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Jim Čert - Evropský svátek hudby Vysoké Mýto 2004
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MYSLBEK Josef Václav (* 20. 6. 1848 
Praha, † 2. 6. 1922 tamtéž) - český sochař
ŠKROUP František (* 3. 6. 1801 Osice 
u Hradce Králové, † 7. 2. 1862 Rotterdam) 
- český skladatel
KAFKA Franz (* 3. 7. 1883 Praha, † 3. 6. 
1924 Kierling u Klosterneuburgu) - pražský 
německý prozaik
HEYDRICH Reinhard (* 7. 3. 1904 Halle, 
Německo, † 4. 6. 1942 Praha) - německý 
nacistický politik a zastupující říšský 
protektor v Čechách a na Moravě
BALABÁN Josef (* 5. 6. 1894 Obory, 
okres Příbram, † 3. 10. 1941 Praha) - 
československý důstojník a představitel 
protinacistického odboje
PONREPO Viktor (* 6. nebo 16. 6. 1858 
Praha, † 4. 12. 1926 tamtéž) - průkopník 
české kinematografie
HANKA Václav (* 10. 6. 1791 Hoříněves, 
† 12. 1. 1861 Praha) - český básník, filolog 
a národní buditel
PRAŽÁK Albert (* 11. 6. 1880 
Chroustovice u Vysokého Mýta, 
† 19. 9. 1956 Praha) - český literární 
vědec, československý politik, účastník 
protinacistického odboje
BORN Adolf (* 12. 6. 1930 České Velenice) 
- český grafik, ilustrátor a karikaturista
NESVADBA Josef (* 13. 6. 1926 Praha) 
- český spisovatel
PALACKÝ František (* 14. 6. 1798 
Hodslavice u Nového Jičína, † 26. 5. 1876 
Praha) - český politik a historik
ABSOLON Karel (* 16. 6. 1877 Boskovice, 
† 6. 10. 1960 Brno) - český archeolog, 
geograf, paleontolog a speleolog
KALISTA Zdeněk (* 22. 7. 1900 Benátky 
nad Jizerou, † 17. 6. 1982 Praha) - český 
historik, básník, esejista a literární kritik
GABČÍK Jozef (* 8. 4. 1912 Poluvsie 
u Žiliny, † 18. 6. 1942 Praha) - slovenský 
voják, poddůstojník československé armády
KUBIŠ Jan (* 24. 6. 1913 Dolní Vilémovice, 
† 18. 6. 1942 Praha) - československý voják
KLAUS Václav (* 19. 6. 1941 Praha) 
- český ekonom a politik, prezident ČR
JANDA-SUK František (* 25. 3. 1878 
Postřižín u Roudnice, † 23. 6. 1955 Praha) 
- český atlet

ŠAFAŘÍK Pavel Josef (* 13. 5. 1795 
Kobeliarovo, † 26. 6. 1861 Praha) - 
obrozenecký jazykovědec a historik
HÁCHA Emil (* 12. 7. 1872 Trhové Sviny, 
† 27. 6. 1945 Praha) - český právník 
a politik, prezident Česko-Slovenské 
republiky a státní prezident Protektorátu 
Čechy a Morava
HORÁKOVÁ Milada (* 25. 12. 1901 Praha, 
† 27. 6. 1950 tamtéž) - česká politička
FRANTIŠEK FERDINAND d‘ESTE 
(* 18. 12. 1863 Štýrský Hradec, † 28. 6. 
1914 Sarajevo) - rakouský arcivévoda 
a následník trůnu z dynastie 
habsbursko-lotrinské
TOMÁŠEK František (* 30. 6. 1899 
Studénka, † 4. 8. 1992 Praha) - český 
římskokatolický teolog a duchovní, 
arcibiskup pražský
ARNOŠT z PARDUBIC (* 25. 3. 1297 asi 
Kladsko, † 30. 6. 1364 Roudnice) - český 
duchovní a politik, arcibiskup pražský

Významné dny
 1. 6. Den dětí
 4. 6. Mezinárodní den dětí, které se   

staly obětí agrese
 5. 6. Světový den životního prostředí
 8. 6. Mezinárodní den oceánů
 12. 6. Mezinárodní den boje za   

odstranění práce dětí
 16. 6. Evropský den židovské kultury
 17. 6. Světový den boje proti suchu 

a rozšiřování pouští
 20. 6. Světový den uprchlíků
 21. 6. Den květů, letní slunovrat
  Evropský den hudby
 23. 6. Světový den házené
 26. 6. Světový den boje proti zneužívání 

drog a nezákonnému obchodování 
s nimi

  Mezinárodní den podpory obětem 
násilí

 27. 6. Den památky obětí komunistického 
režimu 

  Světový den rybářství
 30. 6.  Den ozbrojených sil České republi-

ky 

Kalendárium
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v červnu 2005
220. výročí narození
Jan Javornický 
* 24. 6. 1785 - † 20. 6. 1847
Katolický kněz a pedagog se narodil ve 
Vysokém Mýtě. Po studiích na litomyšlském 
gymnáziu vystudoval teologii a stal se kate-
chetou na škole v Nových Dvorech u Kutné 
Hory. Později byl jejím ředitelem. Od r. 1820 
byl jmenován farářem v Církvici u Čáslavi. 
Jan Javornický překládal a napsal řadu 
původních prací zaměřených k výchově 
mládeže. Je autorem česky psaných učeb-
nic němčiny.

75. výročí narození
Zdeněk Mlynář 
* 22. 6. 1930 - † 15. 4. 1997
Politolog a politik se narodil ve Vysokém 
Mýtě. Po studiích práv se stal vědeckým 
pracovníkem Ústavu státu a práva ČSAV 
(1956-1968). V době pražského jara patřil 
předním představitelům politického života, 
v sedmdesátých letech podepsal Chartu 77 
a poté odešel do emigrace. Zdeněk Mlynář 
je autorem celé řady odborných knih, širší-
mu okruhu čtenářů je známa jeho vzpomín-
ková kniha Mráz přichází z Kremlu.

85. výročí narození
Jiří Karen 
* 11. 6. 1920 - † 30. 4. 2000
Básník Jiří Karen, vlastním jménem Ladislav 
Podmele, se narodil v Litomyšli, dětství pro-

Regionální  výročí žil v Podhořanech u Skutče. V letech 1935-
1939 se učil knihkupcem u pana Jandy ve 
Vysokém Mýtě. V době 2. světové války byl 
totálně nasazen v Německu a po návra-
tu v r. 1945 složil maturitu a vystudoval 
Filozofickou fakultu UK. Působil jako stře-
doškolský učitel a vychovatel. Od roku 1962 
až do roku 1976, kdy odešel do invalidního 
důchodu, byl odborným pracovníkem ve 
Výzkumném ústavu odborného školství. 
Své první básně začal psát již v mládí, 
ale první knižní vydání jeho veršů vyšlo až 
v roce 1972. Sbírka se jmenuje Vteřiny zrání 
a po ní rychle následovaly další. Do svého 
rodného kraje i do Vysokého Mýta se bás-
ník rád vracel, s potěšením se setkával se 
svými přáteli a čtenáři svých veršů. 

Naše Kalendárium zachycuje významné postavy 
vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému 
umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha dalším 
oblastem, bez ohledu na to, zda se do nich jed-
notlivé osobnosti zapsaly blahodárně, či neblaze. 
Kalendárium Vám o nich poskytne základní 
údaje.
zdroj: www.libri.cz

Architektura
Vývoj podoby města
Dnešní půdorys Vysokého Mýta, původně jednoho ze středisek v soustavě pohraničních měst, 
zachovává v podstatě původní stavební dispozici zakladatelů a patří k nejcennějším historickým 
památkám svého druhu.
Z téměř pravidelného čtvercového náměstí o stranách 153, 147, 134 a 127 metrů jsou vedeny 
v rozích a uprostřed stran ulice, kolmo navazující na zadní uliční sí�, rovnoběžnou se stranami 
náměstí. Tento ojedinělý způsob zástavby vycházel z urbanistických ideálů gotiky, respektoval 
i hmotové a výškové členění okolních domů. Byl důmyslný i z hlediska vojenské obrany 
města.

Vysoké Mýto - tradice a současnost úryvek z knihy
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Dochovaná sklepení mnohých měš�anských domů na náměstí i v přilehlých ulicích svědčí 
o tom, že původní zástavba měla vesměs podloubí, která zanikla pravděpodobně po velkých 
požárech v letech 1461 a 1517. Po nich prošlo město rozsáhlými stavebními změnami. Ty byly 
potřebné také proto, že Vysoké Mýto s 368 domy (1518) patřilo mezi deset největších měst 
království.
V tomto období vznikla většina kamenných domů na náměstí. Další rozmach města byl však 
přerušen v roce 1547, když Ferdinand I. odebral městu výsady. I přesto, že se později privile-
gia městu vrátila, stagnace pokračovala. Vliv renesance se tak na tváři města projevil relativně 
málo, zřejmě také proto, že pozdně gotická kamenná zástavba svým sevřeným prostorovým 
uspořádáním rozsáhlejší přestavbu ani neumožnila. Renesanční inspirace se omezila na pře-
stavbu a vnější úpravy některých původně gotických objektů. Výjimkou je dodnes zachovaná 
budova staré radnice z roku 1536, v roce 1543 postavený kostel sv. Trojice a stará zvonice při 
kostele sv. Vavřince z roku 1538, která byla v roce 1720 zvýšena o patro.
O to výrazněji zasáhlo do historického jádra města baroko. Změnami prošla většina dochova-
ných měš�anských domů a po požárech v letech 1700, kdy bylo zničeno 180 domů, a 1774, kdy 
vyhořelo 238 domů, došlo k dalším stavebním proměnám, které výrazně přetvořily tvář města.
Staré městské opevnění, porušené již v první polovině 18. století a bránící plošnému rozvoji, 
bylo zčásti rozebráno a kámen byl použit na opravy a výstavbu nových domů, hradební příkop 
byl zčásti zasypán a proměněn v soukromé zahrady. Zbořeno bylo také deset domů uprostřed 
náměstí.
Město se rozrostlo za své původní hradby, kde vznikla celá řada nových staveb, převážně již 
v klasicistním slohu.
Na prostranství vedle kostela sv. Vavřince byla v roce 1855 vystavěna budova reálky podle návr-
hu Františka Schmoranze, 1880 bylo zbudováno klasické gymnázium podle návrhu architekta 
Hellera, za hradbami v Jungmannových sadech byla v letech 1906-1907 vybudována nová 
měš�anská škola podle návrhu architekta Skřivánka.

(Knihu Vysoké Mýto - tradice a současnost vydalo Město Vysoké Mýto v roce 2004; lze ji zakoupit 
mj. v Informačním centru Města Vysoké Mýto na Městském úřadu.)

Rada města zřizuje:
jako svůj iniciativní poradní orgán Majetko-
vou komisi s účinností od 1. 4. 2005.

Rada města jmenuje:
Mgr. Josefa Vondráčka do funkce člena 
a předsedy Majetkové komise;
Ing. Janu Holubovou do funkce člena 
a zapisovatele Majetkové komise;
Ing. arch. Milana Košaře, Ing. Michala Zimu, 
Ing. Stanislavu Jetmarovou, Ing. Václava 
Sadílka a Ing. Jindřicha Svatoše do funkce 
členů Majetkové komise.

Rada města souhlasí mj.:
s přijetím finančního daru:
ve výši 10 000 Kč od První Vysokomýtské 
stavební společnosti s r. o. na ekologické 
účely ve městě Vysoké Mýto. 

Rada města bere na vědomí mj.:
účast Saframentské kapely ze ZUŠ Vyso-
ké Mýto na XXVI. Pyrzyckém setkání 
s folklórem v našem polském partnerském 
městě Pyrzyce.

Z jednání rady

Odbor dopravních a občanských 
agend
V následujících řádcích vás chceme sezná-
mit s některými činnostmi odboru dopravních 
a občanských agend Městského úřadu Vysoké 
Mýto, který sídlí v Jiráskově ulici čp. 179, (býva-
lý hotel Optimal). Ve druhém nadzemním pod-
laží se nachází oddělení občanských agend, 
které má na starosti cestovní doklady, občan-
ské průkazy, evidenci obyvatel a matriku. O po-
schodí výše, v podkroví, se nachází oddělení 

Informace z MěÚ
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dopravních agend, kde najdete zkušebního ko-
misaře, evidenci motorových vozidel, řidičské 
průkazy, správní orgány na úseku dopravních 
přestupků, emisí, pojištění a pracovníka silnič-
ního hospodářství.

Cestovní doklady
Na úseku cestovních dokladů nedochází 
k žádným zásadním změnám. Cestovní pasy 
se vydávají v územní platnosti do všech států 
světa. Pas se strojově čitelnou zónou se vydá-
vá ve lhůtě do 30 dnů. Platí deset let, u dětí 
do 15 let pět let. Za vydání zaplatíte správní 
poplatek ve výši 200 Kč, děti 50 Kč. V přípa-
dech mimořádné časové tísně můžete požádat 
o vydání cestovního pasu bez strojově čitel-
ných údajů ve zkrácené lhůtě, ale jeho doba 
platnosti je pouze 1 rok, správní poplatek činí 
600 Kč, a protože neobsahuje strojově čitelné 
údaje, může dojít k prodloužení doby vašeho 
odbavení na hranicích. Pro cesty do zahrani-
čí lze použít všechny stávající typy cestovních 
pasů, pokud jim neskončila doba platnosti. Po 
vstupu České republiky do EU lze do zemí Ev-
ropské unie cestovat pouze na platný občan-
ský průkaz typu "karta". Upozorňujeme, že od 
1. 1. 2006 lze vycestovat pouze na občanský 
průkaz se strojově čitelnou zónou (zelený 
OP vydaný po 1. 7. 2000). Při cestách do méně 
frekventovaných zemí EU doporučujeme ces-
tovat s pasem, nebo� tamní orgány nemají jas-
ný přehled o všech osobních dokladech nově 
přistoupivších zemí a mohou tak vznikat určité 
problémy. Dovolíme si ještě jedno doporučení. 
Před cestou do zahraničí si včas zkontrolujte 
dobu platnosti vašeho cestovního pasu, aby 
vaše dovolená nezačínala stresovým obstará-
váním cestovního dokladu.  
Občanské průkazy
V letošním roce probíhá první vlna výměny 
občanských průkazů. 31. 12. 2005 končí plat-
nost všech občanských průkazů vydaných 
do 31. 12. 1994 bez ohledu na skutečnost, že 
v těchto občanských průkazech je vyzna-
čena doba platnosti „bez omezení“ nebo 
„platnost prodloužena bez omezení“.

Tabulka výměny občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů:

OP vydané do: Povinnost vyměnit OP do: 

31. 12. 1994 31. 12. 2005 
31. 12. 1996 31. 12. 2006 
31. 12. 1998 31. 12. 2007 
31. 12. 2003 31. 12. 2008 

Žádost o vydání OP musí žadatel předložit nej-
později do 30. listopadu příslušného roku. Žá-

dáme vás, abyste tuto výměnu nenechávali až 
na závěr letošního roku, a tím předešli dlouhé-
mu čekání. Děkujeme všem, kteří to již učinili, 
nebo se k tomu v nejbližší době chystají. Tato 
výměna je bezplatná. Nový občanský prů-
kaz je od letošního roku vydáván s anglickým 
a francouzským překladem položek. K podání 
žádosti potřebujete pouze stávající občanský 
průkaz a jednu fotografii současné podoby. 
Abychom vám usnadnili výměnu osobních 
dokladů, zajistil městský úřad zhotovování fo-
tografií na počkání přímo na našem oddělení. 
V základní nabídce obdržíte 4 kusy fotografií, 
které můžete využít i při výměně cestovního 
pasu nebo řidičského průkazu. Vycházíme 
vstříc i osobám, které mají trvalý pobyt ve Vyso-
kém Mýtě, ale v pracovní dny se zdržují mimo. 
Žádost o výměnu občanského průkazu mohou 
podat v místě svého působiště a náš úřad ho 
následně po vyhotovení odešle k převzetí na 
úřad, který si žadatel v žádosti uvede.
Městský úřad Vysoké Mýto, jako pověřený 
obecní úřad, nabídl na setkání starostů obcí 
tohoto správního obvodu zajištění výměny OP 
přímo v obcích našimi pracovníky. Ti by mimo 
povinné úřední dny, tzn. v úterý nebo ve čtvr-
tek, v předem dohodnutých termínech, zajistili 
přijetí žádostí a i následné předání občanských 
průkazů. O tuto službu projevila řada obcí zá-
jem a 24. května začínáme v Zámrsku. V rámci 
personálních možností se pokusíme v těchto 
výjezdních úředních dnech přijmout od občanů 
i žádosti o vydání cestovních pasů a případně 
o výměnu řidičských průkazů. Bohužel nejsme 
schopni ve vesnicích zajistit zhotovování foto-
grafií, nebo� zařízení, které používáme, není 
mobilní. 

Matrika
Od 1. 1. 2005 došlo novelou zákona o matri-
kách ke sladění matričních obvodů se správní-
mi obvody obcí s pověřeným obecním úřadem 
a správních obvodů obcí s rozšířenou působ-
ností. Do vysokomýtského matričního obvodu 
přibyly obce České Heřmanice, Leština, Nové 
Hrady, Radhoš�, Řepníky, Stradouň, Týniš�ko a 
Vinary.
Nejvýznamnější změnou je výkon sňatkového 
obřadu také na zámku v Nových Hradech. Rada 
města Vysoké Mýto rozhodla, že každá sobo-
ta v lichých týdnech bude oddacím dnem pro 
obřadní síň ve Vysokém Mýtě a každá sobota 
v sudých týdnech bude oddacím dnem pro ob-
řadní síň v Nových Hradech. Zákon samozřejmě 
umožňuje po dohodě s příslušným matričním 
úřadem uzavřít manželství i v jiný než oddací 
den a případně i na jiném vhodném místě.
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Řidičské průkazy
Aktuální otázka. Nejdříve sdělíme dosavad-
ní právní stav. Podle současného znění § 134 
odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích platí, že všechny 
řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 
do 31. prosince 2000 musí být vyměněny za 
nové nejpozději do 31. prosince 2005. Povinné 
výměny řidičských průkazů nepodléhají správ-
nímu poplatku, nedochází-li současně ke změ-
ně údajů zapisovaných do řidičského průkazu. 
Již nyní je evidentní, že realizace povinných 
výměn podle stávající zákonné dikce se pos-
tupem času dostává na hranici praktické pro-
veditelnosti. Vláda České republiky předložila 
Parlamentu k projednání návrh novely zákona 
o provozu na pozemních komunikacích, který 
projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu 
ČR. Tento vládní návrh předpokládá prodlou-
žení lhůty pro povinnou výměnu starších řidič-
ských průkazů za nové a její rozložení do ně-
kolika etap s ohledem na stáří vyměňovaného 
řidičského průkazu.

1. etapa: 
do konce roku 2007 pro řidičské průkazy 
vydané od 30. 6. 1964 do 31. 12. 1993
2. etapa: 
do konce roku 2010 pro řidičské průkazy 
vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
3. etapa: 
do konce roku 2013 pro řidičské průkazy 
vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004

Vladimír Běloušek
 vedoucí odboru

Odbor životního prostředí
Seriál o třídění a recyklaci odpadů

V březnovém vydání zpravodaje (3/2005) 
jsme vás seznámili se značkami na obalech 
– našimi rádci při třídění odpadů.

Nyní si zopakujeme značky na obalech, které 
nás informují o materiálu, ze kterého je obal vy-
roben, a řekneme si, kam jednotlivé obaly po 
použití patří.

Obaly jsou označeny šipkou s číslem 
nebo zkratkou. Nejčastější kódy jsou 
uvedeny v následující tabulce:

Papír  PAP 22 
Vlnitá lepenka PAP 20 
Hladká lepenka PAP 21 
Bílé sklo GL 70 
Zelené sklo GL 71 
Hnědé sklo GL 72 
Ocel  FE 40 
Hliník  AL 41 
Dřevo  FOR 50 
Polyethylentereftalát PET 1 
Polypropylén PP 5  
Polystyrén  PS 6  
Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4  
Polyetylén (lineární)  HDPE 2  
Kombinovaný obal C/  obal je vyroben z více materiálů, 

z nichž ten za lomítkem převládá 
Nápojový karton C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal,  

kde převládá papír 

Takto označené obaly po použití vho	te do 
kontejneru na PLASTY:

HDPE LDPE PP PSPET 1 2 4 5 6

Takto označené obaly po použití vho	te do 
kontejneru na SKLO:

GL 70 71 72

Takto označené obaly po použití vho	te do 
kontejneru na PAPÍR:

PAP 20 21 22

Takto označené obaly po použití odneste na 
sběrný dvůr a vho	te do kontejneru na KOVY:

 AL 41

Chcete vědět víc? Obra�te se na Lenku Ry-
šavou, tel.: 465 466 164, e-mail: lenka.rysa-
va@vysoke-myto.cz.

Odbor územního plánování a regio-
nálního rozvoje
V úterý 31. 5. 2005 v 10.00 h se uskutečnilo 
slavnostní zasedání k dokončení desetileté vý-
stavby v sídlišti Družba (mezi ulicemi Prokopa 
Velikého, V Peklovcích, Žižkova a Plk. B. Ko-
houta), kde bylo realizováno celkem 205 bytů. 
Současně proběhlo předání posledních do-
končených 13 bytů.
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Obnova Klöcklerova statku
Klöcklerův statek, číslo popisné 65 v Litomyšlské ulici ve Vyso-
kém Mýtě byl postaven v roce 1626 Matějem Cyrilem Heynem 
z Heynberka. V roce 1809 byl statek obnoven Františkem Zejgli-
cem v původně barokním stylu. V průčelí domu jsou Pickovy fres-
ky zhotovené podle návrhů Mikoláše Alše. Rodina a host jsou dvě 
hlavní fresky prvního patra, představující život starých Slovanů. 
Dvě menší fresky zobrazují vždy postavu s koněm, mezi přízemím 

a prvním patrem se vine pás s malbami zvířat. V roce 1935 došlo k obnovení fresek i domu. 
Okna byla doplněna rokokovými mřížemi. Po levé straně domu stojí brána s nikou ve ští-
tě. V zahradě, otočena směrem do Litomyšlské ulice, stojí socha Panny Marie s Ježíškem ze 
17. století, asi 4 metry vysoká, která sem byla přemístěna v roce 1893 z Litomyšlské ulice. 
V levém rohu zahrady stojí dvoupodlažní polygonální altán o průměru asi 6 m z první poloviny 18. 
století. Ke statku dříve patřily i rozsáhlé hospodářské budovy a polnosti.
Z důvodu statického narušení domu bylo v roce 2003 přistoupeno k jeho statickému zajištění, 
a to sepnutím obvodového pláště technologií Beamsystému Helifix podle návrhu firmy 
STADO CZ s. r. o., Děčín.
V roce 2004 byla kompletně dokončena obnova této významné kulturní památky provedením re-
novace části secesních oken a dveří včetně obložení (firma Nábytek ANTIK, Vidlatá Seč), výroby 
a osazením kopií části oken a dveří (firma Truhlářství Zima s. r. o., Potštejn), opravy fasády (firma 
KVARTA s. r. o., Choceň). Na závěr bylo provedeno restaurování fasádních maleb akademickými malíři 
Šárkou a Petrem Bergerovými z Písečné.
Obnova Klöcklerova statku byla provedena v rámci „Programu regenerace městských pa-
mátkových rezervací a městských památkových zón“, který každoročně vypisuje Minister-
stvo kultury. Celkové náklady na obnovu za rok 2003 a 2004 činily v rámci tohoto programu 
1 721 000 Kč, přičemž město a stát přispěly na obnovu vlastníku této kulturní památky dotací 
v souladu se zásadami MK ČR pro užití a alokaci finanční podpory k tomuto programu.
V rámci tohoto programu byla v roce 2004 provedena i obnova těchto kulturních památek: nátěr šin-
delové střechy na Choceňské věži, restaurování sgrafit na Litomyšlské bráně, restaurování Knířovské 
madony na náměstí Vaňorného, dokončení opravy hlavní střechy na chrámu svatého Vavřince, výmě-
na oken a dveří měš�anského domu v ul. Pražská 1 (Na střelnici). 
V roce 2004 byly provedeny práce na obnově kulturních památek ve Vysokém Mýtě v celkové 
částce 3 572 303 Kč, z toho se stát podílel částkou (dotací) ve výši 2 330 000 Kč, město částkou 
411 871 Kč a ostatní vlastníci památek částkou 830 432 Kč.

Oldřich Pavelka vedoucí odboru ÚPRR

6



Dne 30. 6. 2005 v 9.30 h. se uskuteční před 
budovou I. stupně ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto 
(nám. Pod Kaštany) slavnostní předání  dokon-
čené akce Dostavba školského areálu.
V rámci programu proběhnou na novém hřišti 
sportovní klání mezi žáky vysokomýtských zá-
kladních škol.

Lušta Production a Město Vysoké Mýto
Vás zvou na
EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
Pondělí 21. června 2005 na náměstí 
Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě

Program:
 9.00 hod. Vysokomýtská dětská de-

chovka pod vedením Václava 
Drobného

 10.15 hod. Dětský pěvecký sbor Karosáček 
MŠ Slunečná pod vedením Mar-
cely Klímové

 10.45 hod. Taneční skupina T-Komplex pod 
vedením manželů Divokých

 12.30 hod. DETOXY - rock - Zámrsk
 14.00 hod. Mt. Říp - rock pop - Vysoké Mýto
 16.00 hod. Tchoři - crazy rock - Přerov
 18.00 hod. Neigborhoud - rock - Vysoké 

Mýto
Programem bude provázet Andrea Štolbová.
Zvuk: Jan Svěrák

Město Vysoké Mýto vás zve na
MEZINÁRODNÍ 
PARTNERSKÉ DNY ENTREVUE 

2005 - jarní část
Ve dnech 23. a 24. červ-
na se bude konat jarní 
část 6. ročníku Meziná-
rodních partnerských dní, 
ENTREVUE 2005. Jako 
každoročně je jarní část 
určena především středo-
školským studentům. Vy-
sokomýtští středoškoláci 
se sejdou na sportovních 
hrách, kterých se budou 

účastnit i jejich kolegové ze zahraničních part-
nerských škol. Menší skupina studentů využije 
přítomnosti italského metalurga Ferdinanda 
Navy a za jeho vedení postaví na náměstí Ot-
mara Vaňorného metalurgickou pec a před-
vede spolu s ním, pravděpodobně poprvé na 
území České republiky, výrobu čistého železa 
ancestrální technikou. Tato pec bude zapálena 

v okamžiku otevření výstavy ve Zvonici. Ta 
bude letos mimořádně atraktivní, protože se na 
společné výstavě představí francouzská šper-
kařka a módní návrhářka Carole Nava, která vy-
staví šperky a módní doplňky vyrobené z čisté-
ho železa, a vysokomýtský rodák Karel Bureš, 
známý nejen jako sochař, ale především jako 
prestižní umělecký kovář. Vernisáž jejich výsta-
vy ozdobí svými písněmi známý folkový zpěvák 
a skladatel Vladimír Merta, který zahraje i večer, 
spolu se zpěvačkou Janou Lewitovou. Jejich 
společný večerní koncert na náměstí bude mít 
i zlatý (vlastně železný) hřeb, nebo� po koncer-
tě dojde k odpichu vytaveného čistého železa 
z metalurgické pece, což je, jak tvrdí italský al-
chymista, podívaná lepší než výroba kamene 
mudrců…

Program:
Čtvrtek 23. června 2005
9.00
Přednáška k 60. výročí ukončení 2. sv. války 
v aule gymnázia
10.00 Zahájení Entrevue (Tyršova veřejná plo-
várna)
10.00 - 15.00 Sportovní soutěže vysoko-
mýtských středních škol a jejich zahraničních 
partnerů na plovárně - nohejbal, plážový volej-
bal, stolní tenis, plavecké soutěže, pétanque 
10.00 - 15.00 vystoupení hudební skupiny Nor-
mál 03 (Tyršova veřejná plovárna)
19.00 - 22.00 diskotéka - nádvoří M-Klubu 

Pátek 24. června 2005
9.00 - 12.00 
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 
(Autodrom) školní autoškola, výstava motocy-
klů, soutěž v jízdě na kolečkových bruslích 
18.00 
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
• Tváří v tvář (Galerie ve Zvonici)
Pařížská šperkařka a módní návrhářka 
Carole Navaová a vysokomýtský rodák, so-
chař a umělecký kovář Karel Bureš. 
• Zapálení metalurgické pece (před Zvonicí) 
za řízení italského alchymisty Ferdinanda Navy, 
který předvede výrobu tzv. čistého železa an-
cestrální metodou
• Hudební vystoupení: Vladimír Merta  
KONCERT NA NÁMĚSTÍ 
PŘEMYSLA OTAKARA II.
20.00  Normál 03 (rock) 
21.00 Jana Lewitová a Vladimír Merta (lidové 
písně a balady)
22.30 Odpich metalurgické pece (před Zvo-
nicí)

Sochař a umělecký 
kovář Karel Bureš při 
práci, Helfštýn 2002.
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Středa 1. 6. 2005 v 17.30 !!!  
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
Kreslený americký pohádkový film z produkce 
Walta Disneyho. Příběhy Medvídka Pú a jeho 
kamarádů ze Stokorcového lesa.
69 min. Mluveno česky. Vstupné 54 Kč.

Čtvrtek 2. 6. 2005 v 19.00  
VELKÁ VODA
Širokoúhlé koprodukční drama ČR, Makedo-
nie, Německa a USA na motivy stejnojmen-
ného kultovního románu Živka Činga. Na 
hranici mezi životem a smrtí se nevyhnutelně 
setkáš se svědomím. Příběh přátelství a zrady 
z poválečné Jugoslávie.
93 min. Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Pátek 3. 6. 2005 v 19.00  
SAMETOVÍ VRAZI
Český kriminální film režiséra Jiřího Svobody. 
Příběh je volně inspirovaný prvním z velkých 
kriminálních případů polistopadové éry.
130 min. Od 15 let. Vstupné 54 Kč.

Neděle 5. 6. 2005 v 19.00
SAW – HRA O PŘEŽITÍ
Americký thriller – horor. Geniální vrah, bi-
zardní smrt, dějové zvraty, falešné stopy,
strach a napětí.
100 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pondělí 6. 6. 2005 v 19.00  
MELINDA A MELINDA
Americká komedie – další nenápadný inteli-
gentní film Woodyho Allena z exkluzivního 
prostředí newyorského Manhattanu. Kome-
die je tragédie, která se stane těm druhým.
100 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 54 Kč.

Úterý 7. 6. 2005 v 19.00  
SLEČNA DRSŇÁK 2: 
JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ
Širokoúhlá krimikomedie USA. Agentka FBI 
– Sandra Bullocková – je vyslána do Las Ve-
gas na svou druhou špionážní misi v rámci 
FBI.
110 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Kino

Čtvrtek 9. 6. 2005 v 19.00  
BOŽSKÁ JULIE
Komedie Kanady, Velké Británie, Ma	arska 
a USA. Filmová adaptace románu W. So-
merseta Maughama. V hlavní roli Annette 
Beningová.
104 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 10. 6. 2005 v 19.00  
xXx: NOVÁ DIMENZE
Širokoúhlý akční thriller USA je pokračo-
váním filmového hitu z roku 2002. Další 
nebezpečné akce agenta xXx. V hlavních 
rolích Ice Cube, Samuel L. Jackson 
a Willem Dafoe.
110 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Úterý 14. 6. 2005 v 19.00  
KRUH 2
Americký horor. Pokračování filmu Kruh, 
který byl remakem kultovního japonského 
hororu. V Kruhu 2 se snoubí tradiční asijské 
duchařské příběhy s technologií 21. století.
A� znáte žánr hororu sebelépe, na tohle 
nemůžete být připraveni.
105 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 15. 6. 2005 v 19.00  
MILLION DOLLAR BABY
Širokoúhlé psychologické boxerské drama 
USA režiséra Clinta Eastwooda. Jeden 
z nejúspěšnějších titulů roku 2004. V hlavní 
rolích Clint Eastwood a Hilary Swanková.
132 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 59 Kč.

Neděle 19. 6. 2005 v 19.00  
BUĎ V KLIDU
Širokoúhlý americký komediální thriller. 
Každý chce mít superstar… John Travolta 
se vrací jako Chili Palmer z filmu Chy�te ho!
118 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 54 Kč.

Kino Šemberovo divadlo (www.365dni.cz)
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Filmový klub Vysoké Mýto uvádí ve čtvrtek 
16. června v 19.00 hodin v Šemberově di-
vadle
ZBYTEČNÁ KRUTOST
(Blood Simple)

Režie:
JOEL COEN 
Scénář: 
Joel a Ethan Coenovi
Kamera: 
Barry Sonnenfeld
Hudba: 
Carter Burwell a Jim Roberge
Hrají: 
John Getz (Ray); Frances McDormandová 
(Abby); Dan Hedaya (Julian Marty); M. Emmet 
Walsh (Loren Visser –soukromý detektiv); Sam-
-Art Williams (Meurice); Deborah Neumannová 
(Debra) aj.

Info:
Filmy bratranců Coeno-
vých jsou českým divá-
kům poměrně známé: 
Barton Fink, Fargo nebo 
Big Lebowski. Zdobí je 
skvělá řemeslná práce, 
svižné tempo vyprávění 
a skvělé herecké výko-
ny. Jejich společný de-
but s trochu podivným 

názvem se v rámci karlovarského festivalu 
dostal v roce 1992 i do Uherského Hradiště, 
kde byl promítnut zástupcům filmových klubů. 
Z rozhovoru překladatelky Dany Hábové 
s autory filmu vyplynulo, že výraz Blood Sim-
ple našli ve starých detektivkách. Jedná se 
o repliku, kterou proslulý autor detektivních 
příběhů Dashiell Hammet používá, aby ústy 
svých detektivů vyjádřil „posedlost krví“ zločin-
ců. Spojitost titulu filmu a jeho obsahu a tradice 
detektivních příběhů reprezentovaných právě 
Hammetem je jedním z klíčů k porozumění 
filmového debutu Coenových. Dalším klíčem 
může být „posedlost“ filmem, kterou oba tvůr-
ci přenášejí na diváky v každém ze svých děl. 
Jejich schopnost natočit výbornou podívanou 
je jedním z důvodů zařazení filmu do programu 
Filmového klubu.

Přij	te se přesvědčit.
Jan Schejbal

Filmový klubPondělí 20. 6. 2005 v 19.00  
ZOSTANE TO MEDZI NAMI
Slovensko-české milostné drama. Žije 
s dvěma muži. Který z nich ji připraví o ro-
zum?
92 min. Od 15 let. Vstupné 54 Kč.

Čtvrtek 23. 6. 2005 v 19.00
Pátek 24. 6. 2005 v 19.00  
ROMÁN PRO ŽENY
Nová komedie režiséra Filipa Renče podle 
scénáře Michala Viewegha s Markem Va-
šutem, Simonou Stašovou a Zuzanou Ka-
nóczovou v hlavních rolích. Film je natočen 
podle stejnojmenného bestselleru Michala 
Viewegha.
100 min. Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Neděle 26. 6. 2005 v 19.00  
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
Širokoúhlý historický film USA od režiséra 
Gladiátora – Ridleye Scotta.  Hrdinský příběh 
mladého rytíře z křížové výpravy.
145 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 28. 6. 2005 v 19.00  
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
Širokoúhlý válečný historický životopisný 
německý film pojednává o posledních de-
seti dnech Adolfa Hitlera. Film vznikl na 
základě knihy osobní Hitlerovy sekretářky 
Traudl Jungové.
150 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 54 Kč.

Čtvrtek 30. 6. 2005 v 19.00
Pátek 1. 7. 2005 v 19.00  
SLUNEČNÍ STÁT
Aneb hrdinové dělnické třídy. Nová česká 
tragikomedie uznávaného slovenského 
režiséra Martina Šulíka a producenta 
Čestmíra Kopeckého. O dílčích neúspěších 
v nepřetržité řadě úspěchů.
95 min. Od 15 let. Vstupné 69 Kč.

V měsíci červenci a srpnu 2005 uvidíte:
Sluneční stát • Stopařův průvodce po Galaxii 
• Ochránce • Star Wars: Epizoda III – Pom-
sta Sithů • Tlumočnice • Závodník Proužek 
• Kung-fu mela • Příšerná tchýně, • Něco 
jako láska • Sahara • Batman začíná.
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TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
STARŠÍ A STŘEDNÍ GENERACI 
se uskuteční ve společenském sále 
M-Klubu v neděli 5. 6. od 14.00 hod. K tanci 
i poslechu hraje Rytmická skupina Stanis-
lava Hájka Vysoké Mýto.
Vstupné: 40 Kč

M-KLUB
Taneční odpoledne

Na nový školní rok 2005/2006 přijímáme při-
hlášky do následujících jazykových kurzů:
- angličtina, němčina, francouzština, španěl-
ština, italština, ruský jazyk. 
Jedná se o celoroční odpolední kurzy určené 
pro začátečníky i pokročilé.
Výuka probíhá 1x týdně dvě vyučovací hodi-
ny. Den a hodina výuky je stanovena na infor-
mativních schůzkách. Kurzovné je počítáno 
podle počtu posluchačů ve třídě.

M-Klub spolu s Jazykovou a sportovní 
miniškolou Choceň vypisuje zápis pro děti 
ve věku 3-15 let na výuku anglického 
a německého jazyka. 
Výuka probíhá v M-Klubu 1x týdně jednu vyu-
čovací hodinu. Je spojena s mnoha druhy 
sportů (míčové hry, bruslení, lyžování). Pro 
děti a rodiče připravujeme různé společens-
ké akce (mikulášská besídka, zájezdy). 

Dále přijímáme přihlášky do těchto hudeb-
ních kurzů: 
kytara, zobcová flétna, klávesové nástroje, 
saxofon, klarinet, klavír.
Výuka v hudebním kurzu je 1x týdně v odpo-
ledních hodinách a probíhá jednotlivě. 
Přihlášky a bližší informace v kanceláři 
M-Klubu, tel. 465 420 420. 

Kurzy

Půjčujeme beletrii, společenskovědní 
naučnou literaturu,  hudebniny, mapy, 
zvukové nosiče CD, LP, MC s hudbou 
i mluveným slovem, informační prameny, 
sbírky zákonů (od roku 1918 do součas-
nosti), zajiš�ujeme meziknihovní výpůjční 
službu. V čítárně nabízíme více než 90 titulů 
novin a časopisů, umožňujeme přístup na 
internet a zejména práci s naučnými CD-
romy. Součástí oddělení pro dospělé je 
i zvuková knihovna pro nevidomé a slaboz-
raké spoluobčany.

Městská knihovna

Pondělí 13. 6. v 19.30    
Cimrman / Smoljak / Svěrák: 
VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
Detektivní hra v podání Divadla Járy Cimr-
mana.
Vstupné: 260, 250 a 240 Kč
Předprodej od 23. 5. v Informačním centru 
na Městském úřadě Vysoké Mýto.

Středa 22. 6. v 19.30
PRDELAČKA
Nový zábavný pořad pražské travesti skupi-
ny Screamers.
Vstupné: 180, 170 a 160 Kč
Předprodej od 1. 6. v Informačním centru 
na Městském úřadě

Předběžná nabídka divadelního 
předplatného 
Šemberova divadla Vysoké Mýto
na sezónu PODZIM 2005:

20. 9.– Agentura PKS Praha: 
PAŘÍŽANKA
říjen – Divadlo Ungelt Praha: 
ŘIDIČ SLEČNY DAISY
31.10. – Východočeské divadlo Pardubice: 
CYRANO V BUFFALU
21. 11. – Městské divadlo Mladá Boleslav: 
MANON LESCAUT
prosinec – Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště: 
MARYŠA

Divadlo
Šemberovo divadlo

Po prázdninách se můžete těšit na 
pokračování o těchto nedělích: 11. září, 
9. října, 13. listopadu a 11. prosince 2005.
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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

Školení
14. června 2005 od 12.30 do 16.00 hod.
NEBOJTE SE ON-LINE 
KATALOGU
důležitého pomocníka při vyhledávání 
dokumentů.
Individuální cca půlhodinové zaškolení pro 
začátečníky. Předchozí zajištění termínu na 
tel. 465 420 769 nutné. Zdarma.

Výstava
Vestibul a oddělení pro dětské čtenáře:

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Výstava výtvarných prací dětí ze Speciální 
školy ve Vysokém Mýtě.

Všechny aktuální informace, plánované 
akce a on-line katalog dokumentů, které 
jsou u nás k dispozici, naleznete na adrese: 
www.knihovna.myto.cz
telefon: 465 420 769.

Zajímavé tituly z novinek Městské 
knihovny Vysoké Mýto 

Naučná literatura
Atkinson, Sue: Jak zdolat skálu jménem 
deprese
Buckland, Toby: Zahradní ploty a zídky

Beletrie
Coelho, Paulo: Záhir
Francis, Dick: Noční můry
Hussaini, Safiya: A zemřeš ukamenováním

Literatura pro děti
Adams, Susan: Hrajeme si doma i venku
Brashares, Ann: Holky v kalhotách

TVÁŘÍ V TVÁŘ
Pařížská šperkařka a módní návrhářka 
Carole Navaová a vysokomýtský rodák, 
sochař a umělecký kovář Karel Bureš.
Galerie ve Zvonici, nám. Otmara 
Vaňorného od 25. 6. do 11. 9. 2005
Denně kromě pondělí a úterý, 9-12, 13-17 
hod.
Vernisáž v pátek 24. 6. v 18.00 za účasti 
autorů a za přítomnosti italského alchymisty 
Ferdinanda Navy, který předvede výrobu 
tzv. čistého železa ancestrální metodou.
Hudební vystoupení: Vladimír Merta 

Vystaveny budou železné šperky z čistého 
železa, drahého kovu, který se stává mód-
ním hitem, i módní doplňky signované 
Carole Nava, jež reprezentují ryze ženský 
přístup ke zpracování železa. Železné sochy 
Karla Bureše, tvořícího dnes v Cerekvici 
nad Loučnou, pak na výstavě symboli-
zují přístup mužský. Tváří v tvář se tak na 
společné výstavě ocitají nejen Francouzska 
a Čech, žena a muž, ale též křehká krása 
i dokonalá řemeslná preciznost obou 
umělců při zpracování nejstaršího kovu.

Městská galerie

Carole Nava: 
Kolekce 2004: 

Kabelka (kůže, 
čisté železo), 

přívěšek 
(čisté železo, 
barokní perly, 

kůže), 
signováno 

Carole Nava, 
Art et fer pur 

Créations, 
2004
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JAN ŠIBÍK – CHCI JEŠTĚ ŽÍT
30. května – 3. června 2005
V působivých prostorách Staré radnice 
ve Vysokém Mýtě bude od 30. května do 
3. června 2005 vystaven soubor patnácti 
fotografií Jana Šibíka (Reflex), které nafotil 
v ukrajinské Oděse. Lidé s AIDS zde dožívají 
a umírají jako největší odpad společnosti, 
bez léků a s minimální lékařskou pomocí. 
Soubor fotografií už putoval celou řadou 
měst v naší republice – cílem celé huma-
nitární akce je získat sumu alespoň dvaceti 
tisíc dolarů (asi 460 000 korun) a jimi zajis-
tit nemocným léky, dnes běžně dostupné 
v Evropě a, když přijde jejich čas, i důstoj-
ný odchod ze života. Přispět je možné také 
formou dárcovské SMS ve tvaru DMS CHCI-
ZIT na číslo 87777 (cena jedné SMS je třicet 
korun).
Přij	te i vy podpořit dobrovolným vstupným 
tuto akci. Organizátorem výstavy je Regio-
nální muzeum ve Vysokém Mýtě. 

Soňa Bezdíčková – kurátorka výstavy

Infekční nemocnice, Oděsa, Ukrajina, 2004 
Saša mi pár hodin před smrtí řekl, že není připra-
ven umřít a že CHCE JEŠTĚ ŽÍT. Tak vznikl název 
celé humanitární akce na pomoc lidem s AIDS.

PSÍ ŽIVOT
ANEB VYBRANÉ KAPITOLY 
Z DĚJIN PSÍHO RODU
12. června – 11. září 2005
Výstava je postavena na autentickém sbír-
kovém materiálu předních českých muzeí 
a galerií (fosílie, archeologické nálezy, pre-
paráty, volné i užité výtvarné umění všech 
období, staré tisky, archiválie, apod.), doklá-

Regionální muzeum dajícím tisíciletou společnou cestu člověka 
a psa a připomínajícím roli tohoto zvířete 
v kulturních dějinách.
Na vernisáži výstavy, která se bude konat 
v neděli 12. června 2005 od 14.00 hod., 
vystoupí Miloň Čepelka z Divadla Járy Cimr-
mana s přednesem povídky Kurta Vonnegu-
ta Neuvěřitelný chundeláč Tomáše Edisona. 
Od 15.00 hod. budou na muzejním dvoře 
předvedeny ukázky psích sportů: agility, fly-
ball a tanec se psem.

Doprovodné akce výstavy:
PSÍ TÝDEN
Úterý 21. června v 10.00 a 13.00 hodin pro 
školy a v 16.00 hodin pro veřejnost
na náměstí Přemysla Otakara II. vystoupí 
s ukázkou výcviku a dovedností policejních 
psů cvičitelé z výcvikového střediska Býcho-
ry Policie ČR.

Středa 22. června v 10.00 a 13.00 pro 
školy a 17.30  pro veřejnost
vystoupí v Regionálním muzeu ve Vysokém 
Mýtě RNDr. Dana Holečková, ředitelka ZOO 
Dvůr Králové nad Labem s přednáškou Pes 
a jeho příbuzní.
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Čtvrtek 23. června v 10.00 a 13.00 hod. 
pro školy a v 16.00 hodin pro veřejnost
vystoupí v Regionálním muzeu ve Vysokém 
Mýtě s ukázkou výcviku a dovedností sle-
peckých psů cvičitelé Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých ČR.

JORKŠÍRSKÉ VYSOKÉ MÝTO 
v neděli dne 11. září od 14.00 hod.
pořádá Regionální muzeum ve Vysokém 
Mýtě ve spolupráci s pelhřimovskou agen-
turou Dobrý den jako derniéru výstavy PSÍ 
ŽIVOT
SETKÁNÍ CO NEJVĚTŠÍHO 
POČTU JORKŠÍRSKÝCH 
TERIÉRŮ 
na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém 
Mýtě se snahou o zápis do knihy rekordů 
a kuriozit České republiky a soutěží o nej-
menšího a největšího jorkšíra (pro každého 
psího účastníka bude přichystán malý dá-
rek).

Jako doprovodnou akci k výstavě ve věži 
Litomyšlské brány 
POUTNÍ MÍSTA 
NA VYSOKOMÝTSKU 
pořádá Regionální muzeum ve Vysokém 
Mýtě do 17. července 2005 soutěž. Zájem-
ci si mohou vyzvednout soutěžní list v Mu-
zeu nebo ve věži Litomyšlské brány. Úkolem 
soutěže je nasbírat otisky razítek na všech 
následujících poutních místech: LUŽE (po-
kladna hradu Košumberk), VRACLAV (st, 
so, ne pokladna barokního areálu), KNÍŘOV 
(u hlavního vchodu do kostela), HEMŽE 
(dveře vpravo u bočního vchodu do koste-
la). Vyplněný soutěžní list odevzdají úspěšní 
sběratelé v pokladně muzea, kde si jako od-
měnu mohou vyzvednout mapu a průvodce 
po poutních místech.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě se 
ve dnech 18. května – 30. června 2005 
zapojí do sbírky konané v muzeích a gale-
riích napříč Českou republikou „Vstupenka 
pro Asii“, realizované prodejem pohlednic. 
Výtěžek sbírky půjde na obnovu zničeného 
Muzea námořní archeologie v Galle na Srí 
Lance (http://icom.museum/disaster_relief; 

http://cf.hum.uva.nl/galle). Sbírku v ČR zaš-
ti�uje Člověk v tísni, společnost při České 
televizi o.p.s. a je pořádána ve spolupráci 
s Asociací muzeí a galerií ČR, Českého vý-
boru ICOM a Českého komitétu Modrého 
štítu. Pohlednice si mohou zájemci zakoupit 
v pokladně muzea. 

Poslední dva měsíce byly na naší škole ve 
znamení velké sběrové akce pod názvem 
Sbíráme s Pepou. Žáci sbírali starý papír 
a poté i starý hliník. Celou akci provázel 
panáček Pepa, který se nestačil divit nad 
rostoucí hromadou papíru ve sklepě školy. 
Do soutěže se zapojili všichni včetně učitel-
ského sboru. Drobné problémy, způsobené 
nečekaným množstvím papíru, se nako-
nec podařilo Pepovi a učitelům zvládnout 
a výsledkem bylo skoro 20 tun starého pa-
píru, nasbíraných na obou stupních škol. 
Za vydělané peníze byl s pomocí firmy 
V-DATA Vysoké Mýto zakoupen digitální da-
taprojektor, který se stane velkým pomocní-
kem nejen v hodinách informatiky.
Na sladké odměny se mohli těšit nejlepší 
sběrači a nejlepší třídy:
1. Fedor Haljuk (4.C) 1. třída 7.B 
2. Iva Pitrová (8.D) 2. třída 4.C
3. Michaela Gregorová (5.B) 3. třída 7.A
Nejvíce hliníku nasbírala třída 5.A.
Za sladké odměny pro nejlepší třídy děkujeme 
Hejhalově cukrárně.

Učitelé ZŠ Javornického

Školy
ZŠ Javornického

Akce ZUŠ - červen 2005
2. 6. čtvrtek  - Představení tanečního oboru 

- zač. 8.30 a 10.00 hod., 
Šemberovo divadlo 

9. 6. čtvrtek  - Koncert Kláry Novákové 
(harfa, flétna) a Ilony Vávrové 
(klavír) - 19.30 hod., sál školy 

14. 6. úterý - Koncert  žáků – 17.00,  sál  školy
16. 6. čtvrtek - Společný pěvecký koncert 

pěveckého oddělení ZUŠ 
a pěveckého sboru Otakar - 
19.00 hod., sál školy

Základní umělecká škola
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ANKETA V ZUŠ
V květnu proběhla v základní umělecké ško-
le anonymní písemná anketa, ve které děti 
volně odpovídaly na otázku, proč chodí do 
ZUŠ. Ve schránce se během krátké doby 
shromáždilo 54 odpovědí: Baví mě to – 20, 
Jsou tu hodní učitelé – 13, Chci se něco 
naučit – 10, Je tady legrace – 3, Jsou tu 
hezké holky – 3, Mám tu kamarády – 2, Je 
tu klid, nikdo nenadává – 1, Je tu nuda – 1, 
Je tu tréma, ale škola je pohodová a plná 
sluníčka – 1.
Padesát čtyři odpovědi je jen malý vzorek 
žáků ZUŠ (ani ne 1/16). Přesto nás překvapi-
la absence odpovědí typu: Protože to chtějí 
rodiče. Jistě jsou mezi našimi žáky i takoví, 
kteří plní přání rodičů a ocení výsledky až 
později. Dokonce si myslíme, že takovou 
fází projde hodně dětí. Právě proto máme 
z výsledku této malé ankety radost. 

Učitelský sbor ZUŠ

Gymnázium Vysoké Mýto pořádá výstavu 
a koncert

PROVENCE, MÁ LÁSKA
MARTA JELÍNKOVÁ – TENOROVÁ
fotografie z Provence
Galerie Kateřina 6. 6. – 30. 6. 2005
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 
6. 6. 2005 v 17.30 hod.

KONCERT
EVA KRIZ – LIFKOVÁ
zpěv provensálských písní, trubadúrských 
veršů a francouzských šansonů,
MILAN DVOŘÁK
klavírní doprovod,
HANA KOFRÁNKOVÁ
přednes poezie a textů z knihy „Provence, 
má láska“ Marty Jelínkové – Tenorové.
Koncertní sál ZUŠ, úterý 7. 6. 2005 
v 19.00 hod., vstupné 100 Kč.
Prodej vstupenek v kanceláři gymnázia.

Gymnázium Vysoké Mýto

1.  6.  (středa)
DEN DĚTÍ Z KLUBÍČEK 
pro členy zájmového kroužku Klubíčko

2. a 3.  6.
SBÍRKA PRO CHARITU
přijímáme pouze společenské hry, dětské 
knížky, leporela, stavebnice, hračky pro 
malé děti, pastelky, výtvarné potřeby, papíry 
na kreslení, zbytky látek, vlnu, přízi, jehlice 
na pletení, háčky, nitě, jehly, lipové dřevo na 
vyřezávání, sportovní potřeby.
 
10. – 12.  6.
Krajské kolo rybářské soutěže 
ZLATÁ UDICE 

22. – 26. srpna
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
ANEB SPÍME DOMA
Na každý den je od 8 do 17 hodin připraven 
zajímavý program, který bude ještě upřes-
něn na plakátech. 
Pondělí  -  Toulovcovy maštale
Úterý     -   Vodácký den
  Jízdy na raftech a kajacích
Středa   -   Lanové centrum Olomouc
Pro malé  -  ZOO Olomouc
Čtvrtek   -  Den na autodromu s možností 
  jízdy na motokáře
Pátek    -   Táboření, vaření na ohni
Můžete se přihlašovat na celý tábor, ale i na 
jednotlivé dny zvláš�.
Speciálně upozorňujeme starší zájemce na 
lanové centrum!
Cena středečního programu v Olomouci je 
550,- Kč, cena celého tábora je 940,- Kč.
Přihlášky v DDM Mikádo, tel. 465 424 314.

DDM Mikádo

14



Koncert folk-rockové litomyšlské kapely 
ZVRCHUDRÁT 
(www.zvrchudrat.unas.cz) 
Pátek 17. 6. od 19.00 na skautské zahradě 
u Zvonice. Zároveň bude probíhat roverská 
čajovna.

PŘEDPRÁZDNINOVÉ 
POSEZENÍ 
SE SAFRAMENTSKOU 
KAPELOU
Středa 22. 6. od 17.00 na skautské zahradě 
u Zvonice.
Přij	te si posedět u ohně, popovídat, zazpívat 
a třeba i opéct něco dobrého. 

Skautské středisko Lejsek Vysoké Mýto
Vás zve na
OSLAVU SVĚTOVÉHO DNE 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A DNE DĚTÍ
Neděle 5. 6. 2005 14.30 hod. 
Skautská klubovna u Zvonice.
Občanské sdružení inex-sdružení dobrovol-
ných aktivit z Kosteleckých Horek pro vás chys-
tá ukázky řemeslného zpracování přírodních 
materiálů; hry, které se dříve hrály na vesnici, 
soutěže. Do všech aktivit se budete moci zapo-
jit a sami si je vyzkoušet.

vás zve na 3 setkání:

1. června
SVĚT BAREV
(malování do kruhu) 
8. června
DYNAMICKÁ MEDITACE 
15. června
JÓGA ZVUKŮ
(brámari, zpívání manter) 
Vždy od 18.00 do 19.30 v gymnáziu ve 
Vysokém Mýtě.
Vezměte si s sebou cvičební úbor, pastelky.
Vstup 40 Kč.  
Na setkání se těší Mgr. Dana Mořkovská 
morkovska@gvmyto.cz, tel.: 465 423 371, 
737 582 384.

Škola Jógy Karakal

červen – červenec
10. - 12. 6. 
PLETENÍ KOŠÍKŮ
Víkendovou pracovní dílnu, seznamující 
s pletením z africké liány a vrbového proutí, 
vede Zuzana Kovaříková z pražských koší-
kářských dílen.

24. - 26. 6. 
RYBNIČKY
benefice Hany Voříškové a jejích hostů, di-
vadla DNO a Johanky Vaňousové.

9. 7. 
LETEM ČAJOVÝM SVĚTEM
Čtyři přednášky čajového tovaryše Huberta 
Hátle s ochutnávkou, výstava čajové kera-
miky raku Jany Krejzové.

17. - 24. 7. 
MINIATURNÍ LOUTKOVÁ 
DIVADLA 
Výtvarná divadelní dílna Hany Voříškové 
„krabice jako divadelní prostor“.

29. – 31. 7. 
VÍKEND PRO RELAXACI 
A REGENERACI
Masáže (Jaroslav Houde), cvičení jógy, 
indiánská sauna (Jana Krejzová).
Bližší informace: Jana Krejzová.
tel.: 777 188 977.

Manželé Soňa a Miroslav Navrátilovi si vás do-
volují pozvat na přednášku na téma:

ORIENTÁLNÍ DIAGNOSTIKA
- displej obličeje a orgánové okruhy aneb jak 
rozpoznat ve tváři kondici a nemoci jednotli-
vých tělesných orgánů 
- tajná řeč nemocí
- v rámci přednášky bude zájemcům provede-
na diagnostika podle obličeje.
Přednáška se uskuteční pouze pro zájemce 
přihlášené nejméně 2 dny předem, a to na tel. 
č. 465 422 797 nebo jindrova@agroprojekce.cz.
Albion, Rokycanova 114, Vysoké Mýto (budova 
Agroprojekce).
Dne 7. 6. 2005 v 18.00 hodin.

Přednášky

Hliněná dílna na ÚjezdciSkautské středisko Lejsek
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Základní kynologická organizace Vysoké 
Mýto

pořádá dne 18. 6. od 8.00 hod. 28. ročník 
MEMORIÁLU JANA KŘIKLAVY
Závod pro psy a psovody provozující 
sportovní kynologii, kterého se pravidelně 
zúčastňuje kolem čtyřiceti závodníků. 
Soutěžní klání bude probíhat v poslušnosti 
a v obranách, a to v kategoriích ZM, ZVV1, 
ZVV2 a IPO3. 
Všichni příznivci kynologie jsou srdečně 
zváni na naše cvičiště na Sárovci.

V neděli 19. 6. pak členové ZKO pořádají 
UKÁZKU VÝCVIKU 
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 
Udělejte si příjemný pěší či cyklistický výlet 
na naše cvičiště na Sárovci a uvidíte, co 
všechno umí naši členové a jejich čtyřnozí 
kamarádi. Ukáží vám cviky poslušnosti, 
obrany, agility – a také tanec se psem. 
Občerstvení připraveno. Na shledání se těší 
členové ZKO Vysoké Mýto.

Již tradičně Sbor dobrovolných hasičů Vysoké 
Mýto pořádal 1. května 2005 4. ročník soutěže 
Prvomájové štafety o pohár GŘ Karosa Vysoké 
Mýto. Soutěžilo se na hasičském stadionu 
v areálu autodromu. Družstva mladších 
a starších žáků bojovala v těchto disciplínách: 
útok CTIF, štafeta 4x60, štafeta CTIF a štafeta 
dvojic. Celkem se soutěže zúčastnilo 12 
družstev starších žáků a 9 družstev mladších 
žáků. 
Zasoutěžit si přijelo i družstvo starších žáků 
až ze Spišské Nové Vsi, které se umístilo na 
šestém místě.
Naši borci se v kategorii starších žáků umístili 
na pátém místě a mladší žáci skončili na místě 
čtvrtém. Na prvním místě v obou kategoriích se 
umístilo družstvo mladých hasičů z Lukavice.
Výbor SDH Vysoké Mýto by touto cestou chtěl 
poděkovat sponzorům, kteří přispěli k dobrému 
průběhu soutěže.

Za výbor SDH Petr Motl
velitel jednotky SDH obce Vysoké Mýto

Srdečně zveme širokou veřejnost na 
soutěže, které budou v těchto termínech:

4. června
OKRESNÍ KOLO DOROSTU 
V POŽÁRNÍM SPORTU
11. června
VELKÁ CENA OKRESU 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
V POŽÁRNÍM SPORTU
25. června 
OKRESNÍ KOLO DOSPĚLÝCH 
V POŽÁRNÍM SPORTU

ZKO Vysoké Mýto

Kvalifikační turnaj o postup na mistrov-
ství České republiky

Sobota 9. července 2005 
Vysoké Mýto (stadion U Loučné)
Kategorie: Muži (dvojice)
Startovné: 400 Kč / dvojice
Disciplíny: Tenis (čtyřhra), volejbal (dvo-
jice), nohejbal, fotbal (penalty), stolní tenis 
(čtyřhra), házená (sedmičky), basketbal 
(šestky).
Ceny: Poháry, medaile + další věcné ceny.
3 nejlepší dvojice postoupí do Holic na finále 
ČR (10. - 11. září 2005).
Počet dvojic: 32 (prezentace v 7.30 hod.).
Přihlášky a bližší informace: 
Mgr. Josef Kvapil
Ležáků 639, 566 01 Vysoké Mýto
tel. domů: 465 423 404
mobil: 737 606 516
e-mail: Kvapil.J@seznam.cz

Míčový sedmiboj

Sport
Hasiči
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Krajská hospodářská komora 
Pardubického kraje – Oblastní kancelář 
Orlicko
Vás zve na seminář
ZMĚNY V CELNÍCH 
PŘEDPISECH PO 1. 7. 2005
Přednáší: Miroslav Krejčí, vedoucí odd. cel-
ního a daňového řízení CÚ v Ústí nad Orlicí
Místo konání: sál SOŠ a SOU technických 
oborů, Skalka 1692, Česká Třebová (za svě-
telnou křižovatkou směrem na ÚO, třetí ulice 
vpravo).
Termín konání: 11. 6. 2005 od 9 hod., 
prezence od 8.15 hod.
Program: 
1. Přehled změn v celních předpisech po 

1. 7. 2005.
2. Intrakomunitární obchod – INTRASTAT 

po 1. 7. 2005.
3. Extrakomunitární obchod – vyplňování 

JSD, celní režimy, obchod s třetími ze-
měmi.

4. Dotazy, diskuse.

Zápisné činí pro členy KHK PK 595 Kč, pro 
nečleny 833 Kč (částky za osobu vč. 19% 
DPH).
V ceně zápisného je zahrnuta přednáška, 
písemné materiály a občerstvení (nápoje).
Úhrada: bankovním převodem na účet č. 
182867325/0300, ČSOB Česká Třebová, 
VS 109, SS IČO firmy. 
V případě neúčasti přihlášeného se účast-
nický poplatek nevrací, je možno vyslat ná-
hradníka.
V případě zájmu odešlete přihlášku na níže 
uvedenou adresu, fax nebo e-mail.
Bližší informace podá a přihlášky do  9. 6. 
2005 přijímá Krajská hospodářská komo-
ra Pardubického kraje, Oblastní kancelář 
Orlicko, Nádražní 547, 560 02 Česká 
Třebová, tel., fax: 465 536 016, e-mail: 
orlicko@khkpce.cz (IČO 25982583)

Přehled bezplatných služeb
- informační servis – informace o podniká-
ní, regionu, kraji, kontakty na poradenské 
instituce
- informace o podmínkách podnikání v rám-
ci EU a jednotného evropského trhu

Hospodářská komora - česká legislativa pro podnikatele
- možnosti čerpání finančních prostředků v 
rámci podpory MSP na regionální i celostát-
ní úrovni a finančních prostředků ze Struktu-
rálních fondů Evropské unie
- nabídka vzdělávacích programů 
- poradenství – obecné, zprostředkování 
odborného poradenství, např. ekonomické, 
právní aj.
- zajiš�ování individuálních konzultací k pro-
blematice Evropské unie
- zprostředkování komerčních nabídek a po-
ptávek v tuzemsku a v zahraničí
- informace o produktech a službách:

CEI - Centrum pro Evropskou integraci Hos-
podářské komory České republiky
CEBRE - kancelář České podnikatelské re-
prezentace při EU v Bruselu
EIC - EuroInfoCentra
RPIC - Regionální poradenská a informační 
centra
BIC - Podnikatelská inovační centra
CT - Czech Trade
CI - Czechinvest 
ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojo-
vá centra a další instituce na podporu malé-
ho a středního podnikání.

Využijte služeb InMP a kontaktujte kan-
celář ve Vysokém Mýtě: tel: 465 466 145, 
724 613 930 (pan Čáp), 
e-mail: CapP@inmp.cz, nebo osobně na 
adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto 566 32 
(budova Městského úřadu), úřední hodiny 
každý čtvrtek 8.00 – 15.30 hod.
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1. července 2005 vyjde dvojčíslo Vysoko-
mýtského zpravodaje (červenec - srpen). 
Redakční rada upozorňuje všechny, kteří 
chtějí uveřejnit své příspěvky či inzerci, že 
uzávěrka 15. 6. se týká tohoto dvojčísla 
(další uzávěrka bude 15. 8. 2005).

Centrální registr produktů, služeb 
a činností firem a institucí v informačním 
systému HK ČR součást informačních 
systémů krajů, měst a obcí.
Na konferenci „Podpora podnikání v Par-
dubickém kraji“, kterou uspořádal dne 
14. února Krajský úřad společně s Krajskou 
hospodářskou komorou, byl představen 
internetový informační systém „Centrální 
evidence produktů a firem Axis4info“. Té-
matem konference byla spolupráce regio-
nální a podnikatelské samosprávy při tvorbě 
a využívání tohoto informačního systému 
pro potřeby krajů, měst a obcí v rámci pod-
pory malého a středního podnikání a dále 
podpora rozvoje podnikatelského prostředí 
regionu.
Centrální informační zdroj Axis4info fungu-
je jako jednotná evidence podnikatelských 
subjektů a slouží k zadávání a vyhledávání 
strukturovaných údajů o široké škále pro-
duktů a činností firem a institucí ze všech 
oborů průmyslu, obchodu a služeb. Zámě-
rem je umožnit veškerým podnikatelským 
subjektům nejen získávat, ale hlavně posky-
tovat komplexní informace, a to s ohledem 
i na malé podniky a drobné živnostníky, pro 
které jsou ostatní formy účinné prezentace 
většinou cenově nedostupné.
Hospodářská komora ČR a samospráva 
krajů, měst a obcí tímto chtějí sjednotit své 
aktivity při tvorbě a využívání informačních 
zdrojů s cílem zajistit účast co nejširšího 
počtu subjektů při výměně firemně obchod-
ních informací. 
Centrální registr Axis4info jako součást in-
formačních systémů krajů, měst a obcí tak 
v rámci podpory malých a středních podni-
katelů umožňuje: 
• poskytování a získávání aktuálních infor-

mací on-line samotným uživatelem dle 
jeho okamžitých potřeb

• usnadnění výběru optimálních obchod-
ních partnerů na vstupu i výstupu výrobní-
ho cyklu, zmapování konkurence či zahá-
jení podnikatelských aktivit ve vybraném 
regionu 

• zvyšování konkurenceschopnosti firem 
a odbytu zboží a služeb v regionálním, 
národním i mezinárodním měřítku

Podpora podnikatelů • zobrazení profilové struktury (podle zvo-
lené kategorie výrobků, služeb nebo čin-
ností) podnikatelských subjektů a institucí 
v daném regionu a zobrazení jejich sídel 
v mapách až do úrovně ulic 

• získání přehledu o celkové infrastruktuře, 
rozmanitosti a hustotě služeb za účelem 
prezentace a propagace ekonomického 
a podnikatelského potenciálu regionu 
(rozvoj cestovního ruchu, posílení míst-
ních tradic a oborových specifik regionu 
atd.).

Celé uživatelské rozhraní i všechny úda-
je jsou kromě češtiny k dispozici také 
v angličtině. 
Komplexní strukturované údaje o fir-
mách a jejich sortimentu produktů, služeb 
a činností z centrální evidence Axis4info se 
stávají součástí informací o ekonomickém 
prostředí, které Hospodářská komora ČR za 
podpory orgánů státní správy a veřejné sa-
mosprávy prezentuje za účelem propagace 
a dalšího rozvoje podnikatelského potenciá-
lu České republiky a jednotlivých regionů. 
Provozovatelem systému Axis4info World 
Trade Center Prague, a.s., což je 100% dce-
řiná společnost Hospodářské komory Čes-
ké republiky.

AXIS 4
Další informace o informačním portálu 
Axis4info naleznete na www.axis4.cz.

Upozornění
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Vítězem 13. ročníku ČVM se stal 
dechový orchestr ZUŠ Humpolec.

Cenu diváků získal dechový 
orchestr ZUŠ Kyjov.

Zvláštní ceny poroty byly uděleny 
těmto dechovým orchestrům:
Haná  ZUŠ  Přerov
•  za netradiční formu vystoupení ve skladbě  
MY SECRET LOVE SONG
• za kultivovaný hudební projev hráči na 
soupravu bicích nástrojů
• za výkon skupiny mažoretek  RYTMUS  
OSTRAVA

ZUŠ  KYJOV
• za nástrojovou skupinu klarinetů ve 
skladbě  BOURBON
• za stylové provedení skladby Jana Slabá-
ka  NĚTČICKÁ

Bobrava při ZUŠ  Ivančice a Ořechov
• za netradiční formu vystoupení

ZUŠ  HUMPOLEC
• za provedení skladby Jana Čermáka  MÁ-
JOVÁ  NOC
• za výběr a sestavení repertoáru
• nejmladšímu účastníku přehlídky Simonce 
Kohoutové z Třebíče

ZUŠ  BYSTŘICE nad PERNŠTEJNEM
• nástrojové skupině fléten
• za provedení skladeb Jana Čermáka  
PARÁDNÍ  POCHOD a BŘETISLAV
• za provedení skladby Václava Trojana  
SKOČNÁ
• za výkon dirigenta  EDUARDA  MA-
KOVSKÉHO
• hráči na soupravu bicích nástrojů za výkon 
ve skladbě  OZVĚNY  TANCE

ZUŠ  VELKÉ  OPATOVICE  a  JEVÍČKO
• za sólový nástroj (trubka) MARTINU  
ŘEHOŘOVI
• za nejlepší sekci trubek
• za vokální projev dívčímu duu  ANDREA  
ŠÍCHOVÁ  a  PETRA  KUBÍKOVÁ
• za výkon dirigenta  JIŘÍHO  PALÁNA

Čermákovo Vysoké Mýto 21. - 22. května 2005

Dechový orchestr ZUŠ Humpolec. Foto: A. Felgr

Skupina mažoretek  RYTMUS  OSTRAVA. Foto: A. Felgr

Dechový orchestr ZUŠ Kyjov. Foto: A. Felgr

Foto: L. Šedová
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Bazén

Ohlédnutí za Karnevalem Rio de Mejto
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Jim Čert - Evropský svátek hudby Vysoké Mýto 2004

Peníze na ruku
Jednoduše  Rychle  Kdykoli
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