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Poklona u Střemošic
Jeden z nejviditelnějších monumentů našeho kraje, trojboký barokní sloup Nejsvětější trojice 
z první poloviny 18. století, zvaný Poklona, leží mezi obcemi Řepníky a Střemošice, v centrální části 
Střemošické stráně v nadmořské výšce 445 metrů. Je odtud zcela ojedinělý pohled na Novohradsko, 
Prosečsko, Skutečsko, Lužsko a Železné hory. Proto je Poklona oblíbeným výletním místem 
turistických výletů a zastávek. Na místě samém bylo údajně za středověku popraviště. Odkud snad lze 
odvozovat i název Poklona. Samotná stavba barokního sloupu je vysoká 8 metrů a neobsahuje žádné 
dutiny. Je zcela vyplněna zdivem a na vrcholu ozdobena barokními pískovcovými sochami andílků 
a „božím okem“. K jejímu vzniku se váže řada pověstí a legend. Podle jedné ji dali vystavět na paměť 
tragické události, kdy se z vysoké skály, na níž stojí, zřítil svatební kočár, jedoucí do kostela na 
Chlumku z nedalekých Řepníků přes Střemošice, a nevěsta i ženich zahynuli, když se splašení koně 
lekli oslavných dělbuchů, jež na jejich uvítání přichystali Střemošičtí. Podle druhé novomanželé 
(nějací Hejdarovi z Řepníků) nezahynuli a za svou záchranu nechali postavit nad nebezpečnou 
zatáčkou votivní monument jako „boží prst“.  Poklona leží v chráněném území, které je mimořádně 
cennou lokalitou na druhohorním mořském zlomu, který se táhne od Leštiny a Libeciny přes 
Střemošickou stráň s Poklonou až k Jenišovicím a Vraclavi a který dodnes připomíná dávné mořské 
útesy. Samotný geologický zlom je tvořen drolivými slínovcovými a jílovcovými (opukovými) horninami, 
v jejichž erozním pásu rostou u nás velmi vzácné druhy rostlin (např. orchideje vstavač nachový nebo 
střevičník pantoflíček aj.). V roce 1990 byla Střemošická stráň o rozloze přes 47 hektarů vyhlášena 
přírodní památkou a patří k nejvzácnějším botanickým lokalitám v Čechách. Byl tu zaznamenán 
výskyt 270 druhů vyšších rostlin.

Na titulní straně

Bohumil Knyttl: Pohled od Poklony, olej, plátno 1936. 
Vlevo Paletínská kaple, uprostřed hrad Košumberk a Luže s poutním mariánským 
kostelem na Chlumku. Vpravo Střemošická stráň.



Rudolf Popler
voják, dostihový závodník
* 29. 5. 1889 ve Vysokém Mýtě, 
† 16. 10. 1932 v Pardubicích

Narodil se v rodinném mlýně na Jangelci. Po 
vystudování gymnázia ve Vysokém Mýtě byl 
v roce 1917 odveden k 2. zeměbraneckému 
hulánskému pluku ve Vysokém Mýtě. Brzy 
byl poslán na frontu a po skončení první 
světové války se účastnil bojů na Slovensku, 
kde byl také vyznamenán Československým 
válečným křížem. V roce 1919 nastoupil 
k 9. jezdeckému pluku ve Vysokém Mýtě. 
Díky svému jezdeckému talentu se brzy 
dostal do Pardubic, kde byl jmenován in-
struktorem Vojenského jezdeckého učiliš-
tě. Jako nadaný dostihový závodník vyhrál 
několikrát Armádní steeplechase v Chuchli 
a v roce 1924 se zúčastnil olympijských her 
v Paříži. Několikrát také startoval na Velké 
pardubické a v letech 1926 a 1930 dokázal 
zvítězit. 16. října 1932 ale nešťastně upadl 
z koně při Memoriálu Zdeňka Kinského 
a těžkému zranění na místě podlehl.

v květnu 2006
Antonín Tůma
bývalý starosta Vysokého Mýta
* 11. 2. 1855 ve Vysokém Mýtě, 
† 31. 5. 1916 ve Vysokém Mýtě

Po absolvování obecné školy a nižší reál-
ky ve Vysokém Mýtě vystudoval malířskou 
akademii v Mnichově. Po návratu do Vyso-
kého Mýta založil zdejší první knihtiskár-
nu, kde tiskl humoristický časopis Rarášek 
a politický časopis Posel od Loučné. Vydal i 
významné tituly regionální literatury jako Al-
bum královského věnného města Vysokého 
Mýta apod. Antonín Tůma byl členem řady 
spolků, v roce 1890 se stal náčelníkem 
Sokola. Na přelomu devatenáctého a dva-
cátého století se stal starostou města. Ve 
svém úřadu působil v letech 1899-1913. 
Jako starosta se zasloužil například o vybu-
dování městského vodovodu nebo moder-
ního elektrického osvětlení. Jeho zásluhou 
byla také dokončena rekonstrukce chrámu 
sv. Vavřince a vybudovány Jungmannovy 
sady na místě někdejšího hřbitova. Po svém 
odchodu z funkce starosty pracoval v Měst-
ském muzeu, kterému již dříve věnoval cen-
né sbírkové předměty.

František Václav Lejsek
kapelník
* 19. 11. 1857 ve Vysokém Mýtě, 
† 24. 5. 1935 v Taškentu (Uzbekistán)

Navštěvoval obecnou školu ve Vysokém 
Mýtě a poté se vyučil zámečníkem. Hrál 
v místní kapele. V roce 1878 se stal vojen-
ským kapelníkem 5. turkestánského pluku 
v tehdejší Turkestánské gubernii. Od roku 
1882 řídil vojenský štábní orchestr hlavního 
štábu Turkestánského okruhu a každoročně 
vystupoval na přehlídce vojenských kapel 
v Taškentu. V Taškentu také působil jako 
učitel hudby a stal se předsedou Taškentské 
hudební společnosti. Jeho největším příno-
sem bylo sepsání více než čtyř stovek uz-
beckých, kazašských a kyrgyzských písní. 

Regionální výročí
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V květnové Vitrince aktuálně přerušujeme prezen-
taci děl o Vysokém Mýtě, kterým je sto a více let, 
a zařazujeme dílo, které ještě nevyšlo. Jsou jím 
Vzpomínky byvšího člověka č. 2090 vyso-
komýtského autora, bývalého politického vězně 
Bohuslava Rejmana, které vyjdou ve spolupráci 
Městské galerie, Regionálního muzea a Městské 
knihovny 9. května 2006. Knížku Vzpomínky 
byvšího člověka č. 2090 Bohuslava Rejmana 
vydá Město Vysoké Mýto. Edičně ji připravil 
Pavel Chalupa, fotografický materiál je z archivů 
autora, Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, 
Památníku národního písemnictví a Ministerstva 
vnitra Slovenské republiky. K dostání je u všech 

spolupracovníků Vitrinky: v Městské galerii, Městské knihovně a Regionálním muzeu ve Vysokém 
Mýtě. Cena: 50 Kč.

Vzpomínky byvšího člověka č. 2090  Bohuslava 
Rejmana nejsou vzpomínkovou knihou v pravém slova 
smyslu. Hrst vzpomínek na tragické, otřesné události 
minulého století, které, tragicky a otřesně, pozname-
naly osud autora, bývalého vězně č. 2090 z Leopoldo-
va, je spíše pokusem o jakýsi osobní politický pamflet 
za sebou samým i za celým dvacátým stoletím. Mohl 
by to být i jakýsi antikomunistický manifest, brožurka 
určená lidem, kteří si ještě (nebo už) nepamatují, co 
byl komunismus nebo fašismus, ale ani to, jací byli oni 
sami uvnitř komunismu, uvnitř fašismu, kdykoli jindy 
uvnitř sebe samých. Jádro těchto vzpomínek, odehrá-
vající se hlavně ve věznici v Leopoldově a evokující mj. 
tamní autorovo setkání s uvězněnou politickou elitou 
nebo básníky Josefem Kostohryzem, Václavem Ren-
čem, Janem Zahradníčkem a dalšími, je především 
cenným svědectvím o duševní statečnosti jednotlivců, 
tzv. „byvších lidí“, tváří v tvář drtivé (avšak nikoli nutně 
drtící) přesile komunistické mašinérie. 
Na křest této knížky a besedu s jejím autorem 
(9. května v 17 hod. v Městské knihovně) vás 
srdečně a podrobněji zveme na stránce Městské 
knihovny (str. 16). 

JUDr. Bohuslav Rejman (nar. 1930 ve Vysokém Mýtě) je sy-
nem známého vysokomýtského nožíře Bohumila Rejmana. Za 
tzv. protistátní činnost, vyprovokovanou komunistickou Státní 
bezpečností, byl v roce 1953 odsouzen na 15 let. Strávil sedm 
a půl roku v proslulé slovenské věznici v Leopoldově, odkud byl 
propuštěn až na základě všeobecné amnestie 10. května 1960. 
Poté, co mohl pracovat pouze v dělnických profesích, stal se 
na sklonku 60. let pracovníkem odbytu vysokomýtského podniku 
Karosa a poté oddělení zahraničního obchodu ČKD Choceň, 
kde pracoval až do odchodu do penze v roce 1991. Žije ve Vy-
sokém Mýtě.

Vitrinka

Ubitý člověk na vysokomýtském náměstí: v německé pracovní 
uniformě, ale se zřetelnou páskou s nápisem TODT, v té době 

všeobecně srozumitelnou identifikací totálně nasazeného cizince. 
Foto Jan Popelka 9. 5. 1945

Tank Rudé armády vítán obyvatelstvem na náměstí před budovou 
cukrářství (dnes Hejhalova cukrárna). 
Foto Jan Popelka 9. 5. 1945

Rudoarmějec vede k popravě zajatého ruského vlasovce. Vzadu 
jihovýchodní část náměstí ve své levé polovině. 

Foto Jan Popelka 9. 5. 1945
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Ze vzpomínek jsme vybrali pasáž o událostech 
9. května 1945 ve Vysokém Mýtě. 

9. květen. Hloučky obyvatel se objevily na náměstí. 
Opět zavlály československé vlajky. Náměstím pro-
jelo první vozidlo s rudoarmějci. Za chvíli se obje-
vilo další vozidlo, ale s německými vojáky. Obyva-
telstvo je hlučně zdravilo v domnění, že jsou to také 
Rusové. Poté se znovu objevili ruští vojáci. Ze zvo-
nice zazněla střelba. Ruské dělo vystřelilo a nastal 
klid. Na náměstí jsem viděl rudoarmějce, jak chytil 
vojáka v německé uniformě – byl to také Rus - pří-
slušník Vlasovovy armády - a na místě ho zastřelil. 
Dal mu čepici před obličej… zazněl výstřel… lidský 

život neměl cenu. Na náměstí se objevila skupina ve stejnokrojích Todtovy organizace (v Říši pracující, 
tzv. totálně nasazení cizinci, včetně Čechů). Obyvatelstvu to nevadilo, stačilo, že vidělo cizí uniformu, 
a začalo je lynčovat. Nyní bylo možné vyřádit se na nevinných. U Pražské brány se vzdala skupina ně-
meckých vojáků. Jeden z místních obyvatel - počestný živnostník, který po celou dobu protektorátu řád-
ně pracoval, provedl popravu zajatců. Nejdříve jim střílel do přirození a pak je dorazil. Dalším otřes-
ným zážitkem bylo zacházení rudoarmějců s válečnými zajatci (většinou Rusy), které Němci drželi v 
měšťanské škole v Jungmannových sadech. Ruská tajná služba nechala většinu z nich odvézt za město 
a tam je popravili. (Ruský voják nesměl upadnout do zajetí…) Občané oslavovali. Děvčata a ženy byly 
v národních krojích… 
Ráno 10. května došlo k částečnému vystřízlivění, poněvadž došlo k celé řadě násilností, vykrádání 
a znásilnění. Během příštích dnů se všechno uklidnilo. Okresní věznice na vysokomýtském náměstí byla 
nacpána kolaboranty jak skutečnými, tak domnělými. 
Němečtí zajatci byli drženi v místní sokolovně. Při 
dozoru nad nimi nepanovala žádná kázeň a mnozí se 
neštítili je okrádat i o to málo, co měli. Největšími bo-
jovníky byli takzvaní revoluční gardisté. Někteří byli 
idea listé, avšak bylo mezi nimi i mnoho dobrodruhů 
s touhou obohatit se.
Hrůzy, popravy a krutosti zažité za války vytvářely 
atmosféru pomsty a sadismu. U soudů nebyla mož-
nost odvolání. Objevily se veřejné popravy. Ve Vy-
sokém Mýtě, myslím, byly vykonány dvě. Každý 
to chtěl vidět… Násilí se muselo oplatit násilím. To 
byla posedlost těch dní…

Dnešní Vitrinku připravil dr. Pavel Chalupa za laskavé spolupráce autora knížky a dr. Radima Urbánka 
z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Fotografie známého profesionálního vysokomýtského fotografa 
Jana Popelky (1903-1982) jsou z fondu Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Za možnost jejich publikování 
děkujeme i fotografově choti Janě Popelkové.

Civilní poprava zajatých německých vojáků, kteří se vzdali před 
Pražskou branou, na rohu dnešní Vrchlického ulice. 
Foto Jan Popelka 9. 5. 1945

Němečtí civilisté zajatí na dnešním Tyršově náměstí vedeni k svému 
dočasnému uvěznění do Sokolovny. Foto Jan Popelka 9. 5. 1945
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V našem seriálu rozhovorů s vedoucími odborů Městského úřadu dnes  
přinášíme  rozhovor s vedoucím odboru finančního ing. Michalem Zi-
mou.

Pane vedoucí, na úvod bychom vás poprosili o představení vašeho 
odboru.
Odbor finanční je složen ze 4 oddělení a tvoří ho 8 pracovníků. Vzhledem 
k rozmanitosti činnosti odboru vyjmenuji jen ty nejzásadnější: řízení eko-
nomiky města, zpracování a kontrola plnění rozpočtu, zajištění vedení 
účetnictví a správa místních poplatků.

Zastupitelstvo města schválilo v březnu rozpočet na letošní rok. Můžete našim čtenářům 
sdělit základní informaci o něm?
Objem rozpočtu hlavní činnosti města na rok 2006 je schválen v celkové výši 291 290 000 Kč. 
Rozpočet je schodkový, ale tento schodek je pokryt volnými finančními prostředky z minulých 
let ve výši 18 milionů korun. To je důležité si uvědomit, protože schodek není pokryt úvěry nebo 
půjčkami, které by zatěžovaly budoucí hospodaření města. Navíc má město finanční rezervu ve 
výši přesahující 15 milionů korun. Nejdůležitější letošní investiční akcí je výstavba fermentační 
stanice v hodnotě 73 milionů korun. Město do ní investuje z vlastních prostředků 10,5 milionu 
korun, ze Státního fondu životního prostředí ČR bude na akci uvolněno 7,5 milionu korun for-
mou dotace a 3,2 milionu korun formou půjčky, z Pardubického kraje přibudou další 3 miliony. 
Evropská unie poskytne ze svých fondů částku ve výši 48,6 milionu korun. Dále bude město 
investovat zhruba 3 miliony korun do komunikací, 12,8 milionu korun do dokončení 2. etapy 
lokality pro výstavbu rodinných domů Mlýnský potok. Výdaje na školství dosáhnou letos 13,5 
milionu korun, na kulturu a tělovýchovu půjde 7,1 milionu. V tomto objemu jsou zahrnuty pro-
středky například pro Městskou galerii, Městskou knihovnu, příspěvek Regionálnímu muzeu či 
peníze na dostavbu zdi kostela Zvěstování Panny Marie v Knířově. Na kapitolu sociálních věcí  
je v rozpočtu vyčleněno 40,7 milionu korun, z nichž 31,4 milionu činí dávky sociální péče plně 
hrazené ze státního rozpočtu. Rozpočet města ovšem není neměnný dokument a může být 
v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními. Např. v minulém roce se schválený rozpočet 
navýšil ještě o 35 milionů Kč. Kromě hlavní činnosti má město i činnost doplňkovou, jejímž 
předmětem je správa a údržba bytového a nebytového fondu. Objem rozpočtu této činnosti je 
pro rok 2006 schválen ve výši 15,7 milionů Kč. Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových 
stránkách města.

Jak jste řekl, podrobný rozpočet je na portálu města www.vysoke-myto.cz, někdo ale nemá 
možnost přístupu na internet. Chtěl bych se proto na pár čísel ještě zeptat. V poslední 
době vidíme, že se v našem městě rozšířil počet heren. Dá se zjistit, kolik lidé vložili do 
automatů a kolik z této částky obdrží město Vysoké Mýto?
Otázka heren a v nich umístěných výherních hracích přístrojů patří do výkonu státní správy 
v oblasti přenesené působnosti, kterou má na starosti oddělení místních poplatků. Zde se sa-
mozřejmě vedou agendy, z nichž se dá zjistit , že v roce 2005 vhodili hráči do hracích automatů 
umístěných v hernách ve Vysokém Mýtě 39,7 milionů Kč. Z těchto peněz získá město místní 
a správní poplatky ve výši 2,1 milionu Kč. Dále provozovatelé odvádějí městu část výtěžku 
z provozu výherních hracích přístrojů, 6 % ze zisku. Částka tohoto odvodu za rok 2005 činí 632 
tisíc Kč. Meziroční nárůst průměrného počtu výherních hracích přístrojů ve Vysokém Mýtě je 
22 % oproti roku 2004.

Rozhovor
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A kam tyto finanční prostředky směřují? Jde to určit?
Místní a správní poplatky jsou příjmem rozpočtu a jejich následné užití se zvlášť neeviduje. 
Naopak prostředky získané z odvodů ze zisku z výherních hracích přístrojů jsou z dikce zákona 
určeny na veřejně prospěšné účely a v rozpočtu města jsou využity jako jeden ze zdrojů pro po-
skytování dotací na činnost spolků, organizací a jednotlivců v oblasti životního prostředí, kultury 
a sportu.V letošním rozpočtu je pro tyto dotační účely vyčleněna částka 1,09 milionu Kč. 

Má město, jako tzv. obec s rozšířenou působností (tj. jakýsi malý okres), veškeré náklady 
spojené s touto činností pokryty ze státního rozpočtu?
Nemá. Město dostává od státu v rámci souhrnného dotačního vztahu příspěvek na výkon státní 
správy. V letošním roce to je 22,2 milionu Kč, přičemž plánované výdaje na činnost úřadu jsou 
ve výši 53,5 milionu Kč. V roce 2002, tedy ještě před vznikem, jak vy říkáte, malého okresu, tato 
dotace činila 3,7 milionu Kč - při výdajích na činnost úřadu ve výši 25,3 milionu Kč. Spočítat to 
je snadné. Nárůst dotace mezi roky 2002 a 2005 byl 18,5 milionu Kč, ale výdaje za toto období 
vzrostly o 28,2 milionu. A tyto nůžky se dále rozevírají, protože stát přenáší stále více úkolů na 
obce s rozšířenou působností, které ale zároveň nekryje dotacemi.

Do náplně vašeho odboru spadají také místní poplatky. Máte s jejich vybíráním problé-
my?
Občanů města se týkají hlavně dva místní poplatky, stručně označované jako poplatek za odpad 
a poplatek za psa. Město má ve své evidenci 13 345 poplatníků za odpad a 940 poplatníků za 
psa. Samozřejmě máme problém s neplatiči, kteří si myslí, že jim to projde. Všem dlužníkům ale 
mohu zaručit, že město využívá a v budoucnu bude nadále využívat všechny možnosti, jak se 
domoci svých práv, včetně exekucí majetku. V žádném případě nemůžeme tolerovat neplnění 
povinností jednotlivci, když valná většina poplatníků platí poplatky řádně a včas.

Nemusí se občané obávat dlouhých front při čekání na zaplacení?
Fronty se tvoří výjimečně, většinou pouze v době, kdy končí splatnost poplatků. V současné 
době roste počet poplatníků, kteří využívají možnosti uhradit poplatky bezhotovostním bankov-
ním převodem. K tomu, aby poplatník splnil svou povinnost, totiž nemusí úřad vůbec navštívit. 
Stačí si stáhnout z internetu potřebné formuláře, vyplněné je zaslat poštou a platbu provést 
převodem z bankovního účtu. Samozřejmě vím, že všichni nemají k dispozici internet. Tito po-
platníci musí přijít sami. Kdo ale nechá placení na poslední chvíli, musí počítat i s možností, že 
bude muset čekat ve frontě. Podrobné informace byly otištěny v dubnovém zpravodaji a nyní 
bych je pouze opakoval.

Na co jsme v našem rozhovoru zapomněli?
Vůbec jsme nehovořili o tak důležitých agendách jako je účetnictví, pokladní činnosti, vyřizování 
a úhrada faktur, vymáhání nedoplatků na nájemném a nedoplatků z kupních smluv. To jsou věci, 
kterým věnujeme maximální pozornost, protože naše účetnictví musí sedět na haléře. Jsme 
neustále pod kontrolou úředníků kraje, auditorů a někdy mi dokonce připadá, že pracovníci Fi-
nančního úřadu z Ústí nad Orlicí si u nás už zřídili detašované pracoviště. Naštěstí je náš odbor 
kvalitně personálně obsazen, a proto tyto kontroly nenalezly nikdy závažnější nedostatky.
 

Děkujeme za rozhovor.
Redakce
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Úplná znění usnesení rady města č. 11 – 13/06 
a usnesení zastupitelstva města č. 2/06 jsou 
vyvěšena na úřední desce a internetové stránce 
města. Předkládáme vám z nich následující 
výtah.

• Na svém druhém zasedání, které se kona-
lo 22. března, schválilo zastupitelstvo města 
činnost rady města za uplynulé období 
a rozpočet města na rok 2006. Dále se 
zabývalo majetkovými záležitostmi – prode-
jem bytů a pozemků. Schválilo provedení 
demolice budovy bývalé hasičské zbroj-
nice č. p. 126. Schválilo i finanční dotaci 
Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě ve 
výši 100 000 Kč.
• Dále zastupitelstvo města v souladu 
s vyhláškou č. 4/99 ve znění pozdějších 
změn o vytvoření a použití fondu v rámci 
„Programu poskytování státních půjček na 
opravy, modernizaci a rozšíření bytového 
fondu“ schválilo vyhlášení tohoto výběro-
vého řízení:
 1)  Celková částka, která je k dispozici 

pro poskytování úvěrů, činí  2 670 000 
Kč

 2)  Účel, na který se poskytují úvěry: 
 a)  obnova střechy starší 10 let
 b)  zřízení plynového nebo elek-

trického vytápění nebo vytápění 
z obnovitelných  zdrojů náhra-
dou za vytápění tuhými fosilními 
palivy

 c) zřízení malé čistírny odpadových 
vod ke stávajícímu domu

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

spodní vodě
 g) obnova fasády domu včetně 

klempířských konstrukcí
 h) zateplení obvodového pláště 

domu
 i) vybudování WC nebo koupelny 

v bytě, ve kterém dosud nebyla 
zřízena

 j) vybudování nového bytu nástav-
bou nebo vestavbou.

 3)  Žadatelem může být fyzická nebo 
právnická osoba, která je vlast-
níkem obytné budovy nebo bytu 

na území města (nebo společen-
ství vlastníků bytových jednotek) 
a nemá závazky vůči městu či jiným 
osobám zřízeným městem nebo 
s majetkovou účastí města Vysoké 
Mýto.

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

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

 6) Žádosti o úvěr je nutno doručit nej-
později do 31. 10. 2006  na podatelnu 
MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 117, 
1. patro).

• Zastupitelstvo města schválilo zařaze-
ní do akcí obnovy kulturních památek v 
rámci „Programu regenerace MPR a MPZ” 
v roce 2006 ve Vysokém Mýtě tyto kulturní 
památky: 
- Ohradní hřbitovní zeď areálu kostela 

Zvěstování Panny Marie v Knířově
-  Chrám svatého Vavřince
-  Měšťanský dům, Vrchlického 229.
• Zastupitelstvo města  dále schválilo čer-
pání finanční kvóty na podporu oprav kul-
turních památek ve výši 760 000 Kč v roce 
2006 takto:
-  Město Vysoké Mýto - ohradní hřbitovní zeď 

areálu kostela Zvěstování Panny Marie 
v Knířově ve výši 119 000 Kč

-  Římskokatolická církev - chrám svatého 
Vavřince ve výši 461 000 Kč

-  p. Sabina Bendová - měšťanský dům, 
Vrchlického 229, Vysoké Mýto ve výši 
180 000 Kč. 

• Zastupitelstvo města současně schválilo 
přiznat finanční podíl města Vysoké Mýto na 
obnově (opravě) kulturní památky v rámci 
„Programu regenerace MPR a MPZ“ v roce 
2006 podle „Zásad MK ČR pro užití a aloka-
ci státní finanční podpory“ takto:
-  u chrámu svatého Vavřince ve výši min. 

20 % celkových nákladů, t. j. 132 000 Kč 
- u měšťanského domu, Vrchlického 229, 

Vysoké Mýto ve výši min. 10 % celkových 
nákladů, t. j. 36 000 Kč.

Z jednání rady a zastupitelstva města
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• Město Vysoké Mýto disponuje volnými 
finančními prostředky, které budou po při-
znání finanční podpory zahrnuty do rozpoč-
tu města formou rozpočtového opatření.

• Zastupitelstvo města vydalo dále obec-
ně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou 
se mění vyhláška č. 2/2005 k zabezpeče-
ní místních záležitostí veřejného pořádku 
a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, k ochraně životního 
prostředí, veřejné zeleně a k užívání zaříze-
ní obce sloužících potřebám veřejnosti ve 
Vysokém Mýtě (vyhláška o veřejném pořád-
ku a zeleni). Dále vydalo obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2006, kterou se mění vyhláška 
č. 4/2003, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ve znění vyhlášky 
č. 3/2004 a vyhlášky č. 4/2005. Zastupitelstvo 
města uložilo kontrolnímu výboru úkoly týka-
jící se prověření pracovních řádů příspěvko-
vých organizací a společností se 100% 
účastí města a využití finančních prostředků 
přidělených školám a školských zařízením 
formou grantů města Vysoké Mýto. Dále 
mu uložilo prověřit účelnost využití finanč-
ních prostředků na investiční a neinvestiční 
náklady u základních škol.

• 14. března se sešla pojedenácté rada 
města. Projednala některé majetkové zále-
žitosti
• schválila finanční dotace ve výši 2 000 
Kč pro osadní výbor v Brtči, 3 000 Kč pro 
občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov 
- Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi 
a 1 500 Kč pro občanské sdružení Kontakt 
pro Linku důvěry Ústí nad Orlicí.    
• Rada města uložila použít část výtěžku 
z provozu  výherních hracích automatů 
na veřejně prospěšné (sociální, zdravotní, 
sportovní, ekologické, kulturní ap.) účely. 
• 22. března rada města schválila finanční 
dotaci ve výši 5 000 Kč občanskému sdru-
žení Naděje Vysoké Mýto pro Potravinovou 
banku v Litomyšli. Dále projednávala majet-
kovou agendu, mimo jiné schválila přidělení 
bytu č. 55 v Husově ulici č. p. 156 a bytu 
č. 3 v ulici Čapkovská č. p. 171.
• Rada města souhlasila s účastí města 
Vysoké Mýto v projektu „Provozovatel 
vodovodů a kanalizací“ jako partner Vyšší 
odborné školy stavební a Střední školy 
stavební Vysoké Mýto a jmenovala sta-

rostu Bohuslava Fencla zástupcem města 
v tomto projektu. Rada města vzala na 
vědomí nabídku firmy CZECH RADAR na 
zkušební měření rychlosti a monitorování 
průjezdů na červené světlo v rámci projektu 
„Bezpečná města“ a pověřila místostarostu 
ing. Krejzu dalším jednáním.
• 4. dubna rada schválila rozdělení finanč-
ních prostředků dotací pro výchovně vzdě-
lávací aktivity na rok 2006 dle přiloženého 
návrhu. Žádost o dotaci od Plavecké školy 
AAA bude doplněna o  specifikaci účelu. 
Dále schválila dotace na zájmové aktivity 
v kultuře na rok 2006 podle přiloženého 
seznamu. Schválila rovněž finanční dota-
ce ve výši 1000 Kč MS ČČK Domoradice 
a ve výši 3000 Kč občanskému sdruže-
ní Společnost železniční při DKV Česká 
Třebová. Dále schválila sazebník úhrad 
za poskytování informací  podle zákona 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Rada města dále schválila 
uzavření nájemních smluv na byty. 
• Schválila rovněž vyměřování poplatku ve 
výši 10Kč/m2/den za zábor veřejného pro-
stranství, ke  kterému dojde během ozná-
meného shromáždění politických stran, 
kdy strany použijí ke své prezentaci věci 
movité jako jsou např. stojany s propagač-
ními materiály, automobily atd. Dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2005  rada města 
schválila Směrnici o hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Vysoké Mýto č. B1/06. 
Souhlasila s rozdělením finančních pro-
středků z rozpočtu města Vysoké Mýto na 
rok 2006 na dotace na projekty v oblasti 
životního prostředí dle předloženého návrhu. 

Souhlasila rovněž s uzavřením smlouvy 
o dílo s firmou OPTIMA, spol. s. r. o., jako 
zhotovitelem projektové dokumentace ve 
stupni DSP-DZS-RDS pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavebních prací „Rekonstrukce 
části ulice Choceňská ve Vysokém Mýtě“. 
Rada města vzala dále na vědomí před-
ložení výsledku otevírání obálek akce 
„Rekonstrukce vzduchotechniky M-Klubu 
Vysoké Mýto“ a ukládá řediteli uzavřít smlouvu 
dle dodatku návrhu smlouvy od dodavatele 
s firmou EVČ s. r. o. Pardubice.

Marie Lněničková, 
Městský úřad Vysoké Mýto

7



PROGRAM  XIV. ROČNÍKU  ČVM

Pátek 19. května 2006 
19. 00
•  koncert na náměstí  -  Dechový orchestr  ZUŠ  Plzeň

Sobota 20. května 2006 
10.00
•  koncert na náměstí  -  Dechový orchestr ZUŠ  Vysoké Mýto

10.00
•  přijetí zástupců orchestrů a skupin mažoretek na radnici

11.00
•  položení květin na hřbitově k hrobům Jana a Josefa Čermákových

13.30
•  slavnostní nástup všech účastníků XIV. ročníku ČVM na náměstí

14.00 - 18.00
•  soutěž dechových orchestrů:  Opatovice a Jevíčko, Přerov, Kyjov, Skuteč, Plzeň, Zábřeh, 

Vimperk

19.00
• koncert na náměstí  -  Big band  ZUŠ  Vysoké Mýto

 

Neděle 21. května 2006 
9.00 -  11.00
• koncerty jednotlivých orchestrů v okolních obcích: Libecina, Vraclav, Tisová, Chroustovice, 

Dobříkov, Hamzova odborná léčebna Luže – Košumberk, Rehabilitační ústav Brandýs nad 
Orlicí, Vysoké Mýto

13.00 
• řazení průvodu u Základní umělecké školy
• průvod městem po trase: Litomyšlská ul., Tůmova ul., Litomyšlskou branou na náměstí, 

kolem náměstí vlevo
• vyhlášení jednotlivých ocenění, společné vystoupení všech účastníků se skladbami Jana 

Čermáka, další vystoupení, závěr přehlídky. 

Moderátor přehlídky:  Karel  Hegner

Projekt se koná pod záštitou ministra kultury ČR Vítězslava Jandáka 
a za finanční podpory Pardubického kraje.

Národní  přehlídka  dětských  dechových  hudeb
ČERMÁKOVO  VYSOKÉ  MÝTO
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Vážení spoluobčané,
v letošním roce se v České republice uskuteční dvoje volby. Zatímco volby do obecních zastupitelstev 
nás čekají až na podzim, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou už 
ve dnech 2. a 3. června 2006.

V souvislosti s přípravami voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si vás dovolujeme 
v předstihu informovat o volebních okrscích ve Vysokém Mýtě:
Volební okrsek č.  1 Základní škola, nám. O. Vaňorného 273 (černá škola)
Volební okrsek č.  2 Ředitelství Karosa, a. s., Dobrovského 74 (věžák)
Volební okrsek č.  3 Integrovaná střední škola technická, Mládežnická 380 (bývalé učiliště Karosy)
Volební okrsek č.  4 Základní škola, Jiráskova 317 (u vlakové zastávky)
Volební okrsek č.  5 Vyšší odborná škola stavební a integrovaná škola stavební, Kpt. Poplera 

272 (bývalá zemědělská škola)
Volební okrsek č.  6 Zasedací místnost MěÚ, Prokopa Velikého 692 (Družba)
Volební okrsek č.  7 Základní škola, Javornického 2 (Jungmannovy sady)
Volební okrsek č.  8 Základní umělecká škola, Jeronýmova 100
Volební okrsek č.  9 Prodejna vozidel FORD, Lipová 151
Volební okrsek č. 10 Hasičský záchranný sbor, Gen. Svatoně 207 (klubovna Sboru dobrovol-

ných hasičů)

Upozorňujeme na změnu volebních místností volebního okrsku č. 5 a volebního okrsku č. 10. 
Volební okrsek č. 5 má volební místnost ve VOŠS a ISŠS, Kpt. Poplera 272.
K této změně dochází z důvodů nové výstavby rodinných domů v sídlišti Průhony.
Volební okrsek č. 10 má nyní volební místnost v klubovně Sboru dobrovolných hasičů v objektu Hasič-
ského záchranného sboru, Gen. Svatoně 207.
Vzhledem k tomu, že rovněž dochází ke změnám ve vymezení volebních okrsků, žádáme vás, abyste 
věnovali pozornost Oznámení o době a místě konání voleb, které bude vyvěšeno na všech plakáto-
vacích plochách od 18. května. V Oznámení bude uvedeno, do kterého okrsku patří jednotlivé části 
města a ulice.

Voliči z místních částí města  (Lhůta, Knířov, Brteč, Vanice, Svařeň a Domoradice) budou mít možnost, 
tak jako v minulých letech, využít dopravu mikrobusem do volebního okrsku č. 6.

Ladislava Pohorská,
tajemnice Městského úřadu

Informace z Městského úřadu
VOLBY 2006

Na přelomu března a dubna se rozvodnila řeka 
Loučná a její přítoky. V souvislosti s rychlým 
odtáváním sněhu a zvýšeným množstvím deš-
ťových srážek  platil ve Vysokém Mýtě v povodí 
Loučné od 28. března do 3. dubna 3. stupeň 
povodňové aktivity. Členové povodňové komi-
se situaci po celou dobu zvýšeného nebezpečí 
monitorovali a v součinnosti s Technickými služ-
bami, Hasičským záchranným sborem a jednot-
kou dobrovolných hasičů připravili protipovod-
ňové zábrany a byli připraveni operativně řešit 
další vývoj situace v povodí. Voda z Loučné 
a jejích přítoků vytvořila u Vysokého Mýta ve-

Velká voda opět pohrozila
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liké jezero, zaplavila silnici na Jangelec 
a starou silnici na Hrušovou. Pod vodou 
se ocitl městský stadion. Voda napáchala 
škody i na soukromém majetku občanů. 
Trvalo další čtyři dny, než se průtok vody 
v Loučné vrátil k normálu. Městský úřad 
Vysoké Mýto, odbor životního prostředí 
řešil popovodňovou situaci ve Vysokém 
Mýtě a v součinnosti s dalšími odbory 
městského úřadu a Technickými službami 
připravil přehled škod, které povodeň na-
páchala na obecním majetku. Občanům, 
jejichž soukromý majetek byl postižen po-
vodní, se pracovníci snaží získat co nejví-
ce praktických informací od ministerstev, 
zejména o finanční pomoci státu.  

Marie Lněničková,
Městský úřad Vysoké Mýto

V úterý 11. dubna proběhlo v Trutnově další jednání zástupců královských věnných měst. Nej-
aktuálnějším tématem jednání byla příprava Výtvarného salónu, jehož vernisáž se uskuteční 
11. května v Městském muzeu v Jaroměři. 
Zástupci z Hradce Králové informovali o přípravě Sportovních her, které se uskuteční na konci 
května.  Soupeřit se bude v plavání, fotbalu, volejbalu a nohejbalu.
Projednávaly se podrobnosti literární soutěže pro seniory, kterou vyhlásilo město Chrudim 
a o které jsme psali ve zpravodaji č. 3/2006 na str. 9. 
Vysoké Mýto navrhlo uspořádat pravidelný turnaj o „Štít královských věnných měst“ v kopané 
elévů. Ostatní města pořádání turnaje podpořila. 
Také se jednalo o společných propagačních materiálech. Nejnovější z nich jsou trička, připravu-
je se společná pohlednice, která by měla vyjít do konce května. Trička jsou k dostání na IC. 
Další jednání královských věnných měst 
se  uskuteční v červnu ve Dvoře Králové 
nad Labem.

Více o královských věnných městech na-
leznete na www.vennamesta.cz

Jednání královských věnných měst

Foto: Aleš Felgr
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SROVNÁNÍ MNOŽSTVÍ ODPADŮ 
VYPRODUKOVANÝCH V ROCE 2004 a 2005

2004 2005

Celková produkce komunálních odpadů (t) 11977,53264 13240,37044

Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele (kg) 965,9301 1067,7718

Papír (t) 176,457 237,9735

Sklo 231,991 260,59

Plasty 150,3485 231,586

Kovy 110,133 69,913

Směsný komunální odpad 8934,8528 9040,735

Nebezpečné odpady celkem 92,15334 98,34244

Z tabulky je patrné, že produkce odpadů stoupá, ale stoupá i množství vytříděných komodit 
– papíru, skla, plastů. Produkce nebezpečných odpadů se zvýšila v roce 2005 o cca 7 % oproti 
roku 2004. Je to tím, že více obyvatel tento odpad třídí, odevzdává ho do sběrného dvora a tím 
se nedostává do směsného komunálního odpadu, jak tomu bylo dříve.

Věříme, že tímto směrem půjdeme i v dalších letech!

Moderní domácnost třídí odpad!
Děkujeme, že také třídíte! 

Seriál o třídění a recyklaci odpadů

Ve čtvrtek 11. května 2006 se uskuteční vernisáž Výtvarného salónu 
královských věnných měst. Vernisáž proběhne v Městském muzeu 
v Jaroměři v 17.00 hodin. Na letošním, již 7. ročníku, bude Vy-
soké Mýto reprezentovat vysokomýtský výtvarník, sochař Pavel 
Hošek. Výstava potrvá do 11. června 2006. Udělejte si čas na 
výlet a jeďte se podívat na díla umělců z devíti královských věn-
ných měst.

Více o královských věnných městech na www.vennamesta.cz 

Výtvarný salón Královských věnných měst

Pavel Hošek: Květina, 
železobeton, 2004
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VÝSLEDKY VE SBĚRU DROBNÉHO OBALOVÉHO HLINÍKU 
„ O POKLAD ŽÍŽALY MEJŤANDY “
20. dubna 2006 na Dnu Země na vysokomýtském náměstí byli odměněni vítězové soutěže ve 
sběru drobného obalového hliníku „O poklad Žížaly Mejťandy“.

třída množství hliníku celkem (g) množství hliníku na žáka (g)

kategorie předškolní třída

MŠ Slunečná 6. třída 15197 585

MŠ Zámrsk 28407 1136,28

 kategorie školní třída

ZŠ Knířov 2. a 3. třída 90500 3017

ZŠ Jiráskova 1. a 41693 1737

ZŠ Javornického 3. a 18007 643

Speciální škola 2. třída 2377 396

ZŠ Javornického 7. b 6544 344

Následující tabulka uvádí, jak stoupá množství vytříděného hliníku od roku 2002.

rok počet dětí v MŠ a ZŠ celkem množství hliníku celkem v kg

2002 1801 144,915

2003 1916 219,310

2004 1934 276,308

2005 857 (účast v soutěži) 256,786

2006 1401 (účast v soutěži) 519

ŽÍŽALA MEJŤANDA POMÁHÁ
Město Vysoké Mýto vyhlásilo literární soutěž pro žáky základních 
škol „POVÍDÁNÍ O ŽÍŽALE  MEJŤANDĚ. “ Námětem k napsání pří-
běhu byly omalovánky „Žížala Mejťanda učitelkou“, zaměřené na 
třídění odpadů. Příběhů o žížale Mejťandě se sešlo 
opravdu mnoho a bylo velmi těžké vybrat ví-
těze. 
Do soutěže se zapojila i Maruška z Dětského 

domova Přestavlky. Jejím podnětem k napsání příběhu bylo setkání s 
maminkou, která za ní přijela po 13 letech. Maruščino vyprávění se stalo 
impulzem pro vytištění sešitku, ve kterém bylo představeno několik  krás-
ných příběhů a obrázků dětí.
Sešitek si mohli zájemci zakoupit 20. 4. na Dni 
Země na vysokomýtském náměstí. Celkem 
bylo vybráno 1638,50 Kč. Výtěžek z prodeje 
byl věnován Dětskému domovu Přestavlky.
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Pátek 19. 5. v 19.00   

GEJŠA
Americký melodramatický snímek podle stej-
nojmenného románu Artura Goldena. 
Ve vyprávění titulní hrdinky je vylíčen tajemný 
svět japonských gejš.
145 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Sobota 20. 5. v 19.00   

ANDĚL  PÁNĚ
Česká filmová pohádka podle Boženy Němco-
vé. Příběh anděla Petronela.
90 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 39 Kč.

Pondělí 22. 5. v 19.00
Úterý 23. 5. v 19.00   

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Česká rodinná komedie režisérky Marie Poled-
ňákové. Příběh o tom, že nikdo nechce zůstat 
sám.
112 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 24. 5. v 19.00   

FIREWALL
Akční thriller USA. Není nic nebezpečnějšího 
než muž, který může ztratit vše. Příběh odbor-
níka na počítačovou bezpečnost. V hlavní roli 
Harrison Ford.
105 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 5. 5. v 19.00   

TYGR  A  SNÍH
Smutná italská komedie. Příjemný a inteligent-
ní příběh režiséra a herce Roberta Benigniho 
(Oskar za film Krásné je žít) o velké osudové 
lásce.
118 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 11. 5. v 19.00   

WALK THE LINE
Životopisný hudební snímek USA a Německa 
o legendě pop music druhé poloviny dvacáté-
ho století Johnnym Cashovi.
136 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 12. 5. v 19.00   

ZKROCENÁ  HORA
Psychologický film USA a Kanady přináší ho-
mosexuální téma do kovbojských příběhů. Nej-
větší silou přírody je láska. Film získal nejvíce 
nominací na Oskara 2005.
135 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 14. 5. v 19.00   

CO  JE  ŠEPTEM …
Romantická komedie USA a Německa rozvíjí 
téma literárního bestselleru Absolvent a jeho 
legendární filmové adaptace. V hlavní roli Jen-
nifer Anistonová.
97 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý  16. 5. v 17.30 !!!
Středa 17. 5. v 17.30 !!!   

DOBA  LEDOVÁ  2 – OBLEVA
Animovaná komedie USA hýřící romantikou 
a nerozlučným přátelstvím hlavních hrdinů - 
mamuta, lenochoda, tygra a krysoveverky.
91 min. Mluveno česky.  Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Pátek 26. 5. v 19.00   

PÝCHA  A  PŘEDSUDEK
Romantická adaptace slavného románu oblí-
bené anglické spisovatelky Jane Austenové. 
Film v koprodukci Velké Británie, USA a Fran-
cie. Nejhorší je, když někoho k smrti nenávidíte 
a zároveň bez něho nemůžete být.
123 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 28. 5. v 19.00   

MARIŇÁK
Americké válečné drama oscarového režiséra 
Sama Mendese nás zavádí mezi americké vo-
jáky bojující za svou vlast na Blízkém východě. 
Vítejte v Pouštní bouři.
123 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 30. 5. v 19.00   

SYRIANA
Politický thriller USA z dravého a zkorumpova-
ného prostředí světového ropného průmyslu.
128 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

V červnu 2006 uvidíte:   
Rafťáci • Spojenec • Účastníci zájezdu 
• Základní instinkt 2 • Capote • Pýcha a před-
sudek • V jako vendeta • Žena mého muže 
• Bambi 2 • Odvaha milovat • Děsnej doják 
• Indián a sestřička • Hory mají oči • Mission: 
Impossible III.

ve čtvrtek 18. května 
v 19.00 hod. 
v Šemberově divadle

UNAVENI 
SLUNCEM  
(Burnt by the Sun)
Rusko, 1994, 151‘

Režie: NIKITA MICHALKOV                                
Scénář: Rustam Ibragimbetov, Nikita Michalkov
Kamera: Vilen Kaljuta
Hudba: Eduard Artěmjev
Hrají: Nikita Michalkov (Sergej Kotov), Oleg  
Menšikov (Míťa), Ingeborga Dapkunajteová 
(Marusja), Naďa Michalkovová (Naďa), Vjačeslav 
Tichonov  (Vsevolod), André Oumanski (Philippe), 
Vladimír Iljin (Kirik), Avandgar Leontjev (řidič), Alla 
A. Kazanská (Lydija Stěpanovna), a.j.

Ruská kinematografie má ve svých řadách 
výrazné filmařské osobnosti, nadané 
výrazným talentem i dokonalým zvládnutím 
řemesla. Typickým představitelem této sku-
piny režisérů je Nikita Michalkov. Na jeho 
filmy byla vždycky radost se dívat, dokázal 
poutavě vyprávět příběh, a přitom vhodně 
volenými prostředky vykreslit příznačnou 
atmosféru, ať už to byly filmy historické či ze 
současnosti. Na rozdíl od svého bratra An-
dreje Michalkova, který si ke svému jménu 
přidával matčino příjmení Končalovskij, 
zůstával Nikita Michalkov svou tvorbou 
pevně svázán s ruským prostředím. Příběh 
Rustama Ibragimbetova mu poskytl vítanou 
možnost retrospektivního ohlédnutí za neleh-
kým obdobím ruských dějin. V polovině 
třicátých let se totiž začíná naplno projevo-
vat kult osobnosti Josefa Vissarionoviče Sta-
lina. Po neslavném konci sovětského Ruska 
bylo možné tuto temnou kapitolu dějin zno-
vu otevřít. I přes tzv. odhalení kultu osob-
nosti Nikitou Chruščevem ve druhé polovině 
padesátých let minulého století zůstávalo 
spoustu nepohodlných informací ukryto 
v archivech či v paměti šťastných, kteří 
přežili. Název filmu je odvozen z dobového 
šlágru – tanga Unavené slunce. Idylický 
průběh prázdninových chvil v sobě nese 

Filmový klub
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pečeť osudovosti, tolik známou z velkých 
antických tragédií. Zvolené vypravěčské 
tempo se opírá o znamenitou kameru Vile-
na Kaljuty, atmosféru brilantně dokresluje 
hudební doprovod Eduarda Artěmjeva a 
herecké výkony všech představitelů po-
mohou dokreslit iluzi časového posunu do 
sovětského Ruska v polovině třicátých let 
dvacátého století. Unaveni sluncem je nejen 
snímkem oceněným Oscarem za nejlepší 
neanglicky mluvený film, ale pyšní se také 
zvláštní cenou poroty z MFF v Cannes. 
Ovšem hlavně je to film, který stojí za to. 

Tak se na vás těším. 
Váš Jan Schejbal

Čtvrtek 4. 5. v 19.30  
4. představení v předplatném
Městské divadlo Mladá Boleslav
Vladislav Vančura: 

JOSEFINA   
Hudební komedie v rytmu swingu. Muzikálová 
verze obdoby Pygmalionu o dívce Josefině.
Vstupné: 190,  180 a 170 Kč.
Vstupenky zakoupíte v Informačním centru na 
MěÚ Vysoké Mýto.

Středa 31. 5. v 19.30
5. představení v předplatném
Pražská divadelní agentura  Václava Hanzlíčka  
Harlekýn 
Antonín Procházka: 

VĚRNÍ  ABONENTI
Komedie o divácích  pro diváky. Co se stane, 
když si manželé sednou v hledišti každý jinam 
a on dostane mladou půvabnou sousedku. Jak 
naznačuje titul, autor umístil děj komedie do 
prostředí divadla, které může zasáhnout diváka 
a prostoupit jeho životem.
Účinkují:  Václav Vydra, Kateřina Hrachovcová 
nebo Andrea Černá, Jana Boušková nebo Zor-
ka Kostková, Antonín  Procházka a další.
Vstupné: 200, 190 a 180 Kč.
Předprodej vstupenek od 15. 5. v IC na MěÚ 
Vysoké Mýto.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Připravujeme na červen:
Úterý 13. 6. v 19.30
Divadlo Járy Cimrmana

VYŠETŘOVÁNÍ  ZTRÁTY  
TŘÍDNÍ  KNIHY
Vstupné: 260,  250 a 240 Kč.
Předprodej od  22. 5.

Předběžná nabídka divadelního 
předplatného na PODZIM 2006:

září - Agentura Harlekýn Praha: 

TŘI NA LAVIČCE

říjen - Divadelní společnost Háta Praha: 

KDYŽ TY, 
TAK JÁ TAKY, MILÁČKU

listopad - AP Prosper Praha: 

DRUHÁ  KAPITOLA

listopad - Městské divadlo Mladá Boleslav: 
titul bude upřesněn

prosinec - Východočeské divadlo Pardubice: 

ÚŽASNÁ  SVATBA

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Taneční odpoledne pro starší a střední genera-
ci se uskuteční ve společenském sále M-Klubu
v neděli 4. 6. a v neděli 25. 6. Srdečně zve-
me k tanci i poslechu.
Vstupné: 40 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Na nový školní rok 2006/07 přijímáme 
přihlášky do následujících jazykových 
kurzů:
- angličtina, němčina, francouzština, španělšti-
na, ruština.
Jedná se o celoroční odpolední kurzy určené 
pro začátečníky i pokročilé. Výuka probíhá jed-
nou týdně 2 vyučovací hodiny. Den a hodina 
výuky je stanovena na informativních schůz-
kách. Kurzovné se počítá podle počtu poslu-
chačů  ve třídě. 

Kurzy
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M-Klub spolu s Jazykovou a sportovní miniško-
lou Choceň pořádá zápis pro děti ve věku 
3-15 let na výuku anglického a německého 
jazyka.  
Výuka probíhá v M-Klubu jednou týdně jednu 
vyučovací hodinu. Je spojena s mnoha druhy 
sportů (míčové hry, bruslení, lyžování). Pro děti 
a jejich rodiče jsou pořádány různé společen-
ské akce (mikulášská besídka, zájezdy).

    
Dále přijímáme přihlášky do těchto 
hudebních kurzů:
- kytara, zobcová flétna, klávesové nástroje, 
klavír. 
Výuka v hudebním kurzu je jednou týdně v od-
poledních hodinách a probíhá jednotlivě. 

Přihlášky a bližší informace v kanceláři M-Klu-
bu, tel. 465 420 420.

4. přednáška Univerzity volného času
OSUDY Z DENÍKŮ VELKÉ VÁLKY
se koná 10. května 2006 v 15.30 hod. v ma-
lém sále M-Klubu.
Přednášku o životě přímých účastníků války 
1914-1918 na základě deníkových zápisů, ko-
respondence a poznámek na pozadí světových 
událostí připravil Martin Zahálka z Městského 
muzea v Ústí nad Orlicí.
Vstupné: 50 Kč.

Přednáška

Vylepování plakátů provádí zatím na provizor-
ních plochách  M-Klub Vysoké Mýto.
V současné době jsou již ukončeny všechny 
právní úkony a Technické služby postupně osa-
zují nové stojany s výlepovými plochami. Cel-
kem jich bude 18 - většina zůstane na stejném 
místě, některé své stanoviště změní a přibudou 
3 stanoviště nová. Končí roční provizorium za-
příčiněné soudními průtahy s firmou Rengl, kte-
rá výlep plakátů k nespokojenosti města a ob-
čanů zajišťovala v roce 2004 a na počátku roku 
2005. Budeme se snažit, aby plakáty na nových 
plochách sloužily k lepší informovanosti všech 
obyvatel našeho města. Spolu s Městskou po-
licií se ale budeme současně snažit zamezit 
černým výlepům, které na mnoha místech naše 
město hyzdí a poškozují životní prostředí. Pokud 
budete mít zájem o výlep plakátů, informujte se 
v kanceláři M-Klubu, kde si může vyzvednout 
také nový ceník a formulář objednávky. Pro stá-
lé zákazníky nabízíme slevy.

Plakátovací plochy

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

V úterý 9. května v 17 hod.
Křest knihy Bohuslava Rejmana 

VZPOMÍNKY 
BYVŠÍHO ČLOVĚKA Č. 2090
Setkání s JUDr. Bohuslavem Rejmanem, 
bývalým politickým vězněm č. 2090 z komu-
nistického vězení v Leopoldově, spojené 
s křtem jeho vzpomínkového textu, který blíže 
představujeme na str. 2-3 v rubrice Vitrinka.  
Uvádí PhDr. Pavel Chalupa. 

Městská knihovna

Bohuslav Rejman 
jako mladý student práv v době krátce 
před svým uvězněním v roce 1953
(z rodinného archivu B. R.)

16



John Brookes: Mistrovský kurz zahradní 

architektury

Domácí fitness

Beletrie

Klára Janečková: Osudová posedlost

Joy Fieldingová: Panenka

Irena Dousková: Hrdý Budžes

Irena Dousková: Oněgin byl Rusák

Arnošt Lustig: Tanga z Hamburku

Robert Doherty: Skála

Literatura pro děti

Jiří Havel: Malované čtení

Ljuba Štíplová: Hrajeme si abecedu

Dagmar Lhotová: Kocour Vavřinec a jeho 

přátelé

Vítězslava Klimtová: O statečném skřítku 

Drnovci

100 hádanek a hlavolamů z nejkrásnějších 

pohádek

Monika Weglerová:  Můj zakrslý králík a já

AV média 

Dechovky podruhé

Čechomor: Co se stalo nové

Petr Kolář: Album

Kryštof: Mikrokosmos

Madonna: Confessions on a dance floor

Iva Frühlingová: Baby Doll

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

15. a 16. května 

MALOVÁNÍ PRO DĚTI
Interaktivní zábavná show s ilustrátorem dět-
ských knih Adolfem Dudkem.
Pořádáno pro děti z MŠ a ZŠ.
Vstupné 30 Kč.

Výstava ve vestibulu Městské knihovny
PRVNÍ POKUSY 
MALÝCH UMĚLCŮ
Výtvarné práce dětí přípravného oddělení 
ZUŠ
Výstava potrvá do 30. 6.

ZAJÍMAVÉ TITULY  
Z NOVINEK MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY 

Naučná literatura

František Kobza: Skleník od jara do zimy

Libor Budinský: Tragédie slavných

Danuše Čuprová: Stínicí technika

Cestománie

Adolf Dudek ve vysokomýtské knihovně, 
foto Ivan Hudeček - TRS
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do 5. května
BOHUMIL KNYTTL
(1903-1977)
Působil v kraji pod Poklonou od roku 
1936 do roku 1947. Na svých plátnech 
z tohoto období nesčetněkrát ztvárnil 
pohled z Poklony (viz 2. strana obálky), 
Střemošickou stráň, Košumberk, okolí 
Luže a Novohradky, ale i okolí Vysoké-
ho Mýta a Brtče. Ve Vysokém Mýtě měl 
za svého života celkem 4 výstavy. Tato, 
pátá vysokomýtská výstava je jeho prv-
ní posmrtnou a současně první po 58 
letech... V roce 1948 se Knyttl progra-
mově odmlčel a nevystavoval až do své 
smrti.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost 
spatřit dílo tohoto mimořádného malíře 
v Městské galerii.  Výstava Bohumila 
Knyttla končí ve Výstavní síni Jana 
Jušky již 5. května!

Městská galerie Vysoké Mýto děkuje všem, kteří vyslyšeli prosbu MG mj. i na stránkách Vyso-
komýtského zpravodaje a zápůjčkou se podíleli na přípravě této výstavy. 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 Vysokomýtska i odjinud.

Městská galerie vás srdečně zve na i na svou další výstavu, která začíná 28. května

28. 5. – 30. 6.
ING. ARCH. MILAN KOŠAŘ 
(1946)
Průřez tvorbou architekta a malíře, který od 
roku 1993 působí i jako architekt města Vysoké 
Mýto. Výstava představí kromě jeho architek-
tonických skic a projektů také jeho výtvarnou 
tvorbu. Výstava se koná u příležitosti autorova 
životního jubilea.

Vernisáž 28. 5. v 10.00 ve Výstavní síni 
Jana Jušky. Do 30. 6.

Městská galerie

Bohumil Knyttl ve 30. a 40. letech na Vysokomýtsku. 26. 3. - 5. 5. 2006, denně kromě pon-
dělí, 9 - 12, 13 - 17 hod. Ing. Arch. Milan Košař. Výběr z tvorby. 28. 5. - 30. 6. 2006, denně 
kromě pondělí a úterý, 9 - 12, 13 - 17 hod. Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Ota-
kara 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.

Bohumil Knyttl: Střemošická stráň, 1937
olej, plátno, soukromá sbírka, Ostrava
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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 Orlický-
mi horami a Vysočinou
26. března - 14. května ve výstavních pro-
storách muzea 
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. Výstava přibližuje návštěvníkům historii 
letiště ve Vysokém Mýtě od počátku 20. století 
do současnosti, výrobu sportovních letadel 
v Chocni i vývoj leteckého modelářství v naší 
oblasti. Vedle řady dobových fotografií je na 
výstavě možné shlédnout celou řadu trojroz-
měrných předmětů a rovněž film o počátcích 
i současnosti sportovního létání ve Vysokém 
Mýtě.
Na výstavě se spolupodílí Aeroklub Vysoké 
Mýto a firma Schempp-Hirth Choceň.

LETECKÝ SALÓN
14. května od 14.00 hod. 
náměstí Přemysla Otakara II. 
Jedinečná akce, připravená na závěr výstavy 
Naše křídla.  Při ní budou na náměstí Přemysla 
Otakara II. vystaveny historické větroně růz-
ných typů, např. větroň VT-24 Krajánek, L-107 
Luňák a další, předvedena ukázka pilotáže 
leteckých modelů na elektrický pohon včetně 
prezentace funkčního modelu letounu Blériot 
XI., se kterým v roce 1911 přistál na vysoko-

mýtském letišti Jan Kašpar. Na akci bude pre-
zentována firma Schempp-Hirth Choceň a Ae-
roklub Vysoké Mýto. Rovněž budou vyhlášeny 
výsledky znalostní soutěže pro žáky základních 
škol. Vítěze soutěže oznámí česká plachtařka 
a meteoroložka Alena Zárybnická.

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ  
Pocta a hold jednomu z nejstarších 
českých muzeí.    
21. květen - 21. červen ve výstavních pro-
storách muzea

Výstava ve své první části představí vlastní po-
čátky nejstaršího, původně městského muzea 
v Čechách, seznámí s jeho pestrou historií a při-
blíží také činnost muzea v současnosti. Druhá 
část výstavy je věnována rodině Škorpilových, 
která se významně zapsala do historie muzea.  
Pět z jejích příslušníků se vyznamenalo na poli 
vědy či muzejnictví a dosáhlo věhlasu přede-
vším v oblasti archeologie nejen v Čechách, ale 
také v zahraničí. Pro dětské návštěvníky  je při-
pravena zábavná křížovka, archeologický stan 
i replika bulharského kroje.
Vernisáž výstavy se uskuteční 21. května ve 
14 hodin a v jejím rámci zazní unikátní píseň, 
kterou složil zakladatel muzea Karlouš Rich-
ter. Poté bude uveden úryvek z Šamberkovy 
divadelní hry Divadelní vlak, která se hrála 
v roce 1884 u příležitosti obnovení muzea Jo-
sefem Škorpilem. Rovněž bude pokřtěna kniha 
Krásný život žili, krásnou práci konali..., která   
vypovídá o životních osudech nejslavnější ge-
nerace vysokomýtských Škorpilů.

Kurátor výstavy: Martin Šámal

Regionální muzeum

Během letecké výstavy v roce 1936 byl před 
Městskou spořitelnou (dnešní Městský úřad) 
ve Vysokém Mýtě vystaven kluzák Kujebák.

Dějiny vysokomýtského muzea, jednoho z nej-
starších regionálních muzeí v Čechách, sahají až 
do roku 1871. 
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U příležitosti zahájení sezóny na Vraclavi
MAJÁLES
Barokní koncert skupiny Ritornello

datum konání: 1. května 
místo konání: Vraclav - Barokní areál
ve 14 hodin
Soubor RITORNELLO se věnuje především 
hudbě 17. století a jeho programy jsou založe-
ny na pečlivém studiu pramenů, na vlastních 
edicích, na užívání originálních nástrojů nebo 
jejich věrných kopií, dobových ladění a tempe-
ratur, na hluboké práci s textem a na propojení 
toho všeho živelným muzikantstvím. 

Vlado Pecháček, Tomáš Najbrt, & Michael Po-
spíšil
zpěv, tlesk, pošetky, fiolka, píšťalky, bombardka, 
šalamajka, ciňčík, loutna, cythára, okariny, buřt-
-fagot, dulcián, mandolina, varhánky, kastaněty, 
brumle, bubínky a bububen!

Vysokomýtské muzeum se zrodilo z iniciativy městského radního Karlouše Richtera. Tento vzdělaný 
mlynář z nedalekého Sárovce se stal v roce 1871 městským archivářem a kronikářem. Urovnání a 
utřídění městského archivu zřejmě iniciovalo vlastní založení muzea – prvního, a tedy i nejstaršího 
městského muzea v Čechách. Muzeum sídlilo v tzv. „Panském domě“, tedy v budově staré radnice, 
kde mělo vyhrazenu jednu místnost. Správcem muzea se stal Karlouš Richter, který také sepsal výzvu 
k sbírání starožitností a brzy se v muzeu sešlo téměř tři sta předmětů, např. starých mincí, obrazů tex-
tilu apod. Uvědomoval si potřebu určitého systému či třídění muzejní sbírky, a proto sestavil přehledný 
katalog. První katalog městského muzea ve Vysokém Mýtě se zachoval do dnešní doby.
Nadšení obyvatel i samotné městské samosprávy se však brzy vyčerpalo a činnost muzea postupně 
stagnovala. V roce 1877 nebyl Richter úspěšný ve volbě do městské rady. Snad vinou tohoto zklamání 
se rozhodl ukončit i svou činnost muzejnickou.
Městské muzeum ve Vysokém Mýtě si nelze v jeho nejstarší éře (1871-1877) představovat jako dnešní 
muzea. Shromažďovaly se v něm sice staré či cenné předměty, ale muzeum nebylo veřejnosti běžně 
přístupné. Jeho stěžejní činnosti bylo především uchovávat staré předměty. Jejich sběr se přitom 
neomezoval pouze na město Vysoké Mýto, ale probíhal také v jeho okolí.
Od roku 1878 muzeum prakticky nevykazovalo žádnou činnost. V roce 1883 se však do Vysoké-
ho Mýta vrátil Josef Škorpil, který do té doby působil v zahraničí. Vysoké Mýto v něm získalo ve-
lice schopného člověka, který se mj. spolupodílel na realizaci rakouského pavilonu na světo-
vé výstavě v Paříži. Pro muzeum získal prostory v Pražské věži a sestavil tým lidí, kteří měli o 
muzeum pečovat - muzejní kuratorium. V roce 1884 bylo městské muzeum ve Vysokém Mýtě 
obnoveno. Od tohoto data také započala systematická a soustavná sbírkotvorná činnost mu-
zea, ale také vlastní vědecká činnost. Muzeum se podílelo na archeologických výzkumech, spo-
lupracovalo při obnově chrámu sv. Vavřince nebo při restaurování Brandlova oltářního obra-
zu apod. Stanovy a řády vysokomýtského muzea sloužily jako vzor pro nově vznikající muzea 
v okolí, např. v Litomyšli i ve vzdálenějších městech (Příbram, Rychnov nad Kněžnou apod.).
Vysokomýtské muzeum se od roku 1884 významně rozvíjelo, především zásluhou správců Josefa 
Šímy (1884-1917) nebo Václava Vladislava Škorpila (1917-1924). Rozvoj a nabývání sbírkových před-
mětů s sebou však přinesly prostorové problémy. Zčásti se je podařilo vyřešit až získáním rodného 

V měsíci květnu v Regionálním muzeu 
ve Vysokém Mýtě vychází tyto publikace:

KRÁSNÝ ŽIVOT ŽILI, 
KRÁSNOU PRÁCI KONALI... 
Publikace přibližuje osudy nejslavnější genera-
ce rodiny Škorpilovy. Příslušníci této rodiny se 
významně zapsali do historie vysokomýtského 
muzea, ale také četných muzeí v Čechách, Bul-
harsku či Rusku. Oproti dosavadní škorpilov-
ské literatuře je poprvé v dějinách představena 
celá rodina. Pro sepsání knihy byly použity 
z větší části dosud nepublikované materiály.

NAŠE KŘÍDLA
Vzpomínky na sportovní létání mezi Orlický-
mi horami a Vysočinou.
Kniha je sestavena ze vzpomínek lidí pohybu-
jících se dlouhá desetiletí okolo sportovního 
létání na Vysokomýtsku, Litomyšlsku a Cho-
ceňsku. Autor knihy Jan Mračno vše doplnil 
odbornými informacemi z literatury a přede-
vším celou řadou dnes již unikátních snímků ze 
svého bohatého archivu.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě slaví 135. výročí svého založení
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který spadá do programu SOKRATES CO-
MENIUS. Projekt probíhá druhým rokem 
a sdružuje devět evropských zemí – Sloven-
sko, Německo, Norsko, Španělsko, Velkou 
Británii, Itálii, Řecko, Bulharsko a Česko. 
V roce 2007 přibude ještě Polsko. Studenti 
těchto zemí vytvářejí svoji společnou inter-
netovou stránku, čtyřikrát ročně ji aktualizují
a jednou ročně vkládají tištěnou podobu 
novin do místního tisku. Učí se psát články, 
učí se spolu komunikovat, učí se spoluprá-
ci. Za vysokomýtskou Vyšší odbornou ško-
lu stavební a střední školu stavební se do 
projektu zapojilo osmnáct studentů pod 
vedením profesorek Jitky Nádvorníkové, 
Marie Severové a Evy Odložilové. Převážně 
na těchto profesorkách spočívala největ-
ší část přípravy vysokomýtského setkání. 
Podporu setkání poskytly firmy Nový Věk, s. r. o., 

VYSOKOMÝTSKÁ STAVEBKA 
REPREZENTUJE ČESKOU 
REPUBLIKU V PROJEKTU 
YEC PAPER 
Na vysokomýtské radnici přijal 31. března 
starosta města Bohuslav Fencl početnou 
skupinu středoškolských studentů z osmi 
evropských zemí, kteří zavítali do našeho 
města  na pozvání Vyšší odborné školy sta-
vební a střední školy stavební. Přijetí byli 
dále přítomni Jana Smetanová, radní Pardu-
bického kraje, místostarosta Martin Krejza, 
Libor Machan, ředitel Institutu environmen-
tálních služeb a. s. Praha a další hosté. 
Jana Smetanová představila studentům 
Pardubický kraj a Martin Krejza naše měs-
to. Vysokomýtské setkání středoškolských 
studentů je součástí projektu YEC PAPER, 

Školy

domu Aloise Vojtěcha Šembery v roce 1912. Tím se otevřely nové možnosti pro další rozvoj městské-
ho muzea. Zároveň s domem získalo muzeum i rozsáhlou Šemberovu pozůstalost, která se řadí k 
nejcennějším materiálům vysokomýtského muzea.
V roce 1960 došlo ke vzniku okresu Ústí nad Orlicí. Z osmi městských muzeí na území tohoto okresu 
bylo právě díky své starobylosti a významu vybráno muzeum ve Vysokém Mýtě, které se přeměnilo 
v muzeum okresní. Byl to vzácný případ, takřka rarita, neboť bývala vybírána zpravidla muzea v sídle 
okresu. Působnost vysokomýtského muzea se podstatně rozšířila na celý okres Ústí nad Orlicí. Toto 
rozšíření vyvolalo potřebu nových prostor a došlo tedy k přikupování sousedních měšťanských domů. 
Problém nedostatku místa tím sice byl zažehnán, avšak zároveň tím byl dán i určitý budoucí ráz muzea 
a limity, se kterými se muzeum potýká dodnes.
V roce 2003 došlo v souvislosti se zánikem okresních úřadů k nové reorganizaci. Zřizovatelem muzea 
ve Vysokém Mýtě se stal Pardubický kraj, změnila se jeho působnost i samotný název. Od tohoto roku 
nese označení Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a působí na území celého Pardubického kraje 
s užším zaměřením na oblast Vysokomýtska. Touto zatím poslední  reformou se muzeu otevřely nové 
možnosti rozvoje. Muzeum díky dostatečnému finančnímu zajištění disponuje vynikajícím technickým 
zázemím, může si klást ambiciózní úkoly, účastnit se prestižních projektů apod.
V současné době muzeum nabízí stálé expozice v budově muzea a ve Vraclavi a připravuje stálou ex-
pozici na Pražské věži. Kromě stálých expozic nabízí rovněž krátkodobé tématicky zaměřené výstavy, 
vzdělávací či populárně naučné přednášky a další akce pro veřejnost. V roce 2005 získalo muzeum 
licenci na provádění archeologických výzkumů. Ve stejném roce byla zahájena stavba nové muzejní 
budovy. Zde bude umístěno pracoviště archeologa, jeho depozitář a restaurátorská dílna.

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.: 465 422 850–1
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Koncert dětského pěveckého sboru 

RUBÍNEK
a jeho přípravných oddělení
ve čtvrtek 25. 5. v 16.30 hodin 
v Šemberově divadle
Účinkují:  dětský pěvecký sbor Karosáček, 
MŠ Slunečná, přípravné sbory 2. - 5. tříd, dět-
ský pěvecký sbor Rubínek ZUŠ Vysoké Mýto.
Sbormistři Marcela Klímová, Monika Zerzáno-
vá, Pavel Zerzán
Vstupné dobrovolné, bez místenek!

KONKURZ do dětského pěveckého 
sboru Rubínek.
Srdečně zveme všechny zájemce o dětské 
sborové zpívání z 2. - 5. tříd ZŠ.
Přijďte se informovat do ZUŠ Vysoké Mýto 
(tel.: 465424817 – Pavel Zerzán) do 23. 6. 
2006 a pomozte nám rozšířit řady nových 
zpěváčků ve školním roce 2006/2007.

Likérka Vysoké Mýto, s. r. o., a SČVK, a. s. 
Teplice. Zaměření škol zapojených do to-
hoto projektu je velmi pestré. Jsou to školy 
všeobecné, odborně technické, oděvní či 
turistického ruchu. Každá škola zodpovídá 
v projektu za jednu konkrétní oblast, na-
příklad vysokomýtští za životní prostředí 
a nové technologie. Dvakrát ročně se stu-
denti scházejí ke svým workshopům, po-
každé v jiné zemi. Na workshopech vybírají 
z osmdesáti nejrůznějších příspěvků texty 
pro webovou stránku. Většinu textů následně 
upravují. Setkání probíhalo od 29. března do 
2. dubna. 30. března se studenti rozdělili do 
čtyř skupin a každá skupina navštívila jednu 
firmu v regionu - Karosu, Korado, Schempp-
-Hirth a Iron-Art. V pátek odpoledne studen-
ti zpracovávali své dojmy z cest po České 
republice, zaměřili se na odlišnosti v kultuře 
a tradicích. Dalšími tématy byly styl oblékání, 
budoucnost, tolerance…  V sobotu studenti 
navštívili Opočno a Letohrad s Muzeem ře-
mesel. Ze společného setkání ve Vysokém 
Mýtě si odváželi nejen nové dojmy a zážitky, 
ale i nové kontakty a přátelství.   
www.theyec.org

Marie Lněničková, 
Městský úřad Vysoké Mýto

Další letošní ABSOLVENTSKÉ KONCERTY se 
budou konat 2., 9., a 10. května vždy v 17.00 
hodin v koncertním sále Základní umělecké 
školy Vysoké Mýto. Srdečně vás zvou žáci 
i pedagogové. 

Taneční oddělení ZUŠ pořádá taneční 
představení DUHOVÁ ZEMĚ, které pro-
běhne 3. května v 8.30 a v 10.00 pro školy 
a v 17.00 pro veřejnost v Šemberově divadle.

„JAK ŠLA BASA NA VANDR“ se dozvědí děti 
z mateřských škol na koncertě, který pro ně 
pořádá Základní umělecká škola Vysoké Mýto 
11. 5. v 8.30 a v 10.00 hod. v koncertním sále 
školy.

16. 5. v 17.00 hodin začne v Základní umě-
lecké škole KONCERT PRO MAMINKY. Do 
publika jsou však kromě maminek zváni i další 
posluchači...

KoncertyZákladní umělecká škola

Žáci výtvarného oboru ZUŠ otevírají 
PŘEHLÍDKU VÝTVARNÝCH PRACÍ VŠECH 
ROČNÍKŮ
ve dnech 15. 5. – 2. 6. v budově školy.

Na DRAMATICKÝ A LITERÁRNÍ PODVE-
ČER se sérií jevištních dramatizací zvou žáci 
literárně-dramatického oddělení ZUŠ dne 
29. 5. v 19.00 hodin do koncertního sálu ško-
ly.

Vážení rodiče,
ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
VYSOKÉ MÝTO proběhne ve dnech
15. až 18. 5. (pondělí až čtvrtek) od 14.00 
do 17.00 hodin. 

Základní umělecká škola

Ve dnech 6. - 9. dubna proběhlo v Základní 
umělecké škole ve Vysokém Mýtě Ústřední 
kolo soutěže ve hře na bicí a dechové 
nástroje. Do Vysokého Mýta se sjelo přes 200 
soutěžících z celé republiky. I s jejich dopro-
vodem se soutěže zúčastnilo celkem asi 700 
osob.
Mladí hudebníci předvedli skutečně špičkové 
výkony na nedělním koncertu vítězů.
Je na místě poděkovat učitelům a zaměst-
nancům vysokomýtské ZUŠ, že tento ná-
por zvládli a přispěli tak – jako již mnohokrát 
- k dobrému jménu města u nejnadějnějších
mladých hudebníků republiky. 
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KONCERT PRO MAMINKY
PŘÁNÍ MAMINKÁM
Ve čtvrtek 11. května v 15.30 hod. vystoupí 
na vysokomýtském náměstí Přemysla Otakara 
II. dětský pěvecký sbor Karosáček. Marce-
la Klímová nacvičila se svými zpěváčky z MŠ 
Slunečná pásmo písní a říkadel, kterým děti 
za klavírního doprovodu Dáši Svobodové vy-
jádří blahopřání maminkám před nastávajícím 
Dnem matek. Přijďte se podívat!

8. 5. 
místní kolo rybářské olympiády mládeže 

ZLATÁ UDICE 
10. 5. 
PARAGRAF 11/55,  
krajské kolo od 10.00 do 13.00 hod. 
v Šemberově divadle

11. 5. 
DRÁTOVÁNÍ KERAMIKY  
- stará technika , od 18 hodin (cca 3 hodiny), 
cena: 250 Kč na osobu
- odrátujete si krásnou keramickou nádobu, 
která je v ceně kurzu
- pokud budete mít zájem o jiný druh keramiky, 
vezměte si s sebou peníze navíc

13. -14. 4. 
FINÁLE KRAJSKÉHO PŘEBORU 
JEDNOTLIVCŮ MLÁDEŽE 
V ŠACHU
27. 5. okresní kolo rybářské olympiády 

ZLATÁ UDICE
3. 6. 
DEN DĚTÍ 
v Jungmannových sadech

DDM Mikádo

Dům dětí a mládeže Mikádo

CESTA KOLEM SVĚTA 
ZA TÝDEN
Nabídka nového netradičního tábora!!
Termín: 7. 8. - 13. 8.
Místo: Pastvinská přehrada - chatky.
Cena: 1 600 Kč.
Přihlášky v DDM Mikádo do 31. 5.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
- aneb spíme doma
Pět dní, pět možností
21. 8. – 25. 8. 2006 
Každý den od 9.00 do 17.00 hodin 
Přibližná cena 1 200 Kč
Program jednotlivých dní bude na zvláštních 
plakátech. 
Přihlášky na celý týden už přijímáme v DDM. 
Tel. 465 424 314, e-mail lada.mikado@tiscali.cz 

ROCKOVÝ KONCERT
ELIATA A HOSTÉ
15. května v 18.00 hodin
Šemberovo divadlo Vysoké Mýto  
Vstupné 50 Kč

Soutěž PARAGRAF 11/55 pokračuje 
v Pardubickém kraji oblastními koly
Na šesti místech v Pardubickém kraji se 
v dubnu uskutečnila oblastní kola 6. ročníku 
vědomostní soutěže Paragraf 11/55. Do oblast-
ního soutěžního klání postoupilo šest nejlepších 
družstev z kol školních, která proběhla na 
přelomu února a března. Soutěžícími jsou 
žáci 5. – 9. tříd základních škol a prim až kvart 
víceletých gymnázií. 
Motto soutěže zní „Je za pět minut dvanáct, 
je čas dodržovat zákony“.
Stěžejním tématem je znalost práva
a dodržování zákonů, přičemž cílem soutěže 
je podpora znalosti zákona 37/1989 Sb., jenž 
zvýšil zákonný věk pro prodej tabákových 
výrobků z 16 na 18 let. Velké finále soutěže 
se každoročně koná v Senátu. Stejně jako 
školní kola Paragrafu 11/55, také kola oblastní 
navštívila řada zajímavých hostů. 
Oblastní kolo uspořádalo Mikádo 12. 4. 2006 
v Šemberově divadle. Na otázky odpovídalo 
šest pětičlenných týmů dětí ze základních škol 
Cerekvice nad Loučnou, Litomyšl, Jiráskova 
Vysoké Mýto, U Dvora Letohrad, Morašice 
a Horní Jelení. Porota poslala do krajského 
kola ZŠ Horní Jelení. V aktuálním ročníku do 
soutěžení nově vstoupili školáci 36 základ-
ních škol v kraji. Vítězové oblastních kol po-
rovnají své znalosti v kole krajském, které se 
uskuteční 10. května od 10 hodin v Šemberově 
divadle ve Vysokém Mýtě. A v tom budou bo-
jovat o účast ve velkém finále v červnu v Praze. 
V šestileté historii se soutěže zúčastnilo celkově 
16 tisíc školáků z celé republiky. 
Další informace: www.paragraf1155.cz.
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Občanské sdružení 
POMNÍK 
ZAKLADATELŮM MĚSTA
Máme rádi Vysoké Mýto a soudíme, že se 
dosud nedostalo dostatečné pocty těm, kte-
ří městskou historii započali. Proto vzniklo 
občanské sdružení „Pomník zakladatelům 
města“. Jeho konečným cílem je instalovat 
na veřejném prostranství sochy těch přemys-
lovských panovníků, kteří stáli u kolébky dějin 
Vysokého Mýta – Přemysla Otakara II., zakla-
datele města, a první české královny, která do-
stala město věnem od svého manžela Václava 
II. v roce 1305. 
Sdružení bylo dne 13. 3. 2006 registrováno Mi-
nisterstvem vnitra ČR. Po registraci je nejbliž-
ším cílem občanského sdružení vypsání sou-
těže na umělecký projekt a zajištění výtvarné 
dokumentace pro vítězný návrh. Projekt musí 

Představujeme vám

5. - 8. května  a  5. - 6. července  
Výtvarná dílna 

HLINĚNĚ BUBNY
Větší či menší hliněné objekty potahované kůží. 
Předpokládáme vznik větších objetů, proto je 
dobrá předchozí zkušenost s keramickou hlí-
nou.  Lektorkou je výtvarnice a keramička Jana 
Krejzová. 

19. - 21. 5.
JÓGA
Víkendové cvičení s polským učitelem Iyenga-
rovy jógy Leszkem Mioduchowskim.

9. -  11. 6.
JÓGA
Masáže - Meditace živlů -  Iyengarova jóga 
pro pokročilé s Marcelou Mikešovou,  masáže 
bude provádět Jaroslav Houdek.

23. – 25. 6.
RYBNÍČKY
Benefice Hany Voříškové - třetí benefiční ví-
kend výtvarnice a loutkoherečky Hany Voříš-
kové na podporu obnovy rybníčků a výsadby 
vrbiček na Újezdci.  Na programu jsou výstavy 
a divadla.   
Kontakt: www.raku.cz,  tel. Alice Veitová 
776 199 904, 571 450 293

Hliněná dílna na Újezdci odpovídat místu, které bude v součinnosti 
s Městským úřadem ve Vysokém Mýtě vybráno 
pro umístění obou soch či sousoší. Po zhoto-
vení soch bude provedena jejich slavnostní 
instalace.
Občanské sdružení bude potřebovat spolu-
pracovníky. Proto se obracíme na veřejnost 
s touto informací a s výzvou o podporu morální 
i finanční. Členem sdružení mohou být fyzické 
i právnické osoby, které souhlasí se stanova-
mi a cíli sdružení. Členové přípravného výbo-
ru sdružení tímto vyzývají zájemce o členství, 
aby se dostavili na zakládací jednání sdružení, 
které se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2006 
v 18.00 hod. v M-Klubu.
Podpořte tento projekt, který bude našim obča-
nům i návštěvníkům stále připomínat slavnou 
minulost a bude pro současníky i budoucí po-
kolení chloubou Vysokého Mýta.

Za přípravný výbor: Dr. Augustin Karel Andrle, 
Doc. Dr. Jan Klíma, Dr. Josef Mlíka 

a Gabriela Škubalová.

místní skupina Vysoké Mýto vás zve na
přednášku Pavla Křivky

BOTANICKÉ PUTOVÁNÍ 
ZAKAVKAZSKEM
24. 5. 2005 v 19.00 v sále ZUŠ ve Vysokém 
Mýtě.
Vstupné dobrovolné.
Přednáška je doplněna promítáním diapo-
zitivů.

Česká křesťanská akademie

Zveme vás na besedu na téma

DĚTI A VEGETARIÁNSTVÍ
rizika a přednosti
racionální – vegetariánské – konvenční
stravy.
Co lze udělat pro zdravější populaci.

Besedovat budou: 
Jaroslav Škvařil z České společnosti pro výživu 
a vegetariánství (ČSVV) Jiří Malík, člen Strany 
zelených.

Beseda se uskuteční dne 
24. 5. od 18 hodin v salonku M-Klubu.

Beseda
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Rozhovor s Gabrielou Čebišovou, jednatelkou agentury Czech marketing

Co je to Vysokomýtské májové kujebání?
Vysokomýtské májové kujebání je v podstatě 7. ročník velké zábavné show, na kterou jste byli 
v regionu po léta zvyklí. V minulosti jste ji jen znali pod jiným názvem, a sice „Májové zámrská-
ní“… 

Můžete nám nastínit historii této akce a důvod změny názvu?
Agentura Czech marketing bude letos již posedmé pořadatelem této májové veselice. Pět let 
jsme akci pořádali v Zámrsku pod hezkým názvem (který jsme sami vymysleli) „Májové zámrs-
kání“. Šestý ročník jsme v loňském roce díky příznivějším podmínkám a vstřícnému jednání 
města přestěhovali do Vysokého Mýta, kde akce úspěšně zakotvila. A protože sedmička je 
považována za šťastné číslo, rozhodli jsme se, že i sedmý ročník projde šťastnými změnami. 
Naším cílem je odpoutat se od show, která je po našem odchodu napodobována v Zámrsku 
(a mimo jiné využívá i námi vymyšleného názvu), a hlavně docílit toho, aby akci přijali  za vlastní 
vysokomýtští občané. Z těchto důvodů měníme od letošního roku název akce na Vysokomýtské 
májové kujebání! 

Kdy se veselice koná a na co se mohou návštěvníci těšit?
Vysokomýtské májové kujebání se koná v sobotu 27. května od 13 do 2 hodin po půlnoci na fot-
balovém stadionu SK Vysoké Mýto. Celá akce je pojata jako celodenní show pro děti i dospělé. 
Připraven je jako každoročně velmi bohatý program! Děti uvítají dětský den s mnoha soutěže-
mi o sladké odměny, historické šermíře, ukázky sportovního výcviku psů, pěvecká vystoupení 
sboru Karosáček, skákací hrad, malování na tváře, houpačky, hasiče apod. Vrcholem dětského 
programu bude vystoupení Michala Nesvadby.

A program pro dospělé?
V letošním roce se mohou návštěvníci těšit na hlavní hvězdy programu  Helenu Zeťovou, sku-
pinu Wohnout, Kabát revival a Těžkej Pokondr revival. Vystoupí také regionální skupiny Friends 
and Sisters, Chaos KZR a Chlapi z práce, příjemným zpestřením bude taneční vystoupení sku-
piny T-Komplex, seskoky parašutistů, ukázky tetování a další. Před noční diskotékou vypukne 
bavičská show s erotickým nádechem Sexuální harašeníčko s dr. Bubnem. 

Slyšeli jsme, že vypukne i několik soutěží…
Ano, to máte správné informace. Vysokomýtské májové kujebání bude letos podporovat přiro-
zenou soutěživost návštěvníků. Vyhlašujeme tři hlavní soutěže – jedna bude věnována chrab-
rým mužům, druhá jedlíkům a třetí dětem. 

Můžete prozradit více?
Vysokomýtské májové kujebání se stane místem, kde se utkají týmy pánů v přetahování lanem. 
Soutěžit se bude o titul Nejsilnější Kujebáci 2006. Přihlásit se mohou osmičlenné týmy, ať už 
firemní, hospodské či sportovní, které se utkají o atraktivní pivní ceny a putovní pohár Vyso-
komýtského májového kujebání. Takže pánové, hurá do boje! Nenechte zahanbit svou firmu 
a přihlaste se do 15. 5. do soutěže na www.majovekujebani.cz. Druhou soutěží bude zmíněná 
Soutěž jedlíků v pojídání obřích baget. I pro tuto disciplínu je připravena příjemná odměna, 
takže neváhejte ukázat své schopnosti…

VYSOKOMÝTSKÉ MÁJOVÉ KUJEBÁNÍ
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Pro děti je kromě soutěžních stanovišť v rámci dětského dne připravena i soutěž v malování. 
Účastnit se jí mohou děti z mateřských škol, které budou ještě před akcí malovat obrázky o 
pěkné ceny. Z obrázků uděláme výstavku, takže si všichni příchozí budou moci dětské malůvky 
prohlédnout. Motivací pro děti nejsou jen atraktivní ceny, ale také to, že tři nejlepší obrázky bude 
vyhlašovat Michal Nesvadba. Takže děti, snažte se!

Co závěrem?
Na závěr musím dodat, že jsme velice potěšeni, že naše májová akce ve Vysokém Mýtě zakoře-
nila. Je pořádána pod záštitou místostarosty Vysokého Mýta Ing. Martina Krejzy a regionálního 
sdružení ODS. K hladkému chodu přispívá také spolupráce se členy SK Vysoké Mýto, kteří nám 
již druhým rokem vycházejí ve všem vstříc. 

Přijďte se tedy pobavit a strávit příjemný májový den 
v sobotu 27. května od 13 – 02 hod. 
na VYSOKOMÝTSKÉ MÁJOVÉ KUJEBÁNÍ! 

Více informací najdete na: 
www.majovekujebani.cz 
a www.majovezamrskani.cz
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zve všechny zájemce o pohyb na 

DEN SPORTU PRO VŠECHNY,
který se bude konat 20. 5. 2006. 
Soutěže v míčovém víceboji jsou určeny pro 
smíšená dvoučlenná družstva (žena a muž).
Přihlášky možno zaslat na 
e-mail: striteska1@seznam.cz 
nebo na adresu: 
OREL TJ Vysoké Mýto, Husova 62, 
Vysoké Mýto do 16. 5. 2006.
Čas konání: 8.30 hod - 9.00 hod., 
prezentace, 9.00 hod. začátek soutěží. 
Místo konání: Hřiště u ZŠ Jiráskova (I. stupeň 
za Penny marketem).
S sebou si vezměte sportovní oblek a obuv.

Sport
OREL TJ Vysoké Mýto

23. 4. 
KUJEBINOU NA KOLE ČI PĚŠKY
Start 9.30 z náměstí
Trasy MTB cca 30 a 60 km; silnice cca 50, 100 
km; pěší cca 8 a 15 km.

Donocykl

Snímek dokumentující putování 
osmičlenné skupiny překrásnou 
přírodou okolo Himalajských 
velikánů.

80 minut

21
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CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD
ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA
hrad PERNŠTEJN
Pořadatel: Sportovní klub DONOCYKL Vysoké 
Mýto.
Datum: 20. 5.
Odjezd: v 6.30 hod. od Šemberova divadla
(od 6.15 hodin nakládání kol).
Trasa: Účastníci zájezdu budou autobusem 
rozvezeni přes tato jednotlivá výstupní místa, 
odkud se budou individuálně vracet na kolech 
domů. Polička: nejkratší trasa domů měří asi 
40 km. Jimramov: zpět asi 60 km. Nedvědice 
u Bystřice nad Pernštejnem: zpět asi 90 km. 
Po dohodě lze vystoupit i jinde po trase.
Doporučené mapy - edice KČT č. 48 nebo Sho-
Cart č. 3.
Cena: členové klubu a jejich nevýdělečně 
činné děti – 80 Kč, ostatní – 120 Kč.
V ceně je zahrnuta doprava účastníků vč. kol 
a zavazadel, mapky oblasti a cereální tyčinka 
od firmy Nový Věk.

Přihlášky a prodej lístků: do 18. 5. 2006 
nebo do naplnění max. počtu 45 účastníků 
v prodejně Donocykl Vysoké Mýto nebo na 
tel.: 605 553 258 - M. Kubík.
Odhlášeným po tomto datu již nelze vracet pe-
níze. Při nenaplnění min. počtu 35 účastníků se 
akce ruší a vybrané peníze budou vráceny.
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Společnost CC Systems, a. s. byla založena v roce 2000. V posledních pěti letech převažuje v  náplni 
činnosti společnosti oblast celoživotního vzdělávání, zejména vzdělávání dospělých, která je realizo-
vána prostřednictvím vzdělávacích institutů společnosti po celé ČR. Do tohoto vzdělávání patří také 
národní projekt Návrat do práce v Pardubickém kraji, který se bezprostředně týká i našeho regionu.
Národní projekt „Návrat do práce v Pardubickém kraji“ vychází z Operačního programu Rozvoj lid-
ských zdrojů, který tvoří základ  pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů v ČR.
Hlavním cílem projektu „Návrat do práce v Pardubickém kraji“ je zajistit rychlé začlenění dlouhodobě 
nezaměstnaných osob s vyšším než základním vzděláním na trh práce.
Projekt bude realizován současně ve všech okresech Pardubického kraje (Pardubice, Chrudim, Svita-
vy, Ústí nad Orlicí) a bude rozdělen do dvou fází v rozmezí 5-6 měsíců.
Společnost CC Systems, a. s. bude spolupracovat s příslušnými úřady práce, vybere v každé ze dvou 
fází 550 osob z řad zájemců o účast v projektu a z nich následně vybere účastníky projektu.
Společnost CC Systems, a.s. zřídí pro potřeby účastníků projektu a dalších osob, které budou mít 
zájem o získání informací o projektu nebo informací o možnosti jejich pracovního uplatnění (mimo 
výše uvedených), také další kontaktní místa v obcích, kde jsou umístěna detašovaná pracoviště úřadů 
práce, a to v Přelouči, Hlinsku, Třemošnici, Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce, Lanškrouně, Vyso-
kém Mýtě, Holicích, Skutči a Králíkách.

Aktivity projektu pro prvních 275 uchazečů začnou v kraji hned v květnu výběrem účastníků a násle-
dujícím vzdělávacím programem:
- vstupní modul – seznámení účastníků s projektem – obecné informace, sestavení individuálního 

plánu
- neprofesní školení v oblasti způsobilosti pro trh práce – dvě části – neprofesní školení, kurz počíta-

čové gramotnosti
- profesní bilanční diagnostika 
- profesní školení – rekvalifikace, praxe u zaměstnavatele
- zprostředkování pracovního uplatnění - dotované místo
- takzvaná „přímá podpora“ bude zahrnovat příspěvky na dopravu, stravné, příspěvky na zajištění 

péče o děti nebo jiné závislé osoby, proplacení nákladů na doložení pracovních předpokladů a 
následné získání praxe, poskytnutí ochranných pracovních pomůcek.

Více informací naleznete také na internetové adrese projektu: www.ndppk.ccsystem.cz

Návrat do práce v Pardubickém kraji

Další komerční službou, kterou mohou podnikatelé od září 2005 začít využívat prostřednictvím infor-
mačních míst pro podnikatele (InMP), jsou „Elektronické aukce“. Jejich prostřednictvím mohou zájem-
ci realizovat výběrové řízení on-line a efektivně tak nakoupit zboží nebo služby. Nákupní aukce pracují 
na principu postupného upravování ceny směrem dolů a jejich cílem je dosáhnout co nejvyšší úspory 
finančních prostředků. Před každou aukcí je dohodnut čas, ve kterém se online aukce uskuteční. Není 
přitom zapotřebí složitě instalovat nové programy. Zájemce o aukci obdrží heslo, prostřednictvím kte-
rého se v dohodnutém čase připojí. Předtím si buď sám určí dodavatele, kteří se mají aukce zúčastnit, 
nebo požádá o jejich výběr, který následně schválí. Zadavatel aukce si může stanovit i další podmínky 
související s dodávkou zboží (např. splatnost faktury, záruční dobu atd. ). 
V souvislosti s elektronickými aukcemi mají podnikatelé rovněž možnost nechat se za úplatu zaregis-
trovat do centrálního katalogu dodavatelů, ze kterého budou následně dle zadání vybíráni účastníci 
(dodavatelé zboží) e-aukcí. Podrobnější informace na ERM Vysoké Mýto. 

ERM Vysoké Mýto
Adresa: budova městského úřadu, B.Smetany 92, 566 32  Vysoké Mýto
Kontaktní osoba: Petr Čáp
mobil.: 724 613 930
E-mail: CapP@inmp.cz
Úřední hodiny: čtvrtek: 8.00 – 12.00

ELEKTRONICKÉ AUKCE
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Kde leží pravda o polici?

Snad každý z nás ví, že úroveň trestné činnosti v České republice nikterak nezaostává za vyspě-
lejšími státy. To, co se nám nedaří dohnat v jiných oblastech, jsme na úseku zločinnosti dohonili 
velmi rychle a leckde přidali i něco navíc.
Už méně z nás je obeznámeno s tím, jak ve srovnání s jinými evropskými bezpečnostními sbory 
obstojí naše policie. Pokud se týká objasňování trestné činnosti, Policie ČR obecně dosahuje 
lepších výsledků, než policie jiných zemí. Podstatný rozdíl však tkví v něčem jiném. Jedná se 
o rozsah činností, kterými se policie různých států zabývají. V tomto směru Policie ČR, a ze-
jména její pořádková služba, ostatní policie značně předčí. To má za následek, že naše pořád-
ková služba nemůže řádně plnit své původní poslání, tedy být v dostatečné míře mezi občany 
a starat se o pořádek. Informace z této oblasti nejsou příliš známé a patrně nejvíce scházejí 
některým politikům. Mnozí z nich v plamenných vystoupeních hodnotí práci naší policie dle 
momentálních potřeb své strany. Činnost policie politizují, vytvářejí aféry k diskreditování politic-
kého protivníka, který momentálně policii řídí. Na tom, jaký to bude mít dopad na bezpečnostní 
situaci, či destabilizaci policie, jim nezáleží. Patrně si neuvědomují, že obraz policie tak, jak jej 
prezentují, je vlastně zrcadlením jejich práce. A tak místo toho, aby byly řešeny koncepční a sys-
témové změny, které naše policie nutně potřebuje, slýcháme mnohdy jen nezasvěcenou kritiku 
a prázdná hesla. 
Zmiňovanou situaci účinně dotvářejí sdělovací prostředky svým neobjektivním informováním 
o činnosti policie. A proč ne? Vždyť sledovanost zpráv o policii je zaručena. Čím jsou zprávy 
negativnější, tím lépe. Přitom bychom jen těžko hledali něco tak snadného, jako kritizovat práci 
policie. V podstatě na jakémkoliv případu lze postavit velmi působivou kritiku policie, a to vždy 
z naprosto opačných úhlů pohledu.
Také občané se velmi rádi vyjadřují k tomu, jak má policie pracovat. To je samozřejmě v pořád-
ku, policie je tu pro ně. Má to ale jeden háček. Představy naší veřejnosti o reálných možnostech 
policie jsou velmi zkreslené. Tento stav není jen důsledkem výše uvedených skutečností, ale 
má i další příčiny. Například způsob, jakým se k médiím, a potažmo k celé společnosti, staví 
policie sama. Spíše výjimečně je policie schopna fundovaně informovat o aktuálních otázkách 
a převážně vystupuje v roli mrtvého brouka. Představitelé policie se ukrývají za hrází tiskových 
mluvčích, namísto toho, aby prezentovali policejní práci a vysvětlovali ji občanům. Zbavují se 
tak možnosti podílet se na vytváření mediálního obrazu policie, jehož podoba tak plně zůstává 
v rukou laické veřejnosti. Takový obraz je pak velmi zkreslený a téměř výhradně negativní. Ně-
kdy s nadsázkou říkám, že v naší zemi máme deset milionů odborníků na policejní práci. To 
proto, že se velmi často setkáváme s lidmi, kteří podstatně lépe než samotní policisté vědí, jak 
se má policejní práce dělat. Na závěr malý příklad. V měsíci březnu probíhala v jedné vysoko-
mýtské prodejně akce zaměřená na zadržení zlodějů. Za pět dní bylo zadrženo celkem 23 osob. 
Nebyli to žádní recidivisté, ale úplně běžní občané. Průměr zadržených na den činil 4,6 osoby. 
Vynásobíme-li ho číslem 360, což je přibližný počet otevíracích dní, dojdeme k výsledku 1656 
nepoctivců za rok. A to pouze v jedné jediné prodejně. Zajímavé na tom je, že při krádeži byli 
zadrženi také lidé, od kterých často slýcháme, jak má policie bojovat za spravedlnost. Skuteč-
nost, že to, co oni ukradnou, musí zaplatit někdo jiný, jim zřejmě nevadí. 

Kpt. Bc. Ivo Flídr 
vedoucí oddělení Policie ČR

Vysoké Mýto

Policie ČR
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DUBOVÉ PODLAHY

SCHODY

STŘEŠNÍ OKNA

777 788 164
Telefon:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Počátkem roku 2006 proběhla v celé České re-
publice Tříkrálová sbírka 2006. Z této sbírky je 
částečně financována většina našich charitních 
projektů (Občanská poradna, Charitní ošet-
řovatelská a pečovatelská služba, Regionální 
půjčovna kompenzačních pomůcek, Osobní 
asistence, Dům pokojného stáří sv. Kryštofa, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Mateř-
ské centrum). Chceme poděkovat všem, kteří 
na charitní projekty přispěli jakoukoliv částkou, 
a zároveň chceme tímto způsobem informovat 
o jednotlivých charitních projektech.

OBČANSKÁ PORADNA
nabízí bezplatné, nezávislé, nestranné a dis-
krétní poskytování rad a informací z oblastí:
sociální dávky, bydlení, pracovně právní vzta-
hy, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní 
vztahy, ochrana spotřebitele, informace o EU                  

Kontakty:
17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí                           
Na Kopečku 356, Letohrad
tel.: 465 520 520, tel.: 465 621 281

Vysoké Mýto, p. Jiskrová, tel.: 731 598 891 

Provozní doba:
Ústí nad Orlicí                                                      
Po: 8.00-11.30  12.30-17.00 
Čt: 8.00-11.30  12.30-16.00
Letohrad
Út: 9.00  - 12.00
e-mail: poradna@orlicko.cz
Těšíme se na vaši návštěvu!                                                                    

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Vážení přátelé, milí Mejťáci,
dovolte mi, prosím, toto oslovení. Vede mě 
k němu zážitek z akce Den Země, kterou 
jste uspořádali dne 20. dubna 2006. Dě-
kujeme za pozvání. To, co se celý den na 
náměstí dělo, předčilo všechna naše oče-
kávání. Vysoká úroveň stánků, zajímavé 
soutěže, mnoho chytrých nápadů, to už má 
u vás tradici. Chci však hlavně hovořit 
o nádherné atmosféře, pohodě, milých 
lidech, se kterými jsme se celý den setká-
vali. Vydání brožurky o žížale Mejťandě nás 
dojalo. Strávili jsme ve vašem městě krásný 
den, odjížděli jsme šťastní a pyšní, snad to 
nebude znít příliš nabubřele. Smekám před 
Vysokým Mýtem a všemi organizátory, dě-
kuji i tiskárně, která se postarala o realizaci 
brožurky. Den Země patří k dalším hezkým 
zážitkům, které nás potkaly díky vašemu 
městu. 

Děkuji za všechny děti i pedagogy z Výchov-
ně léčebného oddělení v Přestavlkách. 

PhDr. Ladislava Lažová, vedoucí VLO

Došlo po uzávěrce
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MÍSTO

PRO VAŠI

INZERCI
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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?

ROZŠIŘTE NAŠE ŘADY!
„Vyděláte si, budete mít čas pro sebe a stanete se svým vlastním pánem!“

Co potřebujete?
• živnostenský list • mobilní telefon

Volejte Provident Financial 800 169 169.
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Velikonoční jarmark
Ohlédnutí za ...

Den Země
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