, že 
se příběh cikánské dívky ze španělské stra-
ny Pyrenejí dostal k francouzskému spiso-

Filmový klubNeděle 20. 4. v 19.00   

… A  BUDE  HŮŘ
Nový český film podle knihy spisovatele 
Jana Pelce, která se stala jedním z kultov-
ních undergroundových děl vypovídajících o 
životě a atmosféře minulého režimu. Příběh 
konfliktu Olina a jeho přátel se společností, 
která jim nemá co nabídnout.
86 min. Od 15 let. Vstupné 69 Kč.

Úterý 22. 4. v 19.00   

DARJEELING  S  RUČENÍM  
OMEZENÝM
Americká komedie. Skvělé herecké výkony, 
jedinečný humor, exotická atmosféra, napí-
navý příběh a hollywoodská stylizace. Indie, 
vlak, tři bratři a několik pološílených žen …
105 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Neděle 27. 4. v 19.00   

JUMPER
Dobrodružná sci-fi USA.  Čtrnáctiletý David 
je nadán mimořádnou mocí. Navštívíme s 
ním nejrůznější místa naší planety a budeme 
svědky teleportování i takových věcí, jako 
jsou londýnské městské autobusy.
88 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Pondělí 28. 4. v 19.00   

SOUKROMÁ VÁLKA 
PANA WILSONA
Americký film se žánrově pohybuje na hraně 
mezi komediální satirou a thrillerem. Příběh 
kongresmana Charlese Wilsona  popisuje 
jeden z největších politických omylů americ-
ké historie. V hlavní roli Tom Hanks a Julie 
Robertsová.
102 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné  59 Kč.

V květnu uvidíte:
Kronika rodu Spiderwicků • Nejkrásnější há-
danka • Kurz negativního myšlení • Rambo 
do pekla a zpět • 27 šatů • Spider-Man 3 • 
Venkovský učitel.
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vateli Prosperu Mériméovi, který jej zpraco-
val do knižní podoby, jež se stala předlohou 
opery Georgese Bizeta. Úspěch provázející 
vynikající hudební zpracování (jako obvyk-
le pár let po tvůrcově smrti) přetvořil příběh 
Carmen a jejích nápadníků v celosvětově 
známou legendu. 
Španělský režisér Carlos Saura se na počát-
ku osmdesátých let minulého století odklonil 
od osobitých portrétů nejrůznějších postav 
španělské společnosti a pokusil převést na 
plátno klasická díla španělské kulturní tradi-
ce v jejich taneční podobě národního špa-
nělského tance - flamenca. Krvavá svatba 
podle Gabriela Garcíi Lorky vznikla v roce 
1981, v roce 1983 přenesl na plátno půvo-
dem francouzskou předlohu, vzniklou však 
podle španělské legendy: Carmen a v roce 
1986 pak Čarodějnou lásku dle díla Grego-
ria Martíneze Sierry. Vznikla ojedinělá filmo-
vá trilogie, dokumentující kromě jiného vy-
nikající výkon dvou nejlepších španělských 
tanečníků flamenca. Své osobité a nepře-
hlédnutelné místo má v Saurově filmu také 
vynikající kytarový virtuoz Paco de Lucía.
Pro ty, kdož budou chtít porovnávat před-
lohu s provedením, se naskýtá skvělá pří-
ležitost sáhnout do knihovny po Mériméo-
vě knize nebo zajet do Státní opery Praha 
na dubnové představení Carmen. Nebo si 
doma v pohodlí pustit jednu z nesčetných 
hudebních nahrávek Bizetovy opery. A fil-
mový přepis Carlose Saury je velice lákavou 
výzvou vidět legendární příběh úplně jinak... 
Na setkání se těší

Jan Schejbal

Pátek 11. 4. v 19.30, Šemberovo divadlo
Agentura UNIQUE Events  Zábřeh uvádí ta-
neční muzikál   

LIGHTING
V angličtině znamená lighting osvětlení nebo 
také pouliční lampu. Je to současně název 
pro nový taneční muzikál v choreografii Re-
ného Kuzníka. V muzikálu je lampa hlavně 
symbolem magického místa pro setkání 
dvou mladých lidí, Jasona a Stacy, kteří se 
v její blízkosti do sebe zamilují. Děj se ode-
hrává ve 30. letech 20. století v New Yorku. 
Hlavní zápletku tvoří dva hrdinové usilující 
o stejnou dívku. Ta se chce stát kabaretní 
hvězdou. Střet obou soků v lásce nakonec 
nabere vysokých obrátek a jejich boj o krás-
nou dívku vyústí v nečekaný závěr. I když je 
v představení využita hudba ze známých mu-
zikálů, svým příběhem a tanečním pojetím je 
tento taneční muzikál ryzí originál...
Vstupné:  150, 140, 130  Kč.
Předprodej od 25. 3. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

Pondělí 21. 4. v 19.30 
4. představení v předplatném
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Nikolaj Vasiljevič Gogol: 

REVIZOR
V okresním městě vládne zmatek, městští 
zastupitelé si hledí jen své kapsy, všude bují 
korupce, lži se vrší jedna za druhou. Záleží 
pouze na schopnosti úředníků, zda a jak 
dovedou ze svých průšvihů udělat zásluhu 
a přednost. Genialita Gogolovy hry spočívá 
v jedinečném rozvinutí kolize založené na 
skutečnosti, že strach mají jak ti, kteří se bojí 
svého odhalení, tak sám domnělý revizor.
Režie a úprava: Ivo Krobot.
V titulní roli: Filip Richtermoc.
Vstupné: 210,  200, 190 Kč.
Zbylé vstupenky zakoupíte od 7. 4. v Infor-
mačním centru MěÚ Vysoké Mýto.

Divadlo
Šemberovo divadlo
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v neděli 27. dubna ve 14.00 a 16.00 hod.

POHÁDKA  O  ZLATÉ  RYBCE
Napsal: Dr. Romuland Kučera
Hudba: Petr Klofanda. Režie: Petr Ryška
Scéna: Viktor Čáp. Výprava: Karel Jiskra
Světla: Milan Dostál. Inspice: Marcela Vaňás-
ková. Hrají loutky a soubor Loutkového diva-
dla Srdíčko o. s.: Miroslav Bezdíček, Karel 
Fenik, Zdena Hanáková, Zdenička Hanáková, 
Jan Havel, Lída Jarchovská, Josef Kymr. Ond-
řej Pavlíček, Jindra Pokorná, Zdenek Prachař, 
Iveta Prachařová, Petr Stráník, Milena Strání-
ková, Marie Švadlenová a Petra Vtípilová.
Loutková scéna M-Klubu, Litomyšlská ul., Vy-
soké Mýto
Vstupné: 25 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto od 21. 4. do 
25. 4. nebo přímo v divadle Srdíčko 27. 4. od 
13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

uvádí v náhradním termínu svého hosta 
Jednotu divadelních ochotníků JAROSLAV 
Luže v divadelní hře dle stejnojmenné nove-
ly Johna Steinbecka

O MYŠÍCH A LIDECH
Šemberovo divadlo, pondělí 14. dubna v 
19.30 hod.                            
Překlad: Vladimír Vendyš
Úprava a režie: Jana  Roubínková ml.
Scéna: Jaroslav Košvanec. Martin Škroch
Vstupné 60 Kč.  
Předprodej v Informačním centru MěÚ od 
7. dubna.
Představení uvádíme za podpory města Vy-
sokého Mýta a IVECO Czech Republic, a. s.

www.divadelnispoleksembera.wz.cz

Divadelní spolek Šembera

Úterý 29. 4. v 19.30, Šemberovo divadlo
Koncert  

LITOMYŠLSKÉHO  
SYMFONICKÉHO  ORCHESTRU
A SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO 
SBORU OTAKAR
Program:  Litomyšlský symfonický orchestr 
–  M. A. Charpentier: Te Deum, předehra
–  J. Kř. Vaňhal: Koncert pro violu a orchestr 
 C dur
–  J. S. Bach: Orchestrální svita D dur
Sólista: Milan Řehák – viola
Dirigent: Jan Šula
Smíšený pěvecký sbor Otakar – skladby A. 
Scarlattiho, G. Rossiniho, O. Máchy,
M. Raichla, P. Ebena a dalších
Klavírní doprovod: Iva Vrátilová
Sbormistr: Pavel Zerzán
Vstupné:  150, 140, 130 Kč.
Předprodej od 7. 4. v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto.

Připravujeme:

Úterý 13. 5.  v 19.30 hod.    
JAKUB  SMOLÍK 
s doprovodnou kapelou a vokalistkami.
Předprodej od  15. 4. v  Informačním centru 
Městského úřadu.
Vstupné : 250, 240, 230 Kč.

Středa 11. 6. v 18.00 hod.
EVA  A  VAŠEK
Předprodej od  19. 5. v Informačním centru 
Městského úřadu.

Koncerty
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PŮJČOVNÍ DOBA

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

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

SLAVNOSTNÍ 
ZÁPIS 
DO KNIHOVNY
Pro základní školy 
v dopoledních 
hodinách. Pozvání 
přijala spisovatelka 
Petra Braunová.

Výstavy

Vestibul Městské knihovny

JAK VZNIKALA BIOPLYNOVÁ 
STANICE VE VYSOKÉM MÝTĚ
Výstava pořádaná ve spolupráci s odborem 
životního prostředí Městského úřadu ke Dni 
Země.
Potrvá do 30. 4. 

Oddělení pro dospělé čtenáře

KŘIŠŤÁLOVÉ OČI
Výstava fotografií  Marka  Audyho pořádaná 
velvyslanectvím Venezuely v České repub-
lice a městem Vysoké Mýto u příležitosti 
Dne Země.

Městská knihovna Vernisáž výstavy se uskuteční 1. dubna 
v 17 hodin a proběhne za účasti chargé 
ďaffaires Venezuely Luise Gerónima Sotilla 
Méndeze a starosty města Vysoké Mýto 
Martina Krejzy. Součástí výstavy bude i pro-
mítání dokumentárního filmu Tepuy, cesta 
do hlubin Země.
Výstava potrvá do 14. dubna.

                                    

Oddělení pro dospělé čtenáře

PETRA ŠPLÍCHALOVÁ 
a její představivost v obrazech
Výstava bude zahájena 21. dubna 
a potrvá do 20. června.
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NOVINKY NA DUBEN
Naučná literatura:
Jan Klíma: Kapverdské ostrovy
Paul Carell: Lišky pouště
Jan Keller: Úvod do filozofie, sociologie a   
  psychologie
Allen Paul: Katyň 
Karel Řežábek: Léčba neplodnosti
Pokojové rostliny
Jiří Pokorný: Odkaz Josefa Hlávky
Monika Horsáková: Pod pokličkou 3

Beletrie
Mark Frost: Golfový sen
Eva Papoušková: Svatba na bitevním poli
Ruth Rendellová: Rafinovaná vražda
Richard Dübell: V rukou alchymisty
Roman Cílek: Doteky zla
Beth Orsoffová: Posedlá romantikou
Robert Ludlum: Chancellorův rukopis
Monika Plocová: Všechno má svůj čas…

Literatura pro děti a mládež
Joanne K. Rowlingová: Harry Potter a      
  relikvie smrti
Jacqueline Wilsonová: Jacky Snílek
Joachim Masannek: Fotbaloví divoši
Isobelle Carmodyová: Legenda o Kožešince
Meg Cabotová: Hrdinka říká ano
W. Awdry: O mašince Tomášovi 11

CD
Jablkoň: Malá lesní
Angelika (muzikál)
Karel Svoboda: 40 největších hitů
Sunshine:  Dreamer
Mika: Life in Cartoon Motion

Zvukové knihy
Frederick Forsyth: Mstitel
Arnošt Vašíček: Tajemná minulost
Stephen King: Čtyři roční doby
Jan Sobotka: O čertu Pepiášovi

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

M-Klub

V neděli  18. května od 13.30 hod. se ve 
společenském sále M-Klubu uskuteční další 
taneční odpoledne pro starší a střední ge-
neraci. K tanci i poslechu tradičně hraje Ryt-
mická skupina Stanislava Hájka.
Vstupné:  50 Kč.

Kurzy
M-Klub Vysoké Mýto společně s Jazykovou 
sportovní miniškolou Choceň pořádá 
v úterý  15. dubna  od 15.30 do 17.30 hod. 
ZÁPIS NA VÝUKU ANGLICKÉHO 
JAZYKA 
pro děti ve věku 2-15 let. Výuka probíhá v 
M-Klubu jednou týdně jednu vyučovací 
hodinu a je doplněna různými sportovními 
aktivitami.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY – PODZIM 2008
Zápis se koná v pátek 4. dubna  v 16.00 
hod. v kanceláři M-Klubu.
Jednotliví zájemci sdělí pouze jméno, adre-
su a kontaktní telefon. Telefonické přihlášky 
v tento den nepřijímáme. V následujících 
dnech je možné se přihlásit jak osobně tak i 
telefonicky na č. 465 420 420.

Taneční odpoledne
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Až od 18. dubna je v Městské galerii otevřena výstava

JINDŘICH ŠMÉGR: OBRAZY

Výstava k 80. narozeninám vysokomýtského rodáka, krajiná-
ře a hlavy krajinářského odboru vysokomýtského výtvarného 
sdružení Triangl. Jeho medailon přinášíme na str. 1.
Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí, 9-12, 13-17 
hod., 23. 3. – 18. 4.

V neděli 27. dubna pak začne jedna z nejočekávanějších výstav letošní sezóny, a sice výstava 
ke 100. výročí narození proslulého francouzského kreslíře Jeana Effela

STVOŘENÍ SVĚTA JEANA EFFELA
Francouzský výtvarník Jean Effel (1908 – 1982) stvořil postavu 
svého usměvavého Pánaboha v těžké době počátku 40. let. 
I další postavy, které vzápětí spatřily světlo jeho světa, červe-
ný Ďábel, vousatý Adam i rozkošná blondýnka Eva, se rodily 
za války a staly se vlastně díky alternativnímu, dokonalému a 
v míru fungujícímu světu, do kterého byly nakresleny, nejen 
předobrazem (tolik touženého) poválečného ráje na zemi, 
ale hlavně výtvarnými ikonami, které proslavily svého autora 
po celém světě. Jako jeden z mála západních výtvarníků měl 
tak po válce otevřené dveře i na východ od ráje – do zemí 
bývalého sovětského bloku. Ve většině těchto zemí, včetně 
Československa 50. let, byla přítomnost jeho kreseb jednou z 
mála skutečně světlých a radostných stránek tehdejší reality 

– včetně stránek novin a časopisů. S Československem ale Effela pojilo ještě něco navíc. Díky 
osobnímu přátelství s někdejším velvyslancem v Paříži Adolfem Hoffmeisterem a díky své pozici 
dlouholetého prezidenta pařížské Společnosti Francie – Československo spatřil v roce 1957 v 
barrandovských ateliérech světlo světa i celovečerní animovaný film podle jeho mnohadílného 
cyklu kreseb Stvoření světa (rež. Eduard Hofman). Ten i díky hlasu Jana Wericha zůstal i po 50 
letech od svého uvedení u nás srdeční záležitostí snad všech žijících generací a přispěl k ještě 
větší popularitě svého tvůrce. Výstava představuje v roce 100. výročí jeho narození v evropské 
exkluzivitě nejen na 100 originálních kreseb ze slavného cyklu, ale i další Effelovu práci – jako 
autora politických kreseb, plakátů, ilustrací i abstraktních obrazů.

Vernisáž v neděli 27. 4. v 10 hodin ve Výstavní síni Jana Jušky. 
27. 4. – 25. 5., denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

Městská galerie

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

Výstavu připravili: Městská galerie ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s Artefactes a Icart Strasbourg, za finanční 
účasti města Vysoké Mýto a Pardubického kraje a za participace velkého množství soukromých i veřejných 
půjčitelů, z nichž je na prvním místě třeba jmenovat Musée d´Art et d´Histoire de Saint-Denis, správce 
Effelovy pozůstalosti, a dále pak řadu dalších veřejných půjčitelů a soukromých sběratelů.

www.mg.vmyto.cz
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VYSOKÉ MÝTO V OBRAZECH
9. března – 6. dubna

Výstava představuje poklady z muzejního 
depozitáře. Pamětníci mohou zavzpomínat 
na zmizelá zákoutí, mladší návštěvníci zase 
pátrat, co se v průběhu let v našem městě 
změnilo.
Derniéra výstavy, při které budou předsta-
veny práce vysokomýtských škol, které se 
zapojily do projektu Po stopách zmizelého 
města, se koná 6. dubna ve 14.00. K vý-
stavě je připraven doprovodný dramatický 
program pro školy a školní skupiny. Objed-
návky a bližší informace na tel.: 465 422 465 
nebo horakova@muzeum.myto.cz
 

JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
13. dubna – 18. května 
Úspěšná výstava, kterou vytvořilo Dětské 
muzeum v Brně ve spolupráci s Bonton ate-
liéry Zlín a Českou televizí Brno. Zajímá vás, 
co předchází vzniku animovaného filmu? 
Máte rádi postavy z českých večerníčků? 
Chcete si zkusit vlastní animaci? To všech-
no a ještě mnohem více můžete vidět na 
této výstavě. Máte možnost proniknout do 
tajů televizních studií a zahrát si na filmové 

tvůrce. Výstava je plná interaktivních  prvků 
– její součástí je i malé studio, které zapůjči-
la Česká televize Brno.

Předmět měsíce 

KRAMÁŘSKÉ TISKY

Ve sbírkové knihovně vysokomýtského mu-
zea se nachází téměř 1300 kramářských 
tisků. Kramářské tisky, jejichž podstatnou 
část tvoří písně s náboženskou a světskou 
tematikou (zvané též jarmareční, špalíčko-
vé, pouťové či poutní) jsou úzce spjaté s 
lidovým prostředím města a vesnice 17.-19. 
století. Tištěné sešitky písniček většinou ne-
známých autorů zpravovaly o různých udá-

Regionální muzeum
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lostech, vzrušujících senzacích a novotách 
doma i v cizině, vyprávěly o životě světců, o 
zjeveních a zázracích, ale také bavily a po-
dávaly mravní ponaučení.
Jejich tematika byla neobyčejně široká. 
Kramářské písně líčily historické události, 
války, bitvy, revoluce a povstání, motiv zá-
pasu křesťanů s Turkem-pohanem, rozličné 
živelní katastrofy a pohromy, přírodní úkazy 
jako zemětřesení a komety, ale i povodně, 
hladomory a epidemie nemocí. Časté byly 
i mordýřské historie, od řádění loupežníků 
až po příběhy z  černé kroniky. Krvavé zloči-
ny a kruté popravy chycených vrahů jsou v 
nich líčeny s naturalistickou popisností, ma-
jící zvýšit zájem senzacechtivého publika. 
Tím, že informovaly o různých neštěstích, 
mordech, anebo i přírodních katastrofách, 
bychom je při trošce nadsázky mohli přirov-
nat k některým dnešním bulvárním novinám. 
Vedle toho se ale orientovaly i na různé no-
voty: od oblečení, tance a pití kávy až  po 
vystěhovalectví do Ameriky. Četné písně se 
věnují šťastné i nešťastné lásce, manželské-
mu soužití, vojenskému stavu, mravokárné-
mu  kázání o pijácích, karbanících, kuřácích 
a hašteřivých ženách. Kvantitativně mírně 
převažovaly tisky s náboženskými náměty 
(o zázracích, zjeveních a zázračných uzdra-
veních a zachráněních) nad tématy světský-
mi.
Kramářské tisky byly rozšiřovány drobný-
mi prodejci, kramáři na jarmarcích, trzích a 
poutích. Hlavními konzumenty byly převáž-
ně široké lidové vrstvy zprvu ve městech a 
pak i na vesnicích. Zvláště  v době svého 
rozkvětu v 18. a v první třetině 19. století, 
kdy noviny byly na venkově a mezi lidmi 
vzácným jevem, přinášely nové informace, 
ovlivňovaly veřejné mínění, názory a před-
stavy lidí o světě. Ještě hluboko do 19. sto-
letí byly kramářské písňové tisky spolu s 
různými snáři, kancionálkem, nebeklíčem 
a modlitební knížkou převažující literaturou 
na venkově. Tiskly se zprvu na hrubém, lev-
ném hadrovém papíru, který po polovině 19. 
století vystřídal dřevitý papír, rovněž nevalné 
kvality. Typický šestnácterkový formát sešit-
ků (cca 8x10 cm), obyčejně dvou až čtyřlis-
tých, byl vystřídán po roce 1850 dvoulistou 
osmerkou (cca 17x11 cm). Kramářské písně 
tištěné zprvu gotickým písmem frakturou, 
kterou posléze nahradila latinka, byly často 

doprovázeny na titulním listu obrázky. Tiskly 
se technikou dřevořezu, později dřevorytu 
a později i ocelorytiny. Měly ilustrační cha-
rakter, často však jen zhruba odpovídaly 
obsahovému typu písničky. Písničkové texty 
si lidé sešívali režnou nití k sobě a pak vá-
zali do obalu z potištěného hrubého plátna, 
sukna i kůže do svazků silných až 10 cm, 
tzv. špalíčků.
Malou obrazovou ukázku z bohaté sbírky 
kramářských tisků tvoří píseň informující o 
„strašné válce německo-francouzské roku 
1870“, další jsou písně mordýřské o „jedný 
bohaprázdný panně, která sedum svých 
vlastních dítek o život připravila“ a „žalostná 
píseň o veliký vraždě, čili trojvraždě v Uh-
rách“. A konečně, abychom nechodili příliš 
daleko, „truchlivý příběh, který se stal dne 
22. října 1864 v obci Vraclav okresu Vysoko-
mýtského v kraji Chrudimském …“

PhDr. Hanka Skalická, knihovnice

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

Otevřeno: 
út – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
so – ne 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00
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 KARNEVAL
4. března se uskutečnil v tělocvičně II. stup-
ně ZŠ Javornického tradiční karneval škol-
ní družiny. S napětím se očekávalo, zda-li 
opravdu možná přijde i kouzelník, jak bylo 
předem ohlášeno.  Ten se k radosti všech 
masek dostavil  a za doprovodu hudby rádia 
Ha Ha Ha nás provedl celým programem. 
Zúčastněné děti se mohly předvést nejen ve 
svých kostýmech, ale i v soutěžích (praskání 
balonků,  tanec s koštětem aj.). Odpoledne 
plné zábavy vyvrcholilo hromadným tancem 
všech masek na hudbu ptačí písně. Pro 
všechny malé čaroděje, piráty a princezny 
byla připravena odměna v podobě sladkého 
překvapení. 

A tak se těšíme na další karneval a zároveň 
srdečně zveme celou družinu i s rodiči na 
další společnou akci, kterou bude Rej čaro-
dějnic v Horákově vile.

Školy
ZŠ Javornického

NA ZŠ JAVORNICKÉHO 
SE HRAJÍ SPOLEČENSKÉ HRY!
27. února proběhlo na ZŠ Javornického 
odpoledne ve znamení společenských 
her. Nad šachy a nad člověče, nezlob se! 
se sešli žáci 4. a 5. ročníků a  jeden třeťák. 
Atmosféra plná bojového napětí a nadšení 
rozjasnila tváře všech soutěžících. Každý, 
kdo přišel, chtěl vyhrát, ale zvítězili jen ti nej-
lepší! Hrací náladě propadly i paní učitelky, 
které si radostí zahrály společně s žáky. A 
kdo vyhrál?  Všichni!!!  

Učitelé ZŠ Javornického

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
12. března se zúčastnila Hana Svatošová, 
žákyně VIII. B Základní školy Javornické-
ho, krajského kola konverzační soutěže 
v anglickém jazyce v Pardubicích. Obsadila 
v ní první místo a postupuje do celostátního 
kola, které se koná 5. května v Praze. Srdeč-
ně blahopřejeme, přejeme jí hodně úspěchů 
a děkujeme za výbornou reprezentaci naší 
školy.

Mgr. Eva Adámková,
učitelka anglického jazyka
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DOMÁCÍ SVAČINA, 
TÍM UČENÍ ZAČÍNÁ!
V období od 11. února do 7. března probíha-
la celorepubliková  akce „Svačinová hlídka 
Rama“. Jelikož mnoho dětí ráno nesnídá a 
svačina je pro ně prvním jídlem dne, zapo-
jila se do této akce i naše škola. Vynechání 
dopoledního jídla vede k nedostatku ener-
gie jak na učení, tak na sportovní aktivity. 
Uvědomujeme si důležitost správné výživy, 
a proto jsme v rámci výuky za pomoci hra-
cích obrázkových karet s dětmi sestavovali 
správné svačiny. Děti se učily, co by nemě-
lo ve zdravé svačině chybět, dbát zásad 
správné výživy a hygieny stolování vůbec. 
Odměnou jim byla návštěva svačinové hlíd-
ky, která rozdělovala svačinové boxy všem, 
kteří měli z domova nachystanou svačinu. O 
zdařilosti této akce svědčí pohled do tříd o 
velké přestávce, kdy si děti rozbalí své do-
mácí svačinky a nad prostřeným ubrouskem 
si pochutnávají na svačině od maminky...

ZŠ Jiráskova

RAMA HLÍDKA 
U NÁS V KNÍŘOVĚ
V úterý 19. 2. jsme jako obvykle přišly do 
školy, ale čekalo nás tu velké překvapení. 
Před školou parkovala žlutá dodávka s ná-
pisem „Rama: svačinová hlídka“. Za dodáv-
kou stál malý stolek se žlutým slunečníkem. 
Na stole čekaly odměny. Když jsme přišly 
ke škole, nevěřily jsme svým očím, že Rama 
hlídka přijela právě za námi. Jakmile jsme 
se přiblížily ke stromům u vchodu do školy, 
vyskočil na nás obložený chléb a my jsme 
se lekly. Pan chléb byl vysoký a obsahoval 
sýr, šunku, salát, rajčata a okurku. Měl oči, 
nos a pusu. Zajímavé na něm bylo, že měl 

ZŠ Knířov

příjemný hlas, kterým nás pobízel, abychom 
mu ukázaly z domu připravenou svačinku. 
Ten, kdo zásady svačinové hlídky splňoval, 
dostal svačinový box. Chlapci dostali boxy 
v modré barvě s pejsky, kteří hrají hokej, a 
děvčata dostala boxy ve žluté barvě s kočič-
kami, které bruslí. Každý, kdo od svačinové 
hlídky dostal box, si v něm nosí do školy z 
domu připravenou, zdravou svačinu.

Vlaďka Kaťuchová a Anetka Nakládalová

NA PAŘÍŽ!
V  dubnu 45 studentů 
francouzského jazyka z 
gymnázia Vysoké Mýto 
navštíví Paříž, hlavní město 
Francie. Po dobu 5 dnů 
budou poznávat hlavní 

památky, bulváry i zákoutí Paříže. Udělají si 
tak představu o městě, které s celou aglom-
erací čítá na 10 milionů obyvatel. Věříme, že 
si přivezou krásné zážitky a pocvičí se ve 
francouzštině...

Mgr. Dana Mořkovská

V sobotu 19. dubna vás gymnázium zve 
na svůj již 13., tradiční

KUJEBÁCKÝ   ŠMAJD
JARNÍ DÁLKOVÝ POCHOD PRO ZDRAVÍ
Start ze dvora gymnázia - tentokrát směr 
Luže.
Turistické trasy: 10, 15, 20, 35 a 50 km.
Cyklotrasy: 30, 45 a 55 km.
Prezence: od 6.00 hodin, malé občerstvení 
zajištěno.
Startovné: 20 Kč.

Gymnázium Vysoké Mýto
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DUBEN NA GYMNÁZIU

Čtvrtý měsíc kalendářního roku je na zásadní události v naší škole velmi výživným měsícem. 
Nejprve se v pondělí 31. března a úterý 1. dubna přihlášení studenti zúčastní akce zvané 
Antické dny. Ve čtyřech workshopech (literární, dramatický, výtvarný, filosoficko-vědecký) se 
studenti pokusí přiblížit  v praktických činnostech starověké antice. Ve středu 2. dubna budou v 
dopoledním čase v aule gymnázia všichni účastníci dílen prezentovat výsledky své činnosti.
Večer 8. dubna odjíždí skupina 10 studentů vedených prof. Borovcovou vlakem na pětidenní 
studijní pobyt do německého Hermeskeilu. Oplácíme tak německých studentům jejich návštěvu 
u nás ve Vysokém Mýtě, která byla velmi pozitivně hodnocena. V rámci tohoto projektu si 
všichni zúčastnění studenti procvičí nejen svou úroveň jazykové komunikace (hovořit se bude 
anglicky), ale poznají i nové prostředí.
V pondělí 7. dubna se od 16.00 koná schůze výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu Vysoké 
Mýto, o. s., který tak naváže na dosavadní práci Rady rodičů. Ještě jednou chci touto cestou 
poděkovat všem rodičům přihlášeným do občanského sdružení (momentálně čítá dohromady 
260 členů) za pozitivní přístup ke spolupráci mezi školou a rodičovskou veřejností a členům 
výboru Sdružení rodičů GVM, o. s. přeji hodně úspěchů při práci pro naši školu, její učitele, žáky 
i jejich rodiče. 
Ve čtvrtek 10. dubna budou od 15.30 probíhat třídní schůzky a od 16.00 budou jednotliví 
vyučující předávat informace o prospěchu žáků v jednotlivých předmětech.
Ve dnech 14. a 15. dubna bude několik našich plnoletých studentů v rámci jarního Srdíčkového 
dne pořádaného občanským sdružením Život dětem prodávat srdíčkové odznáčky a plastové 
klipy (30  a 20 Kč). Přispěním nás všech bude možné použít získané peníze ze sbírky na dobrou 
věc.
Sobota 19. dubna se ponese ve znamení populárního Kujebáckého šmajdu a v pondělí 
21. dubna vypukne jedna z nejvýznamnějších akcí školy, a to přijímací zkoušky na gymnázi-
um. Do primy osmiletého studia se přihlásilo 71 žáků 5. tříd, do 1. ročníku čtyřletého studia 28 
žáků 9. tříd. Všechny zásadní informace získají žáci i zákonní zástupci žáků na internetových 
stránkách školy. Do osmiletého studia přijmeme 29 žáků a 1 žáka na odvolání, do čtyřletého 
přijmeme 27 žáků + 1 na odvolání. Je tedy jasné, že pro čtyřleté studium bude vyhlášeno druhé 
kolo přijímacího řízení. Datum 2. kola je stanoveno na úterý 6. května. Počty přijatých žáků ve 
druhém kole jsou odvislé nejen od doplnění 1. ročníku čtyřletého studia, ale nabízí se velmi 
pravděpodobně i několik míst v budoucí kvintě (5. ročník osmiletého studia). Výsledky přijímacího 
řízení budou v pondělí 21. dubna od 15.30 hodin zveřejněny na internetových stránkách školy 
www.gvmyto.cz a vyvěšeny v papírové formě ve vstupních prostorách školy. Písemné rozhod-
nutí o výsledku přijímacího řízení bude předáno zákonným zástupcům žáků osobně v pondělí 
21. dubna od 15.30 do 17.00 v ředitelně školy (osmileté studium) a v pracovně zástupce 
ředitele (čtyřleté studium). V případě, že se nebudou moci zákonní zástupci dostavit osobně, 
bude jim rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení doručeno poštou doporučeným dopisem. 
Novinkou letošního školního roku je také účast žáků kvarty gymnázia na písemných zkouškách 
z matematiky a českého jazyka. Jde o neoficiální možnost porovnání výsledků žáků 9. tříd s 
našimi stejně starými studenty. Ostatní žáci gymnázia mimo studentů maturitních ročníků budou 
v Šemberově divadle na filmovém představení Královna Alžběta – Zlatý věk.
Naše gymnázium se aktivně přihlásilo i k třídění odpadů. Po velmi zdařilé besedě žáků se 
zástupci Technických služeb města Vysoké Mýto v aule školy se hlásíme nejen k třídění papíru 
a plastů, ale začali jsme třídit i tetrapakové nápojové obaly (vždy v pondělí a ve čtvrtek mohou 
žáci gymnázia od 7.45 do 8.00 přinést do školy tyto obaly a dát je do oranžového pytle se 
jmenovkou své třídy).
Na závěr ještě připomínám, že oba první květnové pátky (tj. 2. a 9. května) mají žáci gymnázia ve 
Vysokém Mýtě ředitelské volno. Učitelé budou 2. května pracovat ve škole na přípravě Školního 
vzdělávacího programu pro vyšší gymnázium.

Přeji všem krásné jaro
Mgr. Martin Valášek, ředitel gymnázia  
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1. 4. 
DEN ZEMĚ
Poznávání rostlin + několik nápadů, jak vyu-
žít odložený nepotřebný materiál a plastové 
lahve trochu jinak.  

7. - 8. 4. 
BURZA KOL
V pondělí 7. 4. přijímáme přebytečná kola 
od 17.00 do 19.00 hodin. 
V úterý 8. 4. od 9.00 do 17.00 hodin si mů-
žete přijít vybrat kola a kolečka dle vašeho 
výběru.
Od 17.00 do 18.00 hodin vracíme neproda-
ná kola.

8. 4. od 18.00 hodin
VEČERNÍ DÍLNA – VÝROBA 
Z FIMO HMOTY
Z fimo hmoty si můžete vyrobit nejen šperky, 
ale také dekorovat různé předměty apod.
Večerem vás bude provázet lektorka Soňa 
Boštíková.
Cena 200 Kč.

10. 4. od 17.30 hodin 

ROZJÍMÁNÍ S HLASEM TICHA
Tentokrát na téma Poselství Dívčí války 
aneb: Kdy že vůbec skončila?  Co nám pro 
naše dnešní prožívání může přinést.
Flash klub DDM Mikádo, vstupné 50 Kč.

DDM Mikádo 24. - 26. 4. 
20 LET 
TANEČNÍ SKUPINY T-KOMPLEX
Během těchto dnů od 17.30 hodin v Šem-
berové divadle vystoupí všechny skupiny 
taneční skupiny  T-komplex  a jejich hosté. 
Vstupné na každý den 50 Kč.

30. 4. 
ČAROBABÍ V MIKÁDU 
Od 18.00 hodin na zahradě DDM Mikádo
Vstupné 20 Kč +něco na opékání.

JESENÍKY
Užijte si prodloužený víkend  8. 5. – 11. 5. 
v Jeseníkách na horské boudě, 1,5  km pod 
vrcholem Pradědu. 
Doprava vlastní, polopenze.
Orientační cena 1 200 Kč. 

LETNÍ TÁBOR 
ve Vanově u Telče
Termín: 30. 6. – 11. 7. 
Cena: 3 500 Kč.
Posledních 10 míst je volných.

BOULDERING PRO VEŘEJNOST  
Lezení na boulderingové stěně. 
Každou středu od 15 do 19 hodin v klubu 
Mikáda.
Cena: 20 Kč/hod.
Možnost zapůjčení lezeckých bot za 10 Kč.
Určeno dospělým, dětem s doprovodem ro-
dičů a majitelům průkazu ČHS.

FLASH KLUB + ČAJOVNA 
V DDM MIKÁDO
Otevřeno úterý – čtvrtek 
od 14.00 do 19.00 hod.
Přijďte si zahrát stolní fotbálek, na internet 
nebo jen tak posedět.
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Pozvánka Romana Divokého na oslavy
20 LET T-KOMPLEXU

Ve čtvrtek 24., v pátek 25. a v sobotu 26. 
dubna se bude v Šemberově divadle konat 
hudebně taneční program, ve kterém se 
představí všechny kroužky a skupiny, co 
kdy tancovaly pod hlavičkou T-Komplexu.

V sobotu 26. dubna proběhne hlavní osla-
va dvacátého výročí. Pozváno je mnoho za-
jímavých hostů, k vidění bude i dost historic-
kých dokumentů, prozradím vám mj. i to, jak 
vzniklo slovo „t-komplex“...
Oslavy bude uvádět můj kamarád Ládín a 
s občasnou informací přispěje Roman (tedy 
já). Vstupenky (za 50) budou v předprodeji 
od 1. dubna. Doporučuju si je zajistit včas. 
Bude beznadějně vyprodáno. V to doufám, 
váš

Roman Divoký – vedoucí T-Komplexu

T-Komplex Černého má swingový orchestr za sebou 
četná zahraniční angažmá (Německo, Švý-
carsko, Polsko).
Věříme, že naše setkání Big Bandů bude 
opět úspěšné a těšíme se na příjemné pro-
středí vysokomýtského M-Klubu. 

10. 4. v 19.30 - koncertní sál školy 

KONCERT UČITELŮ

15. 4. v 18.00 - Šemberovo divadlo 

KONCERT SOUBORŮ
na kterém se představí různé komorní sou-
bory, dechový orchestr a školní Big Band.

28. 4. v 18.00 - koncertní sál školy 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ

EMKO
EMKOVO FILMOVÉ STŘEDEČNÍ 
NAVEČÍR

Středa 2. dubna v 17.30 hod.
NEVIDITELNÉ DĚTI
Sedm krátkých filmů od sedmi uznávaných 
režisérů, z nichž každý se zaměřil na vážnou 
situaci v životě svého dětského protagonisty. 
John Woo točil čínskou část, Ridley a Jordan 
Scottové ve Velké Británii, Spike Lee v USA, 
Stefano Veneruso v Itálii, Katia Lundová v Bra-
zílii, Mehdi Charef v Africe a Emir Kusturica v 
Srbsku a Černé Hoře. Tato skupina význam-
ných režisérů z různých zemí světa a rozličných 
náboženství natočila v osobním pojetí epizody 
odrážející dramatické dětské osudy. Zobrazuje 
děti, které jsou často ohrožené a ignorované, a 
tím chce zesílit pocit solidarity s nimi. Unikátní 
a ambiciózní mezinárodní produkce pomůže 
fondu, který bude financovat zdravotní péči, 
stravu a vzdělávací programy pro děti v Africe 
a spolupracovat s UNICEF a United Nations 
World Food Programme.

4. 4. v 19.00 - malý sál M-Klubu

společný koncert 
Big Bandu ZUŠ Vysoké Mýto s Black 
Bandem Ústí nad Orlicí

KLOBOUK VE KŘOVÍ
Tento název jsme použili jako symbol pro 
náš záměr, který jsme úspěšně realizovali 
již minulý rok na jaře. Oslovili jsme vynikající 
Big Band z Ústí nad Orlicí a ten přijal naši 
nabídku na společný koncert. Swingový 
orchestr (Blafl Band) z Ústí nad Orlicí není 
třeba sáhodlouze představovat, poněvadž 
má za sebou osmiletou dráhu vynikajících 
vystoupení jak u nás, tak v zahraničí. Pod 
vedením klarinetisty a saxofonisty Zdeňka 

ZUŠ
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Středa 16. dubna v 17.30 hod.
VEČER VĚNOVANÝ 
DOKUMENTÁRNÍM FILMŮM 
K EVROPSKÉMU DNI 
PROTI RASISMU

Středa 30. dubna v 17.30 hod. 
POZEMŠŤANÉ
Pozemšťané jsou celovečerní dokument 
(95 min.) o absolutní závislosti lidstva na zvířa-
tech (domácí mazlíčci, potrava, oblečení, zá-
bava a vědecký výzkum) a zobrazuje také naši 
naprostou neúctu k těmto takzvaným „zvířecím 
živitelům“. Film používá skrytou  kameru  a ni-
kdy nezveřejněné záběry, aby zdokumentoval 
dennodenní praktiky na zvířatech založeného 
průmyslu a byznysu.
Film byl představen na festivalu o vztahu člově-
ka ke zvířatům „Otevři oči“. 

Zveme také na pravidelnou středeční 

VÝTVARNOU DÍLNU 
od 16.00 – 18.00, pod vedením Evy Olivové, 
DiS.

Na vaši návštěvu se těší Maruška a Tomáš 
– kontaktní pracovníci NZDM – EMKO.
Kontakt:  tomas.sipek@skp-centrum.cz 
tel: 774 658 597
Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (směr Vraclav).

pořádá za podpory města Litomyšle a ve 
spolupráci s regionálním centrem PRO - BIO

RODINNÉ ODPOLEDNE 
V NEDOŠÍNĚ
Sobota 26. dubna  od 13 do 17 hodin
 
-  vlakový, cyklistický, koloběžkový nebo 
 pěší výlet nejen pro rodiny s dětmi 
-  soutěže, hry, přírodovědná stezka 
 a ochutnávka biopotravin
-  na hřišti u restaurace Na Žabárně 
 a v Nedošínském háji.

DDM Litomyšl

VÝSTAVA PALIČKOVANÉ 
KRAJKY A MALOVANÉHO 
HEDVÁBÍ IVY VANŽUROVÉ 
byla zahájena 14. března a potrvá do 9. dub-
na. Je poslední výstavou před ukončením 
dlouholeté činnosti galerie. 
Do konce dubna máte poslední možnost 
vybrat si z  vystavovaných předmětů. Na vy-
brané druhy keramiky je poskytována sleva. 
Obdivovatele díla malíře Zdeňka Chotěnov-
ského upozorňujeme na možnost zakoupení 
grafických listů s vysokomýtskými i pražský-
mi motivy, které nám při své březnové ná-
vštěvě Vysokého Mýta nabídla malířova choť, 
paní Jitka Hanicová.

Všem stálým příznivcům a věrným zákazní-
kům děkuje

Ilona Korálová

Galerie Kateřina

venkovský ateliér výtvarnice 
Jany Krejzové u Růžového paloučku

23. – 25.  5.
PLETENÍ  PEDIGOVÝCH  OŠATEK 
A DÓZ
Dílna seznamující s pletením z africké liány 
– pedigu. Vyzkoušíme pletení  bez formy,  bu-
deme se snažit udržet vlastní nalezený tvar.  
Během dílny si upleteme ošatku  a dózu s 
víkem z přírodního nebo barveného pedigu. 
Dílna probíhá na akreditovaném pracovišti 
MŠMT a jeho účastníci dostanou osvědčení. 
Lektorka: Pavla Mudruňková (absolventka 
košíkářských kurzů Zuzany Kovaříkové).

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ JÓGY 
každý  čtvrtek v 18.15 hod.  
v tanečním sále ZUŠ.

Více informací na www.atelier-ujezdec.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904.

Hliněná dílna Újezdec
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pořádá v sobotu 4. 5. v 17 hodin v sále Zá-
kladní umělecké školy
přednášku

EXISTUJE ŽIVOT PO SMRTI?
Host: Jan Boštík
Vstup zdarma.

pořádají

DISCO 60
Sobota 12. 4. od 19.00
v restauraci Slavie ve Vysokém Mýtě.
Diskotéka ve stylu 60. let v dobových kostý-
mech s kulturním programem a soutěžemi.

Červení králíčci

DALŠÍ ROČNÍK MÁJOVÉHO 
KUJEBÁNÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ 
SE BLÍŽÍ

Již 9. ročník zábavné show pod názvem 
Vysokomýtské májové kujebání se bude 
konat 17. května na fotbalovém hřišti SK 
Vysoké Mýto. Veselice pořádaná pardubic-
kou agenturou Czech marketing odstartuje 
v jednu hodinu po poledni a návštěvníkům 
nabídne bohatý program. V rámci dětského 
dne pobaví děti mimo jiné Bořek stavitel svý-
mi soutěžemi a obrovskou stavebnicí. Malé i 
velké ohromí siláckým představením Železný 
Zekon, který vlastní silou roztáhl 40tunový 
kamion. Fotbaloví fandové si budou moci vy-
zkoušet vodní fotbal. Mnoho dalších atrakcí 
doplní vystoupení rockové kapely Nil z České 
Třebové a Ultrablue z Hlinska. Letošní ročník 
obohatí hned dvě hvězdy hudebního nebe. 
V podvečer vystoupí Aleš Brichta a skupina 
Sunshine.

Májové kujebání 

vás zve na následující přednášky:

V neděli 6. dubna v 18.30 hod.
Marek Orko Vácha

ANTARKTIDA
V úterý 15. dubna v 18.00 hod.
královéhradecký biskup Dominik Duka

VYVOLENÝ  IZRAELSKÝ  NÁROD
V pátek 25. 4. v 18.00 hod.
Pavel Křivka

PAMÍR, ANEB ŽIVOT 
BEZ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
 
Přednášky se konají v sále ZUŠ Vysoké 
Mýto. Vstupné dobrovolné. 

Církve

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.

K dispozici je: 
- literatura náboženská, různá vydání Bible 
a literatury související, životopisy svatých, 
katechismy, církevní dokumenty, beletrie, 
dětská literatura, vzdělávací, o umění i o 
kutilství (rady zahrádkářům, úpravy interiérů 
apod.), cizojazyčné slovníky,
- z časopisů zatím jen IKD (Informace králo-
véhradecké diecéze),
- dále je možné si zapůjčit video a audioka-
zety (včetně přednášek hostů Křesťanské 
akademie: E. Kohák, J. Konzal, V. Malý, J. 
Sokol, M. O. Vácha, J. Grygar).

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

Římskokatolická církev

Sbor církve bratrské

Česká křesťanská akademie 
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Hrajete rádi společenské hry? Nemáte kde 
nebo s kým je hrát?  Chcete se naučit nové 
hry nebo si zahrát  ty své? Pokud ano, pak 
právě pro vás otevíráme 

KLUB SPOLEČENSKÝCH HER 

Setkáváme se každou lichou středu od 
17.00 do 20.00 hod. v prostotách BJB ve 
Vysokém Mýtě, Pražská 72/II. 
Další informace na tel.: 736 480 072 p. Pavel. 
My nezlobíme – HRAJEME SI!

POŘÁDAJÍCÍ SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY 
BAPTISTŮ VE VYSOKÉM MÝTĚ spolu s 
týmy amerických přátel si vás dovolují po-
zvat na tyto letní kempy angličtiny:

ENGLISH CAMP  I.  
28. 6. – 5. 7. – pro věkovou skupinu 15 až 25 
let.     
Místo: Lázně Rezek, Nové Město nad Metují.
Cena: 2 400 Kč (pobyt 7 dní).    
Kontakt: Vladimír Zeman, tel: 731 137 842 
e-mail: vladimir.zeman@centrum.cz.

ENGLISH CAMP II.  
13. 7. – 19. 7. – pro věkovou skupinu 15 až 
25 let.      
Místo: Chata Jedlová, Deštné v Orlických 
horách.
Cena: 2 100 Kč (pobyt 6 dní).    
Kontakt: Zuzana Vačkářová, tel: 774 803 864
e-mail: zuzkavac@gmail.com

Výuka bude probíhat  zábavnou a netradiční 
formou. Práce v malých skupinkách podle 
úrovně znalosti angličtiny.
Příležitost konverzace s 15 mladými Ameri-
čany. Cool hry a sporty (koupání, ping-pong, 
volejbal, fotbal...).
Zajímavé křesťanské večerní programy.

Pořádají mladí křesťané z církve Bratrské jed-
noty baptistů ve Vysokém Mýtě, Pražská 72/II.

ENGLISH CAMP III.  
27. 7. – 2. 8. 
pro rodiny s dětmi i jednotlivce    
Místo: Rekreační zařízení Atlas Čenkovice.
Cena: Pobyt 6 dní: 2 000 Kč nad 15 let, 
1 550 Kč 3 až 15 let, 750 Kč do 3 let.    
Kontakt: Zdeněk Spilko, tel: 468 000 360 
(večer).
e-mail: z.spilko@tiscali.cz

Výuka angličtiny pro dospělé i děti školní-
ho věku. Práce v malých skupinkách podle 
úrovně znalosti angličtiny.

Bratrská jednota Baptistů Příležitost konverzace s rodilými mluvčími.
Workshopy pro dospělé i děti, sport, vy-
cházky, možnost cykloturistiky…
Večerní programy - soutěže, zpěv, předsta-
vení týmu USA, táborák  atd.

Další informace a přihlášky u kontaktní oso-
by daného kempu (e-mail, tel.) nebo poštou 
na adrese Sbor Bratrské jednoty baptistů ve 
Vysokém Mýtě, Pražská 72/II, Vysoké Mýto 
566 01.

POZVÁNKA
na jednání valné hromady honebního 
společenstva Vraclav, 
která se bude konat v sobotu 12. dubna v 
jídelně Kulturního domu ve Vraclavi v 15.00 
hodin.

Přednáška
Kulturní komise Vraclav 
zve na přednášku Jiřího Máry

NOVÝ ZÉLAND 
- ZEMĚ PROTINOŽCŮ
Čtvrtek 3. dubna v 18.30 hod.
Přednáška proběhne v jídelně Kulturního 
domu Vraclav.
Vstupné 25 Kč.

Z okolí
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Sport

pořádá v sobotu 19. 4. 
turistický pochod

LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ
VII. ročník: Cestou k táboru ve stopách husitů
Trasy:  8 – 16 - 32 km, pěšky i na kolech.
Start:  sokolovna Líšnice 8.00-10.00
Cíl: tamtéž do 17.00.
Startovné: 20 Kč.
Každý účastník obdrží oplatky a čaj na trase.
U sokolovny bude připraveno posezení  
s možností občerstvení.
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé! 

TJ Sokol Líšnice

KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, 
POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, 
celé sbírky, větší množství i pozůstalost po 
sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné 
ceny. Informace na tel. 724 229 292.

Vdova 65 let se 45letým synem hledají 
možnost trvalého bydlení ve Vysokém Mýtě 
u starší osamělé paní, případně manželů. 
Dle dohody poskytneme pomoc v domác-
nosti, zahrádce, nákup, doprovod k lékaři 
apod. Auto nevlastníme. Kontakt: Zdeňka 
Tůmová, Smolenská 27/222, 101 00 Praha 
10.

Inzerce

Dle vyhlášky města č. 8/2007 mohou obča-
né do konce března odkládat na stanoviště 
sběrných nádob (k popelnicím)  ořezané vět-
ve,  křoví a telefonicky na to upozornit Tech-
nické služby. Na základě žádostí občanů se 
termín prodlužuje do konce dubna.  Po tomto 
termínu již nebude tento odpad  odvážen a 
občané jej musí odvézt do sběrných dvorů, 
které celoročně slouží k odkládání komunál-
ních odpadů. 

Děkujeme, 
že pomáháte udržovat město v čistotě.

Technické služby
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12.30 - 15.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 16.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 13.00 • 14.00 - 15.30 • 17.00 - 21.00

12.30 - 15.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

AKCIOVÁ MAKLÉŘSKÁ SPOLEČNOST 
SMS FINANČNÍ PORADENSTVÍ 
vyhlašuje pro novou kancelář v Pardubicích 
výběrové řízení na pozici: 
vedoucí kanceláře, finanční poradce, 
hypoteční specialista.
Plat: 30 000 - 35 000 Kč,
Tel.: 605 863 642, 
email: Pardubice@sms-as.eu
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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

• pracovní oděvy a obuv 
•  ochranné pomůcky
•  rukavice
•  oděvy a obuv 
 pro volný čas

Nová prodejna ve Vysokém Mýtě

Přijďte se podívat, nabízíme Vám:

Najdete nás 
v Riegerově ulici 189 (THZ Karosa) 
nebo na www.garment.cz.
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•  Prodej jízdních kol
•  Stavba kol na míru
•  Servis a opravy
•  Cyklistické potøeby a obleèení
•  Sportovní potøeby
•  Splátkový prodej
•  Dárkové poukazy
•  Vìrnostní program

Nabízíme:

•  Roèní bezplatný servis
•  Pozáruèní zvýhodnìný servis
•  5 let záruka na rám
•  2 roky záruka na komponenty

Garantujeme:

       Kolekce kol 2008 skladem
Kolekce kol 2007 výraznì zlevnìna

•  Námìstí Pøemysla Otakara II 98, Vysoké Mýto
•  Tel.: 465 424 137  |  Mobil: 603 251 210 
•  Web: www.cyklo-obchod.cz  |  e-mail: cyklo-bendl@myto.cz

Kontakt:
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Velikonoční jarmark
Ohlédnutí za ...
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Velikonoční jarmark
Ohlédnutí za ...

Foto: Aleš Felgr
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