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Růžový palouček
Památné místo mezi Újezdcem a Makovem, 6 kilometrů jihovýchodně od Vysokého Mýta. Původně 
skutečný palouček uvnitř lesa, později uprostřed polí, porostlý u nás vzácným druhem plané růže 
Rosa gallica (viz zadní strana obálky). V 19. století tu mezi růžemi vztyčili železný kříž (viz obrázek 
nahoře). 19. června 1921 tu byl za přítomnosti 70 000 lidí odhalen u příležitosti 300. výročí popravy 
českých pánů na Staroměstském náměstí památník českým bratřím - čtyřboký, 450 cm vysoký 
měděný sloup podle návrhu architekta Aloise Meteláka. Sloup je zdoben tepanými výjevy ze života 
českých bratří a jejich jmény. Jeho kalichovité rozšíření i koule o průměru 50 cm, spočívající na 
vrcholu, mají srozumitelný symbolický význam. Mezi světovými válkami přibyla parková úprava 
a samotný palouček s růžemi se rozrostl na dnešních asi 350m2.
Od 16. století je Růžový palouček jedním z nejpamátnějších míst bratrské tradice české reformace. 
Podle jedné z celé řady legend, které palouček opřádají, se na paloučku loučili čeští bratři před 
nuceným odchodem do ciziny a zakopali tu svůj zlatý kalich. Až do Bílé hory byli čeští bratři z okolí 
Litomyšle a Vysokého Mýta (k bratrské tradici se tu hlásilo přes 50 obcí) přes kruté pronásledování 
nejaktivnější bratrskou enklávou v jezuitských Čechách. Zdejší bratři se ovšem po roce 1547, kdy 
přišli o svého mocného ochránce, Bohuše Kostku z Postupic, pána na Litomyšli, museli scházet 
tajně. Podle nejpravděpodobnější z legend to bylo právě na Růžovém paloučku. Tvrdá pobělohorská 
katolická perzekuce (z Čech se pod pohrůžkou smrti bylo nuceno vystěhovat na 30 000 rodin) vedla 
uvnitř násilně katolizovaného zbytku obyvatelstva k postupnému upozadění historické paměti na 
úkor tajemných legend. Ale ještě na počátku 19. století, při tažení ruských armád krajem, se ruští 
důstojníci  (pravděpodobně polského, tedy snad i českobratrského původu) prokazatelně vyptávali 
na Růžový palouček a konali tu velmi pietní obřady. K připomenutí tradic Růžového paloučku došlo 
právě tehdy, za národního obrození, a pak na sklonku 19. století, mj. i zásluhou Aloise Jiráska, který 
pověst o Růžovém paloučku zařadil do svých Starých pověstí českých (1894). Dnes je Růžový 
palouček kulturní památkou spravovanou Spolkem přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci. 
Ten je mj. spolupořadatelem každoroční národopisné slavnosti, jejíž tradice sahají až do počátku 
20. let minulého století. Letošní slavnost na Růžovém paloučku se uskuteční 2. července.

Na titulní straně

Růžový palouček kolem roku 1903. Kresba Karla Liebschera.



Jan Honsa
malíř
* 8. 6. 1876 v Tisové u Vysokého Mýta, 
† 24. 5. 1935 v Poličce

Na pražské Akademii studoval v letech 
1893-1898 v krajinářském ateliéru Julia Ma-
řáka, po jeho předčasné smrti pak v tomtéž 
ateliéru pod vedením Antonína Slavíčka. 
V roce 1903 podnikl svou první cestu do Pa-
říže. Po návratu žil krátce v Praze a poté té-
měř celý život na svém statku v Běstovicích 
u Chocně. Je jedním z čelných představitelů 
krajinářské školy a mistrem krajinářské im-
prese venkovské architektury na Podorlicku 
a na Vysočině. Uplatnil se také jako grafik 
a po návratu z Francie se stal jedním z prů-
kopníků nových grafických technik, které 
předcházely ofsetu. Ve Vysokém Mýtě vy-
stavoval poprvé v roce 1912. Rozsáhlou 
sbírku jeho obrazů vlastní Městská galerie 
ve Vysokém Mýtě.

v červnu 2006
Josef Kubizňák
malíř
* 2. 2. 1909 ve Vysokém Mýtě, 
† 24. 6. 1990 ve Vysokém Mýtě

Vyučil se typografii a soukromě studoval ma-
lířství. Byl žákem mj. profesora Waschman-
na v Praze a zajížděl i k dalším mistrům. 
Věnoval se převážně krajinomalbě. Působil 
především na Vysokomýtsku, ale na svých 
obrazech ztvárnil i krajinu Českého ráje, Va-
lašska nebo Slovenska. Vedle krajinomalby 
se věnoval také ilustrátorské činnosti, pěsto-
val i figurální malbu. Dominantou jeho tvor-
by jsou církevní motivy.

Miloš Svoboda
voják, dostihový závodník
* 5. 12. 1913 v Přelouči,
† 22. 6. 1996 ve Vysokém Mýtě

Po vystudování měšťanské školy a reálného 
gymnázia v Přelouči nastoupil na Vojenskou 
akademii v Hranicích na Moravě. Od mládí 
se věnoval sportu a byl především dobrým 
atletem a vynikajícím dostihovým jezdcem. 
Ve 30. letech 20. století přišel do Vysokého 
Mýta k jezdeckému pluku. V následujících 
letech se stal několikanásobným mistrem 
Československa a stal se členem českoslo-
venské reprezentace. Jeho životním údělem 
se stala Velká pardubická. Jako jezdec se 
tohoto dostihu účastnil jedenáctkrát a v le-
tech 1946 a 1952 dokázal zvítězit. O Velkou 
pardubickou se zajímal i po skončení aktivní 
kariéry a o tomto závodu vydal dvě knihy.

Regionální výročí
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V dnešní Vitrince navazujeme na seriál o literatuře ze začátku 
20. století, která se týká Vysokého Mýta a okolí. V č. 3 a 4 
jsme publikovali mj. ilustrace Karla Liebschera. Vzhledem 
k tomu, že uvedená literatura obsahuje velké množství 
kreseb tohoto autora, rozhodli jsme se mu věnovat celou 
červnovou Vitrinku. Připravil ji Pavel Chalupa.

Malíř Karel Liebscher se narodil 23. února 1851 v Praze. 
Jeho mladší bratři Adolf a František byli rovněž úspěšní 
malíři. Malířství studoval od roku 1883 ve Vídni soukromě 
u profesora Lichtenfelse, poté cestoval, zejména po jižní 
Evropě, po návratu uspořádal v Praze svou první samostat-
nou výstavu. Další jeho velké souborné výstavy se konaly 
v letech 1887, 1889 a 1943 (vesměs s bratrem Adolfem). 
Působil zejména jako malíř krajinných motivů a vedut čes-
kých měst a jako ilustrátor. V polovině 80. let začal spo-
lupracovat na dvou monumentálních knižních počinech, 
patnáctidílných Hradů, zámků a tvrzí českých Augusta Sed-
láčka  a rovněž patnáctidílných Čech, jichž se stal obrazo-

vým redaktorem a téměř výhradním ilustrátorem. Podle četných svědectví vytvořil naprostou 
většinu z tisíců kreseb, které pro oba cykly připravil, přímo na místě a jako neúnavný chodec 
a cestovatel absolvoval za svými kresbami tisíce kilometrů. Ve Vysokém Mýtě pobýval někdy 
v létě roku 1903 a zanechal tu pro Vysoké Mýto velmi cenné ikonografické svědectví. To je dnes 
zčásti uloženo v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě (ve zdejším depozitáři mají 11 originál-
ních Liebscherových kreseb). Karel Liebscher zemřel před sto lety, 20. 4. 1906 v Praze.

Vitrinka

Karel Liebscher v roce 1899

Cesta ke Knířovu, 1903
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Sady před Pražskou bránou, 1903

Choceňská brána, 1903

Bašta ve Vysokém Mýtě, 1905 Nový Okresní dům ve Vysokém Mýtě, 1905
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Dnes tj. 22. května si povídáme s p. Josefem Mlíkou, vedoucím 
Organizačního štábu Čermákova Vysokého Mýta.  

Pane doktore, jak se cítíte po třídenním maratonu?
Především obrovská úleva a dobrý pocit, že všechno proběhlo bez 
větších problémů.
Přálo nám i počasí (až na sobotní večer), a to nebývalo v minulých 
ročnících pravidlem.

Jak byste hodnotil letošní ročník? Mám na mysli zejména jeho 
úroveň, zájem publika apod. 

Podle vyjádření členů poroty, kteří mají přehled o podobných soutěžích pořádaných v rámci 
České republiky, úroveň  jednotlivých orchestrů stoupá. Mění se i soutěžní repertoár, což mohli 
poznat posluchači i na naší soutěži. Stále více se uplatňují různá aranžmá, směsi známých, 
například muzikálových melodií a podobně. Kriteria soutěže jsou však daná a přihlášené or-
chestry se jim snaží, více či méně, vyhovět. Mile nás překvapila účast diváků. I to svědčí o stále 
se zvyšující úrovni a popularitě této celoměstské akce.

Kolik se vlastně letošního ročníku zúčastnilo hudebníků?  V nedělním průvodu jsme zaz-
namenali také několik skupin půvabných mažoretek.
Pro letošní ročník jsme vybrali sedm orchestrů. Byli mezi nimi i dva nováčci – začínající orchestr 
ze Skutče  a  naopak velice zkušený a zahraničními vavříny ověnčený orchestr z Plzně. I když 
ČVM je soutěží orchestrů, mohou při soutěžním vystoupení a dalších aktivitách spolupraco-
vat  i mažoretky. Vždy se snažíme několika skupinami mažoretek zpestřit vystoupení orchestrů 
a hlavně nedělní průvod. 
Po sečtení všech účastníků letošní přehlídky dojdeme k celkovému číslu 400. 

Jistě jste se obávali i počasí. Nakonec se Vám vydařilo. Jak jste byli připraveni na tzv. 
mokrou variantu?
Počasí je vždy při akcích pořádaných pod širým nebem velkým otazníkem. Za těch čtrnáct 
ročníků nás již mnohokrát prověřilo. V minulosti se připravovala tzv. mokrá varianta, která 
obnášela přesun celé přehlídky z náměstí do sálu v M-Klubu. Poslední čtyři roky ale komplet-
ní program probíhá ve  stanu, který máme pro podobné akce k dispozici díky firmě Nopek. 
Samozřejmě v případě deště je nutné i zde operativně provádět organizační opatření. Letos to 
nebylo zapotřebí, ale pokud si vzpomeneme na rok 2004, kdy se v průběhu neděle  nad městem  
sedmkrát  přehnala průtrž mračen s kroupami…..
Počasí se zkrátka naplánovat nedá.

Jak hodnotí svoji účast na festivalu samotné  soubory? Vím, že jeden přijel již v pátek.
Celkově jsme získali jen kladná hodnocení. Snažil jsem se přimět vedoucí souborů k vyjádření 
kritických připomínek, které jsou pro přípravu dalšího ročníku velice důležité, ale prozatím jsem 
žádné neobdržel. 
Junior orchestr z Plzně přijel už v pátek odpoledne a večer proběhl jejich hodinový koncert na 
náměstí. Bohužel s minimální účastí posluchačů.

Když se řekne dětská dechová hudba, většina z nás si představí klasickou dechovku. Jak 
je tomu ve skutečnosti?
Klasická dechovka, kterou znaly naše babičky, není pro většinu mladé generace  přitažlivým 
žánrem. Myslím ale, že bychom si měli vážit našich tradic, udržovat je a rozvíjet. Dechovku nám 
závidí celý svět. Stačí vycestovat kousek za hranice, rozbalit nástroje a zahrát. 

Rozhovor
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Vedoucí orchestrů na základních uměleckých školách mají problémy s přitažlivějším reper-
toárem, který jejich svěřenci preferují. Na mnoha školách vznikají Big bandy. Ale to je na delší 
diskuzi.  Já osobně si myslím, že dechovka ještě nikomu neublížila a pod dobrým vedením je 
výborným základem pro všechny další hudební činnosti.

Jako každá kulturní akce i tato něco stojí. Mohl byste nám financování Čermákova 
Vysokého Mýta trochu přiblížit?
400 účastníků, stravování, ubytování, porota, propagace, ceny, upomínkové předměty atd. - to 
všechno stojí dost peněz. Město zařadilo tuto akci mezi své priority a z větší části ji také finan-
cuje. Snažíme se získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů. I v letošním roce nám přispěl 
určitou částkou Pardubický kraj. V loňském roce jsme využili také grantu poskytnutého Minis-
terstvem kultury. 
Rád bych touto cestou poděkoval za podporu i všem sponzorům. Již tři ročníky spolupracu-
jeme s firmou Amati-Denak, která letos věnovala do soutěže hlavní cenu v podobě hudebního 
nástroje. Generální ředitel firmy Amati-Denak přislíbil při své návštěvě Vysokého Mýta spolu-
práci i v příštích letech. Celkové náklady vynaložené na přípravu a průběh XIV. ročníku ČVM 
ještě neznám,  ale jistě přesáhnou čtvrt milionu korun.

Jistě už máte v hlavě příští - jubilejní ročník. Můžete říci, ve kterém termínu se uskuteční  
a jestli se můžeme těšit na něco nového?
V závěru přehlídky jsem říkal, že v pondělí začínáme připravovat už ročník další a je to pravda. 
Termín je  stanoven na 26. a  27. května 2007. Jednáme již s partnerskými městy v Německu, 
Polsku i Bulharsku a s Pardubickým krajem, neboť chceme XV. ročník obohatit o vystoupení 
zahraničního orchestru. Případné změny ve stávající koncepci se budou postupně  dotvářet. 
Organizační štáb se k první schůzce sejde už v říjnu tohoto roku.

Stále hovoříte o organizačním štábu ČVM.  Kdo se tedy celoročně podílí na přípravě této 
velké akce?
Jednotlivec by neměl šanci postihnout všechny detaily a podrobnosti, do kterých musí být 
vše domyšleno a připraveno. Proto chci vyzdvihnout, pochválit a poděkovat všem, kteří přímo 
nebo nepřímo spolupracovali na přípravě  a organizaci XIV. ročníku ČVM. V organizačním štábu 
pracují: Petra Klasovitá, Zdeněk Culka, Aleš Felgr, Otakar Klíma, Lada Dušková, Stanislav Hájek, 
Ivana Lukášová, Marie Lněničková, Milena Mlíková, Miloš Borský, Jan Kopiště, Karel Jiskra.

 

Pane vedoucí, děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů při přípravě jubilejního XV. ročníku 
Čermákova Vysokého Mýta.

 

Děkujeme za rozhovor.
Redakce
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VÝSTAVA PRACÍ 
Z VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
ČERMÁKOVA 
VYSOKÉHO MÝTA 2006
proběhne 15. 9. - 31. 10. 2006
ve vestibulu Městské knihovny.

VÝSLEDKY ČERMÁKOVA 
VYSOKÉHO MÝTA 2006
podle jednotlivých orchestrů

Zvláštní ceny poroty
Dechový orchestr Velké Opatovice a Jevíčko
- za dynamické vypracování skladeb
- za netradiční formu vystoupení
- za sólový výkon:  Jan  Kozelek   -   trubka

Dechový orchestr Přerov
- za největší zlepšení úrovně tradičního účast-

níka přehlídky
-  za kultivovaný hudební projev ve skladbě 

K. Pádivého „SEDLIACKA“

Dechový orchestr Kyjov
- za vynikající výkon hráčů partů první křídlovky 

a první trumpety
- Dáše Bělíkové a Janě Ševčíkové za výborné 

zvládnutí staccatových pasáží v „Dudácké 
polce“

Dechový orchestr Skuteč
- nejmladší účastnici přehlídky Erice Janečko-

vé
- za výkon dirigenta

Dechový orchestr Vimperk
- za sólový výkon na trubky Tomáši Zemanovi 

a Tomáši Mrázovi
- za zařazení skladby Jana Čermáka

Dechový orchestr Plzeň
- za provedení skladby G. F. Händela 

„FARINELLI“
- za nástrojovou skupinu fléten
- za nástrojovou skupinu klarinetů

Dechový orchestr Zábřeh
- za nástrojovou skupinu lesních rohů
- za výkon sekce bicích nástrojů
- za výběr a sestavu repertoáru
- za provedení skladby „VY HVĚZDIČKY“

Rytmus Ostrava
- za výkon skupiny mažoretek  

Celkový vítěz přehlídky
Dechový orchestr ZUŠ ZÁBŘEH

Cenu diváků
si letos odnesl Dechový orchestr ZUŠ Kyjov.

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, 
který získal druhou sponzorskou cenu 

- trubku od Amati-Denak. 

Vítězné mažoretky Rytmus Ostrava

Vítěz Čermákova Vysokého Mýta
Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh

Ze všech odevzdaných hlasů v divácké soutěži 
byl vylosován soutěžní kupon č. 000131. Žádáme 
majitele vstupenky s tímto číslem, aby se přihlásil 
na Informačním centru MěÚ Vysoké Mýto.

Vítězný divák obdrží cenu věnovanou městem 
Vysoké Mýto a sponzory.

Pokud se majitel vstupenky č. 000131 nepřihlásí 
do 5. 6. 2006, bude cena věnována výtvarnému 
oddělení ZUŠ Vysoké Mýto. 
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Úplná znění usnesení RM č. 14 – 17/06 jsou 
vyvěšena na úřední desce a webové stránce 
města. Předkládáme Vám z nich následující 
výtah.

Rada města na svém čtrnáctém zasedání 
dne 11. dubna:
• Schválila rozpočet Technických služeb 
Vysoké Mýto pro rok 2006 podle předlože-
ného návrhu a předložený odpisový plán 
Technických služeb pro tento rok. 
• Schválila rovněž ceník sportovišť ve 
Sportcentru Vysoké Mýto platný od 1. květ-
na 2006. 
• Dále schválila finanční dotaci ve výši 
1 000 Kč Muzejní a vlastivědné společnosti 
v Brně na vydávání Vlastivědného věstníku 
moravského a rozdělení dotací pro sportov-
ní aktivity na rok 2006 podle upraveného 
návrhu. 
• Souhlasila s uspořádáním veřejné sbírky 
pro Dětský domov Přestavlky dne 20. 4. 
2006 na vysokomýtském náměstí v rámci 
oslav Dne Země.
• Vzala na vědomí informaci ředitele 
Technických služeb o nákladech zimní 
údržby v roce 2004/05 a 2005/06 a zprávu 
o pasportizaci komunikací a uložila řediteli 
předložit další zprávu o postupu pasportiza-
ce do konce září 2006.
 
Dne 18. dubna se sešla rada města 
popatnácté. 
• Zabývala se převážně majetkovými zále-
žitostmi, projednávala a schválila uzavření 
nájemních smluv na byty a směny bytů.  
• Vzala na vědomí předložení výsledku 
otevírání obálek akce „Oprava vnější omítky 
Šemberova divadla“ a uložila řediteli dr. 
Josefu Mlíkovi uzavřít smlouvu s firmou 
BOSS spol. s r. o. Vysoké Mýto.
• Uložila odboru územního plánování 
a regionálního rozvoje předložit na jednání 
rady města podmínky soutěže o návrh na 
rekonstrukci budovy bývalé radnice.

Šestnácté zasedání rady města se usku-
tečnilo 25. dubna.
• Rada souhlasila s přijetím finančního daru 
ve výši 2 000 Kč od firmy EKOLA České 
Libchavy s. r. o. na ekologické účely – Den 
Země 2006, a souhlasila s použitím finanční 
částky ze sběru drobného hliníku na ekolo-
gickou výchovu. 
• Souhlasila rovněž s konáním veřejné sbír-
ky na realizaci filmu o bratrech Škorpilových 
režiséra Konstantina Karageorgieva.

2. května jednala rada města posedm-
nácté. 
• Vzala na vědomí rozpočet M-Klubu 
Vysoké Mýto pro rok 2006 dle předložené-
ho návrhu.
• Uložila tajemníkovi komise pro regeneraci 
památek a památkových zón a OSM zajis-
tit projednání označení památek tabulkami 
dodanými Ministerstvem kultury ČR, zpří-
stupnění památek v rámci Dnů evropského 
dědictví 2006 a zajištění uměleckých děl 
umístěných ve městě.

• Rada města Vysoké Mýto jako zřizovatel 
Základní školy Vysoké Mýto, Knířov 11, 
okres Ústí nad Orlicí  přijala následující sta-
novisko: Rada města Vysokého Mýta neu-
važovala a ani neuvažuje o zrušení Základní 
školy Vysoké Mýto, Knířov 11, okres Ústí 
nad Orlicí. Problémy s překročením kapaci-
ty se budou řešit.

Marie Lněničková,
Městský úřad Vysoké Mýto

Z jednání rady města
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Slavnostní zahájení VII. ročníku festivalu proběhne 
ve Vysokém Mýtě v pátek 23. června 2006.

Program: 

18.00 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
 francouzského fotografa Bernarda Lesainga ve výstavních prostorách 

Galerie ve Zvonici. 
 Ke shlédnutí bude na devadesát fotografií ve speciálním výběru pro prezentaci 

ve Vysokém Mýtě.

 20.00 hodin Slavnostní zahájení Mezinárodních partnerských dní koncertem 

 LAURA A JEJÍ TYGŘI 
na náměstí Přemysla  Otakara II.

Záštitu nad Mezinárodními partnerskými dny převzala Rada Pardubického kraje.

Více informací:
Informační centrum
B. Smetany 92
Vysoké Mýto
Tel: 465 466 112, 113
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

Mezinárodní partnerské dny ENTREVUE Vysoké Mýto 2006

Lušta production, M-Klub a Město Vysoké 
Mýto vás zvou na Evropský svátek hudby 
a zahájení Mezinárodních partnerských dnů 
ENTREVUE.

Pátek 23. června 2006 Vysoké Mýto
náměstí Přemysla Otakara II.
Program:
  9.00 – T-Komplex
10.00 – Dětský pěvecký sbor speciální 
 školy - Přestavlky
10.30 – Karosáček - MŠ Slunečná
11.00 – Big band - ZUŠ Vysoké Mýto
12.45 – Trio de Janeiro (rock Litomyšl)
14.15 – Detoxy (rock Zámrsk)
15.30 – Chaos Klasický Zemědělský Rock 
 (Vysoké Mýto)
17.00 – Tři sestry - revival (Praha)
18.30 – Chlapi z práce s. r. o. (crazy rock 
 Vysoké Mýto)
20.00 – Laura a její tygři

Moderátorka – Klára Apeltauerová
Zvuk – Jan Svěrák

Evropský svátek hudby
Město Vysoké Mýto vás zve na

KUJEBÁCKÝ JARMARK
16. - 17. června 2006
na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě.

Kujebácký jarmark

8



Vážení spoluobčané,
město Vysoké Mýto pořádá od 1. června do 30. září 2006 veřejnou sbírku na realizaci dokumen-
tárního filmu o bratrech Škorpilových.
 
Karel a Hermenegild Škorpilové se narodili v polovině 19. století ve Vysokém Mýtě. Působili 
v Bulharsku a zasloužili se o povznesení bulharské vědy a školství. Jsou považováni za zakla-
datele bulharské archeologie. Svými archeologickými výzkumy dosáhli světové proslulosti. Jen 
v jejich rodné zemi se na ně neprávem trochu pozapomnělo. Připravovaný film si klade za úkol 
sdělnou a přitažlivou formou objevit pro nás tyto významné vyslance české vzdělanosti.
Realizace filmu se ujal režisér Konstantin Karageorgiev. Natáčení filmu bude probíhat v průběhu 
roku 2006 a předpokládá se, že bude dokončeno na přelomu roku 2006/07. Ve filmu budou 
zachycena všechna místa působení bratrů Škorpilových v naší zemi a v Bulharsku. Film odvysílá 
Česká televize.
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás požádat o finanční podporu tomuto významnému projektu, 
který má plnou důvěru Rady města Vysokého Mýta. 

Bohuslav Fencl,
starosta

Veřejná sbírka na realizaci dokumentárního filmu o bratrech Škorpilových
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 86-144380217/0100

Informace z Městského úřadu

ÚČAST MĚSTA VYSOKÉHO MÝTA NA VELETRHU URBIS INVEST 
Ve dnech 25. – 29. dubna se město Vysoké Mýto představilo na veletrhu URBIS INVEST v Brně 
a nabízelo sedm investičních příležitostí. Pro různé druhy podnikání to byly mimo jiné bývalé vo-
jenské objekty. Představena zde byla studie rekonstrukce a využití budovy bývalého Okresního 
soudu. Vysoké Mýto se prezentovalo spolu s dalšími pěti městy pod hlavičkou Pardubického 
kraje.
Zájemci se mohli seznámit s tištěnou podobou vysokomýtské nabídky jednotlivých objektů 
a odnést si CD s kompletními informacemi o všech investičních příležitostech. V našem stánku 

se po dobu konání veletrhu vystřídali pracovníci odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje ing. Oldřich 
Pavelka a Marcela Kubešová. Všem zájemcům se tak do-
stalo nejkvalifikovanějších informací o všech vysokomýt-
ských investičních příležitostech.  
Na veletrhu investic, financí, realit a technologií pro města 
a obce URBIS INVEST, který probíhal společně se Sta-
vebními veletrhy Brno 2006, se představilo všech 14 krajů 
včetně hlavního města Prahy. 
Po celou dobu konání veletrhu probíhal bohatý doprovod-
ný program. Návštěvníci veletrhu se mohli účastnit semi-
nářů s problematikou urbanismu, rozvoje měst, trendů ve 
stavebnictví i budoucnosti železniční dopravy. Zajímavý 
seminář na téma brownfields jako investiční příležitost při-
pravil CzechInvest. 

Marie Lněničková, 
Městský úřad Vysoké Mýto
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V souvislosti s nepřesnými informacemi o  Základní škole v Knířově se Rada města Vysokého 
Mýta na svém jednání dne 2. května rozhodla, že je nutné v zájmu klidného fungování této 
školy, v zájmu dětí, jejich rodičů i učitelů řešit s vedením školy otázku s překračováním stano-
vené kapacity zařízení. Dále rada města považovala za správné přijmout stanovisko, kterým 
by, coby zřizovatel, rozptýlila obavy občanů. Proto přijala usnesení 363/06, které praví: „Rada 
města Vysokého Mýta neuvažovala a ani neuvažuje o zrušení Základní školy Vysoké Mýto, 
Knířov 11, okres Ústí nad Orlicí. Problémy s překročením kapacity se budou řešit.“V téže době 
byla iniciována jednání s ředitelkou Základní školy v Knířově Mgr. Helenou Mandíkovou a s Mgr. 
Karlem Peškou, vedoucím odboru školství, mládeže a sportu z Krajského úřadu Pardubického 
kraje. Jednání vedl starosta města Bohuslav Fencl a místostarosta Ing. Martin Krejza. Ze závěrů 
posledního jednání dne 11. května v Základní škole v Knířově  vyplynuly konkrétní kroky vedoucí 
k dalšímu fungování školy v souladu s příslušnými předpisy a vyhláškami.

Za Radu města Vysokého Mýta 
Ing. Martin Krejza, místostarosta

Informace o Základní škole v Knířově

PŘÍLEŽITOST PRO OBCE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
I PRO PRÁVNICKÉ ČI FYZICKÉ OSOBY
Rada Pardubického kraje vyhlásila 2. května mimořádně 2. kolo Programu podpory kulturních 
aktivit v Pardubickém kraji na rok 2006. Program je určen na podporu festivalů a přehlídek, 
malířských a sochařských sympozií a plenérů, divadelních, tanečních a výtvarných projektů 
nekomerčního charakteru konaných na území Pardubického kraje. 

O grant se mohou ucházet:
- města a obce, sdružení obcí, dobrovolné svazky obcí,
- neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti),
- právnické nebo fyzické osoby.

Uzávěrka došlých žádostí je 15. června 2006.

Veškeré informace o zásadách poskytnutí grantu včetně žádosti jsou k dispozici na internetové 
stránce Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz nebo Vám budou poskytnuty na Městském 
úřadě ve Vysokém Mýtě, kontakt: Marie Lněničková, tel.: 465 466 134, e-mail: marie.lnenicko-
va@vysoke-myto.cz.

Ladislava Pohorská,
tajemnice Městského úřadu Vysoké Mýto

Dne 6. a 13. 5. 2006 byli přivítáni v obřadní síni Městského úřadu tito noví občánci 
Vysokého Mýta:

Antošová Kristýna, Barcalová Iva, Blaskó Vanesa, Čáp Adam, Giňa Martin, Havlíková Kristýna, 
Hendrych Nikolas, Klofandová Anna, Kučera Bedřich, Kysela Lukáš, Macák Adam, Menclová 
Adriana, Syrová Berenika, Štolbová Sofie, Sůrová Markéta, Toušková Amélie, Vodehnalová Ali-
ce.

Společenská kronika
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„Zpětný odběr použitých elektrozařízení“.

Chystáte se koupit novou chladničku, televizi nebo třeba úspornou zá-
řivku? Při zjišťování ceny můžete na cenovce nebo na informační ceduli 
najít informaci o „recyklačním poplatku“, kterým výrobce při prodeji no-
vého výrobku přispěl na ekologické zpracování starého, který Vám již 
dosloužil. 

Změnou zákona o odpadech byla výrobcům elektrických a elektronic-
kých zařízení od poloviny srpna loňského roku stanovena nová povinnost – zajistit a také fi-
nancovat zpětný odběr a zpracování použitých elektrozařízení. Cílem tohoto opatření, přijatého 
v souladu s právem Evropského společenství, je zajištění ekologického zpracování a zejména 
recyklace surovin získaných demontáží těchto elektrozařízení, tedy šetření primárních přírodních 
zdrojů. Dále se díky zavedení tohoto systémového opatření předejde zatížení životního prostředí 
škodlivinami, neboť vyřazená elektrozařízení nebudou končit společně s ostatním směsným 
odpadem z domácností na skládkách nebo ve spalovnách komunálního odpadu. 
 
Zpětný odběr použitých elektrozařízení je zajišťován prostřednictvím tzv. kolektivních systémů, 
které byly MŽP ČR zapsány do Seznamu výrobců koncem loňského roku. Kolektivní systémy 
zajišťují sběr elektrozařízení podle jednotlivých skupin elektrozařízení stanovených zákonem. 
Hlavní kolektivní systémy, které byly MŽP ČR zapsány do tzv. Seznamu výrobců jsou – ASEKOL, 
EKOLAMP a ELEKTROWIN.  

Kolektivní systém Odpovědnost za následující skupiny elektrozařízení

ASEKOL
www.asekol.cz

zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení; spo-
třebitelská zařízení (včetně televizí a monitorů); hračky, vybavení pro 
volný čas a sporty; lékařské přístroje

EKOLAMP
www.ekolamp.cz

osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky, pouze svítidla pocházející 
z komerční sféry)

ELEKTROWIN
www.elektrowin.cz

velké domácí spotřebiče (včetně chladniček a mrazniček); malé do-
mácí spotřebiče; elektrické a elektronické nástroje

 
Město Vysoké Mýto uzavřelo smlouvy s těmito kolektivními systémy. Zapojení města do tzv. 
sběrné sítě jednotlivých kolektivních systémů je přínosem jak pro město, které nadále nebude 
muset nakládání s elektrozařízeními financovat, tak i pro vás občany.

Ve Vysokém Mýtě můžete použitá elektrozařízení odevzdat na sběrném dvoře v ul. Průmyslová 
(u Benziny):

otvírací doba: 
středa, sobota
letní čas: 14.00 – 18.00 všední dny
   8.00 – 12.00 sobota
zimní čas: 13.00 – 17.00 všední dny
   8.00 – 12.00 sobota

Elektrozařízení určená ke zpětnému odběru musí být odevzdána kompletní a nepoškozená!

Seriál o třídění a recyklaci odpadů
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PILOTNÍ PROJEKT SBĚRU BIOODPADU
Vyhodnocení svozu separovaného bioodpadu z domácností.
Dne 18. 4. 2006 proběhl první svoz bioodpadů a to s výbornými výsledky. V obou zástavbách 
rodinných domů odpovídal obsah nádob na bioodpad stanoveným parametrům. V panelovém 
sídlišti nebylo kvůli nežádoucím nečistotám (mikrotenové sáčky, PET láhve, boty, sklo....) možné 
svést obsah 4 ks nádob z celkového počtu 33 kusů. Kvalita bioodpadů splňovala parametry pro 
jejich přijetí na kompostárnu v Dražkovicích, kam byly tyto odpady odvezeny. Obsah 4 ks nádob 
na bioodpad, ve kterém byly nežádoucí nečistoty, skončil na skládce komunálních odpadů.
Druhý svoz vytříděného bioodpadu z domácností proběhl v úterý 2. 5. 2006. Tentokrát byl odve-
zen na kompostárnu v Dražkovicích obsah všech nádob. Sporadicky se v některých nádobách 
vyskytly nežádoucí příměsi (převážně mikrotenové sáčky).
Dne 16. 5. 2006 se sváželo potřetí. Začalo sekání trávy, a proto se u několika rodinných domů 
v Compostainerech a vedle nich našly igelitové pytle s trávou. 

Žádáme občany, aby bioodpady do Compostaineru ukládali volně bez obalových materiálů! 
Bioodpad, který se do Compostaineru kapacitně nevejde, je třeba uložit na sběrný dvůr!

A kolik bioodpadu se vytřídilo?
Množství vytříděného bioodpadu podle lokalit:  

datum
svozu

množství (t) množství
celkem (t)

Za Rybárnou Průhony Družba

18. 4. 2006 1,13 1,99 0,17 3,29

2. 5. 2006 1,55 2,87 0,14 4,56

16. 5. 2006 2,08 2,07 0,66 4,81

CELKEM 4,76 6,93 0,97 12,66

Den Země 2006. Foto: A. Felgr
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Pátek 9. 6. v 19.00 

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
Kriminální thriller USA. Pokračování dlouho 
očekávaného kultovního filmu. Co se stane, 
když se temnější část lidské duše dostane 
na povrch. V hlavních rolích Sharon Stoneová 
a David Morrisey.
114 min. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

Neděle 11. 6. v 19.00   

CAPOTE
Životopisný psychologický film USA a Kanady. 
Chladnokrevný zločin očima slavného spisova-
tele.
115 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Středa  14. 6. v 19.00 

PÝCHA  A  PŘEDSUDEK
Romantický film Velké Británie, USA a Francie 
podle románu Jane Austenové.
123 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 16. 6. v 19.00   

V JAKO VENDETA
Americký komiksový film. Futuristický, děsivý 
a působivý příběh o ztrátě svobody a identity 
v totalitní společnosti. Obraz světa, kde vládne 
zoufalství a nic nepromíjející tyranie. 
132 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 1. 6. v 19.00
Pátek 2. 6. v 19.00   

RAFŤÁCI
Nová česká prázdninová komedie scénáristy 
a režiséra Karla Janáka. Prázdniny na sněhu  
byly nahrazeny prázdninami na vodě.
104 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Neděle 4. 6. v 19.00   

SPOJENEC
Thriller USA. Kontroverzní téma, inteligentní ra-
finovaná zápletka, skvělé herecké obsazení - to 
vše v nejnovějším filmu režiséra Spika Lee.
128 min. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Úterý 6. 6. v 19.00   

PRIME
Americká svěží a inteligentní komedie. Herecký 
koncert Umy Thurmanové a Meryl Streepové.
Když už i terapeut potřebuje terapii…
105 min. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

Středa 7. 6. v 19.00
Čtvrtek 8. 6. v 19.00   

ÚČASTNÍCI  ZÁJEZDU
Česká komedie podle bestselleru nejpopulár-
nějšího současného českého spisovatele Mi-
chala Viewegha. Na dovolenou k Jadranu vy-
ráží náhodná skupina cestujících, kterou čeká 
řada komických, ale i absurdních situací.
113 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Neděle 18. 6. v 19.00   

ŽENA MÉHO MUŽE
Drama z francouzské produkce. Až prostitut-
ka jí pomohla poznat svého muže. V hlavních 
rolích Fanny Ardantová, Gérard Depardieu 
a Emmanuelle Béartová.
105 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý   20. 6. v 17.30 !!!
Středa 21. 6. v 17.30 !!!   

BAMBI 2
Americká animovaná pohádka pro nejmenší di-
váky. Nová dobrodružství odvážného kolouška 
a jeho kamarádů.
75 min. Mluveno česky. Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 22. 6. v 19.00   

ODVAHA  MILOVAT
Komediální francouzské drama je příběhem 
o nevěře, vraždě, sebevraždě, ale především 
o lásce. Nejnovější film Clauda Lelouche se 
odehrává v současné Paříži.
103 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 23. 6. v 19.00   

DĚSNEJ  DOJÁK
Romantická americká komedie potěší všechny, 
kteří romantické komedie milují, a také ty, kteří 
je nenávidí.
83 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 25. 6. v 19.00
INDIÁN A SESTŘIČKA
České milostné drama o lásce, odehrávající se 
na malém městě v Jižních Čechách.  Dva různé 
světy se protnou v citech mladé dvojice.
91 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

ve čtvrtek 15. června 
v 19.00 hod. 
v Šemberově divadle

KYTICE Z TISÍCE 
A JEDNÉ NOCI  
(Il Fiore delle mille e una 
notte)
Itálie/Francie  1974, 128‘

Režie: PIER PAOLO PASOLINI                                
Scénář: Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini
Kamera: Guiseppe Ruzzolini
Hudba: Ennio Morricone
Hrají: Franco Merli (Nur-ed-Din), Ines Pe-
llegriniová (Zumurrud), Ninetto Davoli 
(Aziz), Tessa Bouchéová (Aziza), Franco 
Citti (démon), Francesco Paolo Governale 
(princ Tagi), Salvatore Sapienza (princ Yu-
nan), Abadid Ghideiová (princezna Dunya), 
Alberto Argentino (princ Shahzmah), Fessa-
zion Gherentiel (Berhane), Giana Idrisová 
(Giana) aj.

Filmový klub

Úterý 27. 6. v 19.00   

HORY MAJÍ OČI
Horor USA. Drsný, divoký a napínavý příběh 
o obyčejné rodinné dovolené, která se změní 
v boj o holý život. Ti šťastnější zemřou první.
107 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 28. 6. v 19.00
Čtvrtek 29. 6. v 19.00   

MISSION: IMPOSSIBLE  III
Americký akční film režiséra J. J. Abramse na-
bízí kromě zvýšené hladiny adrenalinu i chyt-
rou zápletku s řadou zvratů. Tajný agent Ethan 
Hunt se potřetí vrací. Mise začíná 04:05:06.
125 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

V červenci a srpnu 2006 uvidíte:   
Divočina • Nepohodlný • Tristan a Isolda 
• Šifra mistra Leonarda • Devátý den • Libertin 
• X-Men: Poslední vzdor • 16 bloků.
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Pasoliniho filmy Decameron a Canterburské 
povídky představují první dva díly trilogie, 
která dostala název Trilogie života. Inspira-
ce renesanční Itálií v Decameronu a Chau-
cerovými povídkami ve stejnojmenném filmu 
pomohla Pasolinimu představit lidské osudy 
na pozadí historických příběhů s rozmani-
tými spletitými ději jako trvalý model, přetr-
vávající věky. Rezignace na společenskou 
problematiku současnosti vyústila v insce-
nování slavné literární předlohy z arabského 
prostředí – vyprávění Šeherezády - Pohádky 
tisíce a jedné noci. Pasolini se v tomto fil-
mu soustředil především na tu stránku, 
která zůstává poněkud zastřena, zvláště 
v upravených adaptacích literární předlohy 
pro děti (vyprávění o námořníku Sindibádo-
vi, příběh Alibaby a loupežnické bandy, či 
příhody Aladina a kouzelné lampy), totiž na 
citovou i živočišnou podobu lásky. Prudérní 
společnost však nepochopila Pasoliniho sna-
hu představit svět lásky z té nezvulgarizované 
podoby a Pasoliniho film šmahem odsoudila, 
byť se snažil o přesnou adaptaci literárního 
díla. Jistou roli v tom pochopitelně sehrá-
la Pasoliniho menšinová sexuální orientace 
a často otevřená obrazová adorace krásy lid-
ského těla.
Po tomto filmu, mimochodem oceněném na 
MFF v Berlíně i v Cannes, následoval Pasolini-
ho poslední film, otřesná obrazová alegorie 
z názvem Saló a 120 dní Sodomy, kde se kon-
centroval silně kritický pohled tvůrce na od-
vrácenou, ďábelskou tvář lidské společnosti, 
ve filmu představované fašistickou republikou 
Saló. Film s přehnanou doslovností obrazově 
předkládá vyhraněně odmítavý postoj Paso-
liniho k násilí, jehož je člověk stále ještě scho-
pen.
Naproti tomu v Kytici z tisíce a jedné noci 
zachovává tvůrce princip tzv. „vyprávění 
ve vyprávění“ a jednotlivé příběhy spoju-
je do jediného rámce příběhem Nur-ed-
-Dina a Zumurrud, přičemž je všechny za-
sazuje do mimořádně krásného prostředí 
interiérů i exteriérů, které kompozičně zvý-
razňují krásu nahého lidského těla jako ně-
čeho věčného, symbolického, nepomíjivého
a přitom vášnivého a silného, současně však 
nesmírně křehkého a zranitelného. Obrazové 
ztvárnění zobecněných protikladných princi-
pů rozkoše a smrti nechává vyniknout reži-
sérův záměr. Proto je tato trilogie nazývána 
trilogií lásky. 

Jan Schejbal

Úterý 13. června v 19.30
Divadlo Járy Cimrmana uvede činoherní před-
stavení

VYŠETŘOVÁNÍ  
ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY
Vstupné: 260,  250 a  240 Kč.
Předprodej od pondělí 15. 5. v Informačním 
centru na MěÚ Vysoké Mýto.

Předběžná nabídka divadelního předplat-
ného na PODZIM  2006:

- září 2006 - Aldo Nikolaj: 

TŘI NA LAVIČCE 
- Agentura Harlekýn Praha

- 17. října 2006 - Marc Camoletti: 

KDYŽ TY, TAK  JÁ TAKY, 
MILÁČKU
- Divadelní společnost Háta Praha

- listopad 2006 - Neil Simon: 

DRUHÁ KAPITOLA 
- AP - Prosper Praha

- 28. listopadu 2006 - Molière:

TARTUFFE 
- Městské divadlo Mladá Boleslav

- 18. prosince 2006 - Robin Hawdon: 

ÚŽASNÁ  SVATBA 
- Východočeské divadlo Pardubice

Divadlo
Šemberovo divadlo

V neděli 4. června a 25. června vždy od 
13.30 hod. vás srdečně zveme na taneční 
odpoledne pro starší a střední generaci. 
K tanci i poslechu hraje Rytmická skupina Vy-
soké Mýto. 
Vstupné: 40 Kč.

Po prázdninách jsou taneční odpoledne naplá-
nována na tyto neděle:
10. září,  8. října,  12. listopadu, 10. pro-
since 2006.

M-KLUB
Taneční odpoledne
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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

Upozorňujeme čtenáře na změnu půj-
čovní doby v době letních prázdnin.

Půjčovní doba od 1. 7. do 13. 8. 2006:

Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 9.00-12.00 13.00-17.00
Středa 9.00-12.00 13.00-17.00

Oddělení pro dětské čtenáře:
Úterý 9.00-12.00 13.00-17.00

V době od 14. 8. do 1. 9. bude Městská 
knihovna z důvodu inventury knihovního 
fondu uzavřena. Děkujeme za pocho-
pení.

5. 6., 16. 6. a 21. 6. 2006  

POJĎTE S NÁMI 
ROZZÁŘIT SVĚT 
- ukázky ručních prací denního centra  
BERENIKA s možností účasti na těchto 
činnostech
- pořádáno průběžně během dne v pro-
storách oddělení pro dospělé čtenáře 
a vestibulu Městské knihovny.
Jste srdečně zváni.

Výstava ve vestibulu Městské knihovny
PRVNÍ POKUSY 
MALÝCH UMĚLCŮ
Výtvarné práce dětí přípravného oddělení 
ZUŠ.
Výstava potrvá do 30. 6. 2006.

Městská knihovna
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. 

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.

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).

Kurzy
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Literatura pro děti
Nataša Tanská: Puf a Muf
Glenn Dakin: Doba ledová 2
Věra Faltová: Malý Vlk a Bystré Očko
Hildegard Elsner: Vikingové
Věra Řeháčková: Mary, ty jsi mazaná!
Hartmut Wilke: Moje želva a já

CD
Tom Jones: Tom Jones - duety 
Ukolébavky 
František Janeček: 55 kroků Františka 
Janečka 
World Tribe: Turkisch Music Delight 
W. A. Mozart: Dining with Mozart 

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

ZAJÍMAVÉ TITULY  
Z NOVINEK 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
VE VYSOKÉM MÝTĚ

Naučná literatura
Bohuslav Rejman: Vzpomínky byvšího 
člověka  č. 2090 Bohuslava Rejmana  

Jan Klíma: Zámořské objevy. Vasco da 
Gama a jeho svět
Jaroslav Suchánek: Odvrácená tvář sportu
Luboš Nečas: Milena Dvorská
Renáta Růžičková: Stopy Židů v Pardubickém 
kraji
Soňa Kodetová: Jiří Kodet o sobě
Richard M. Bennett: Encyklopedie elitních 
sil světa
Eva Kantůrková: Most před Dlouhou řeku 

Beletrie
Iva Tajovská: Jepičí hvězdy
Kodži Suzuki: Kruh
Patricia Cornwellová: Stopa
Ed McBain: Hudlaři
Vlastimil Vondruška: Olomoucký bestiář
Irena Fuchsová: Když Anna odejde
Joyce Oatesová: Vodopády
Klára Janečková: Manželské okovy
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Do 30. června je ve Výstavní síni Jana Jušky 
otevřena výstava architekta města 
Vysoké Mýto 

Ing. Arch. Milana Košaře.

Denně kromě pondělí a úterý 9-12, 13-17 hod.

BERNARD LESAING
V GALERII VE ZVONICI
V rámci  Mezinárodních  partnerských  dní  ENTREVUE 2006 uvede Městská galerie Vysoké 
Mýto ve své Galerii ve Zvonici výstavu předního francouzského fotografa Bernarda Lesainga 
(nar. 1953 v Aix-en-Provence). Bernard Lesaing proslul na začátku své kariéry jako reportér, 
zachycující především reálné obrazy součas-
ného světa na pěti kontinentech. Cykly fotogra-
fií z určité geografické oblasti, publikované v 
mnoha knihách, vynikají ještě dnes především 
uměleckou dimenzí, povyšující Lesaingovy fo-
tografie nad rámec běžně pojímané reportážní 
fotografie. Proslulost si ve světě umělecké foto-
grafie získal především dlouhodobými pobyty 
v prostředí slumů, chudinských čtvrtí, domoro-
dých vesnic v nejchudších oblastech na země-
kouli, kdy se vždy snažil žít ne jako bílý reportér 
v exotickém prostředí, ale jako jeden z těch, kteří 
jsou fotografováni. Poetičnost i epičnost příběhů, 
které se snaží vyprávět svými rozsáhlými cykly, 
jsou přímo předurčeny k publikování v knižní po-
době.
Součástí výstavy se stane i krátkodobý pobyt fo-
tografa ve Vysokém Mýtě, kdy v rámci dvouden-
ního workshopu bude předávat své zkušenosti 
mladým fotografům. V České republice chce i fo-
tografovat. Chystá mj. svou další knihu, tentokrát 
o inzitních umělcích a o umělcích z tzv. underg-
roundu. Výstava Bernarda Lesainga v Galerii ve 
Zvonici představí na 90 jeho fotografií ve speciál-
ním výběru pro prezentaci ve Vysokém Mýtě.  

Městská galerie Vysoké Mýto, Galerie ve Zvonici, nám. Otmara Vaňorného,  denně kromě 
pondělí a úterý 9-12, 13-17 hod. 
Vernisáž v pátek  23. 6.  v 18.00 hod. Hudební vystoupení MUZIGA, Helena a Jiří Vedralovi 
a jejich hosté. Výstava potrvá do 16. září 2006.
Přihlášky na workshop u kurátora výstavy. Kurátorem výstavy je PhDr. Pavel Chalupa. 
e-mail:pavel.chalupa@artefactes.cz, tel.: 606 796 599.

Městská galerie

Gymnázium v Holicích

Cesta na slavnost. 
Ostrov Réunion, 1989
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás 
v měsíci červnu zve na následující výstavy 
a akce
                     

135. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ MUZEA 
VE VYSOKÉM MÝTĚ    
Pocta a hold jednomu z nejstarších českých 
muzeí.      

Výstava probíhá 
od 21. května do 21. června 
ve výstavních prostorách muzea.

Výstava ve své první části představí vlastní po-
čátky nejstaršího původně městského muzea 
v Čechách, seznámí s jeho pestrou historií 
a přiblíží také činnost muzea v současnosti. 
Druhá část výstavy je věnována rodině Škorpi-
lových, která se významně zapsala do historie 
muzea. Pět z jejích členů se vyznamenalo na 
poli v oblasti archeologie nejen v Čechách, ale 
také v zahraničí. Pro dětské návštěvníky je při-
pravena křížovka, archeologický stan i replika 
bulharského kroje.

Kurátor výstavy: Martin Šámal

POCHODÉÉM VCHOD! 
aneb pochod českého pěšáka dějinami
Výstava bude probíhat 
od 1. července do 11. října 
ve výstavních prostorách muzea.

Průřez historií pěchotního vojska na našem 
území od dob Velké Moravy až po 60. léta 20. 
století. Výstava přiblíží válečnou taktiku i využití 
pěchotního vojska v jednotlivých historických 
etapách, představí pěchotní chladné i palné 
zbraně, uniformy i součásti výstroje. Připraven 
je i husitský válečný vůz, zákop z první světo-
vé války, repliky zbraní a uniforem, vše s po-
známkou „dotýkat se povoleno!“. Pro zájemce 
také bude přichystán znalostní test o osudech 
nejslavnějšího českého pěšáka – Josefa Švej-
ka. V rámci výstavy proběhne v posledním 
srpnovém týdnu na muzejním dvoře přehlídka 
šermířských a vojenských historických klubů 
z různých období.  

Společnost přátel vozů Carrosserie Sodomka 
a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás 
srdečně zvou na 

11. SETKÁNÍ PŘÁTEL VOZŮ 
CARROSSERIE SODOMKA, 
které proběhne v sobotu 10. 6. na náměstí Pře-
mysla Otakara II.

Regionální muzeum

Dějiny vysokomýtského muzea, jednoho z nej-
starších regionálních muzeí v Čechách, sahají až 
do roku 1871. 
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ZUŠ Vysoké Mýto a ZŠ Javornického Vysoké 
Mýto vás zvou na

FLÉTNOVÉ ZPÍVÁNÍ
Účinkují žáci 1. – 5. B
5. 6. v 17.00 ve velkém sále M-Klubu

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
ŽÁKŮ ZUŠ VYSOKÉ MÝTO 
se koná dne 6. 6. v koncertním sále školy.

Soubor Saframentská kapela reprezentoval 
ZUŠ a město Vysoké Mýto v Ústředním kole 
národní soutěže souborů lidových nástrojů 
v Břeclavi. Ve velké konkurenci nejlepších 
souborů republiky se umístil na třetím místě 
a získal zvláštní cenu „Za originální přístup“. 

SAFRAMENTSKÁ KAPELA
25. června 2006 v 15 hodin, 
koncert na nádvoří zámku v Zámrsku

Na dalším z tradičních koncertů pořádaných 
na nádvoří zámku v Zámrsku vystoupí usku-
pení žáků vysokomýtské ZUŠ Saframentská 
kapela. Tito mladí hudebníci pod vedením 
Mgr. Heleny Vedralové v nedávné době do-
sáhli významných úspěchů. Za reprezentaci 
Vysokého Mýta na folklórním festivalu v pol-
ských Pyrzycích získali letos sošku Kujeby. 
Návštěvníkům koncertu přednesou lidové 
skladby z Čech a Moravy.

Program:
9.00 – 11.00 hod.: Přehlídka historických vozů 
na náměstí Přemysla Otakara II.
14.00 hod.: Vyjížďka historických vozů po okolí 
Vysokého Mýta
15.00 – 16.00 hod.: Přehlídka historických 
vozů v Barokním areálu na Vraclavi

MUZEJNÍ NOC
Poprvé ve své historii se Regionální muzeum 
ve Vysokém Mýtě účastní celostátního Festi-
valu muzejních nocí. Celý projekt byl zahájen 
v roce 2004 Pražskou muzejní nocí pořádanou 
Národním muzeem, minulý rok se připojila další 
města v České republice. Celá akce se těší ne-
bývalému zájmu veřejnosti, jen v loňském roce 
navštívilo festivalové akce na 180 tisíc lidí.

Festival bude probíhat 
od 19. května do 17. června. 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě se 
k němu připojí v pátek 16. června 2006 od 
18.00 hodin, kdy bude zahájen program 
s názvem „Černá kronika Vysokého Mýta“. 
Muzejní noc ve Vysokém Mýtě bude ukončena 
úderem půlnoci.

Černá kronika Vysokého Mýta je zábavně 
naučný program, při kterém bude zpřístupně-
na vodárenská bašta, ve které středověký kat 
názorně předvede své umění a mučicí nástroje, 
poskytne odborný výklad, popř. zodpoví zvída-
vé dotazy z publika. Otevře se také budova bý-
valého vězení, kde se návštěvníci seznámí se 
stavebně historickým vývojem a funkcí vězení 
v 19. století a na vlastní kůži okusí podmínky 
tohoto zařízení. Zároveň zde se svým progra-
mem vystoupí historická skupina Četnická pát-
rací stanice Praha. Její členové ve složení c. k. 
policista, dva c. k. četníci, jedna dobově oděná 
dáma, dva c. k. úředníci a dva nekalí živlové 
představí práci c. k. rakousko-uherského čet-
nictva. 
V rámci festivalu bude až do půlnoci mimořád-
ně otevřena také Pražská věž s vyhlídkou na 
noční Vysoké Mýto.

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
Adresa: Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto

Základní umělecká škola

Koncert

DDM Mikádo
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MEDAILOVÝ T-KOMPLEX
V sobotu 13. května se taneční skupina 
T-Komplex zúčastnila celostátní amatérské 
taneční soutěže ve sportovní hale v Heřma-
nově Městci, kde se sešla velmi dobrá kon-
kurence. Skupiny reprezentovaly 18 měst 
od Karlových Varů až po Ostravu v celko-
vém počtu 1100 soutěžících. Další rekord 
padl v délce soutěže, která trvala 11 hodin.  
Odměna v podobě umístění na stupních 
vítězů byla velice příjemná. T-Komplex sou-
těžil se 7 skladbami, vesměs v choreografii 
Pavly Ptáčkové a Terezy Flídrové. 

2. místo Romeo a Julie 
2. místo Slash dot
2. místo Hip hop
3. místo Múzy
3. místo Blesky
3. místo Notre Dame                                        

Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat 
všem soutěžícím za podané výkony.

Roman Divoký,
vedoucí taneční skupiny  T-Komplex

T-Komplex

16. 6. 
ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ 
pro žáky 8. tříd ZŠ Jiráskova
- příprava na volbu povolání 
- seznámení s prací v sociální sféře, poznání 
světa handicapovaných. 

18. 6. 
RECESISTICKÝ CYKLOZÁVOD 
DVOJIC A RODINNÝCH TÝMŮ
- start ve 14 hodin
- s sebou povinné cyklovybavení
- vhodné pro všechny!
- krásné ceny. 

19. - 20. 6. 
SENÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE 
PARAGRAF 11/55 V PRAZE
- pro vítěze oblastních kol v Pardubickém kraji.

21. – 25. 8. 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pondělí 21. 8. - okolím Nových Hradů, turis-
tika, hry.
Úterý 22. 8. - Loděnice Choceň, kanoe, ka-
jaky, raft.
Středa   24. 8. - Praha - I. část dvoudenní 
s přespáním na DDM Praha.
Čtvrtek  25. 8. – Praha II. část – lanové cen-
trum, 3D kino.
Pátek 26. 8. – tábornické dovednosti, vaření 
v kotlíku, hry.
Každý den 9.00 – 17.00, 1x přespání v Praze.

Poslední místa na letní tábor 

CESTA KOLEM SVĚTA 
ZA TÝDEN!
7. 8. - 13. 8. na Pastvinské přehradě,
cena: 1600 Kč
- vhodné pro děti od 7 do 15 let.

PRÁZDNINOVÁ ČINNOST
MIKÁDA
3. 7. - 14. 7. Letní tábor „Sanatorium dr. Rob-
schitze“ Podmitrov (5 km od Šiklova mlýna).
7. 8. - 13. 8. Letní tábor „Cesta kolem světa 
za týden“ na Pastvinách.
14. 8. - 20. 8. Letní tábor sportovně-taneční 
v Horním Jelení.

21. 8. - 25. 8. Příměstský tábor na DDM 
Mikádo.
25. 8. - 3. 9. Letní tábor v Itálii - Martinsicuro     

Připomínáme, že probíhá druhý ročník sběru 
víček od PET lahví.   
Nosit je můžete vždy první tři dny v měsíci do 
DDM Mikádo (kromě prázdnin).
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Česká křesťanská akademie, místní skupina 
Vysoké Mýto a Církev československá hu-
sitská vás zve 
2. 6. v 19.30 hod.
na koncert Marie Kubátové 

PÍSNĚ DUŠE A NÁRODA 
(písně ruské, hebrejské a autorské)
v Husově sboru ve Vysokém Mýtě.
Vstupné dobrovolné.

Česká křesťanská akademie, místní skupina 
Vysoké Mýto a Církev československá hu-
sitská vás zve 
13. 6. v 19.00 hod.
na přednášku Pavla Váni 
RADY BYLINÁŘE PAVLA
v sále ZUŠ ve Vysokém Mýtě. 
Vstupné dobrovolné.

Mladí křesťané pořádají
ENGLISH CAMP 
23. – 28. 7. 2006
- výuka s rodilými mluvčími
- sporty, koupání
- výborné jídlo
- zábavné večery

Pro všechny mladé, kterým je od 15 do 25 
let.
Cena: 1 350 Kč
Záloha: 500 Kč (nutno uhradit do 30. 6.).
Místo: Světlá nad Sázavou (rek. středisko 
Radost).
Informace na tel. 731 137 824 
nebo na e-mailu: vladimir.zeman@centrum.cz.

Církev Boží v Litomyšli vás srdečně zve na 
přednášku Stevena Baxleye na téma

ISLÁM
8. června v 18.00 hod. 
v M-Klubu Vysoké Mýto (bývalá divadelní 
šatna).
Po přednášce následuje beseda. 
Vstup zdarma. 
Informace na tel. 731 864 452.

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

23. – 25. 6.
RYBNÍČKY
třetí benefiční víkend výtvarnice a loutkohereč-
ky Hany Voříškové na podporu obnovy rybníč-
ků a výsadby vrbiček na Újezdci.  Na programu 
jsou výstavy a divadla.   

7. – 9. 7.
LETEM ČAJOVÝM SVĚTEM
čtyři roční období v čajovém obřadu tovaryše 
Huberta Hátle a keramiky raku Jany Krejzové. 

16. – 23. 7.
MINIATURNÍ 
LOUTKOVÉ DIVADLO
výtvarná dílna pro milovníky drobností a malič-
kostí. Zkušenosti s loutkovým divadlem nejsou 
nutné. Pro jednotlivce i rodiče s dětmi od 10 let.  
Lektorkou je výtvarnice Hana Voříšková.

Více informací  na www.raku.cz, Alice Veitová 
tel.: 776 199 904

Hliněná dílna na Újezdci

 pořádá uprostřed krásných beskydských hor 
- Bzové na Soláni, DOVOLENOU S JÓGOU: 
KAYA-KALPA – techniky omlazování. 
Od 1. 7. – 8. 7.
Ubytování ve dvou, tří a čtyř lůžkových poko-
jích, odlehčená vegetariánská strava, možno 
zařadit i dvoudenní očistnou hladovku.
Z programu: jednoduché i náročnější usány, 
rišikešská sestava, tibetské rity, vnější a vnitřní 
pránájáma, jóga nidra, meditace, harmonizace 
čaker, reflexní terapie, arteterapie, muzikotera-
pie,  aerobní program, koupání.
Sauna 30 Kč/1 hod. na 1 osobu (není v ceně 
pobytu).
Cena 3 050 Kč.
Přihlášky a informace: Mgr. Dana Mořkovská,  
morkovska@gvmyto.cz
Mobil: 737 582 384, po 19.00 hod.

Škola jógy KARAKAL
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Od 14. 6. do 26. 7. pokračují 

HODINY ORIENTÁLNÍHO TANCE 
S LENKOU 
ve Fitness Style Lucie, vždy ve středu od 
18.30 - 19.30 hod. Tyto hodiny jsou určeny 
pro ženy, které již do kurzů chodily a chtějí 
si zdokonalit základní techniky a práci paží 
v orien tálním tanci. Hodiny jsou volné, není tře-
ba hlásit se předem. 

Lenka Zahrádková

Orientální tance

Občanské sdružení ELEMENTY vás srdečně 
zve na první ročník vesnického festivalu 

STODOLY - KOSTELY ´06
aneb umění pro krajinu a člověka v ní

Vystoupí:
MUZIGA
lidové písně v podání H. a J. Vedralových

Ágnes KUTAS
písně a balady z maďarských kořenů

Oldřich JANOTA
kytarový mág opět v kraji

MINI – CIRKÚS
miniaturní divadlo H. Voříškové

Pro děti: 
VÝTVARNĚ PROŽITKOVÉ DÍLNY 
INSPIROVANÉ ELEMENTY

Tajemství pohádkových knížek
Divadlo Poli Hradec Králové

neděle 11. 6. 2006, 14 hodin,
Lozice u Luže 
Kostel ČCE a statek U Syrovů č. p. 32.  

Kontakt: ELEMENTY o. s., Společnost pro Člo-
věka a Zemi, Statek U Syrovů, Lozice 32, tel. 
469 671 017.

STODOLY - KOSTELY ´06
24. 6. od 20 hod. - Hradisko
Program:
• Představení pana pohádkáře Jana Havla
• Svatojánská noc v podání divadelní společ-
   nosti Linda
• Muzika: Hadry z těla - Vítek a Jim
• Hledání pokladu
• Zapálení Svatojánského ohně
• Ohňostroj

Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí 
se akce koná v KD Vraclav. Změna programu 
vyhrazena.

Svatojánská noc na Vraclavi

MEMORIÁL JANA KŘIKLAVY
10. 6. od 8 hodin 
cvičiště Sárovec
Ukázka výcviku psů pro veřejnost
11. 6. od 15 hod. na cvičišti na Sárovci.

Kynologie

V sobotu 13. května uspořádal osadní výbor v Brtči na hřišti turnaj ve 
fotbale. Šest přespolních družstev se spolu s domácími utkalo o Br-
tečský pohár. Ve skupině A nastoupila mužstva Paliva Choceň, Meta-
xa Jenišovice, Vraclav  a Brteč. Ve skupině B se proti sobě postavila 
mužstva Litrpůl Jenišovice, Javorník a Libecina. Všechny zápasy byly 
vyrovnané. Ze semifinále postoupila do boje o třetí místo mužstva Me-
taxa Jenišovice a Libecina. Ze zápasu vyšla vítězně Metaxa  se skóre 
2 : 1. Držitelem Brtečského poháru se stal Javorník, který zvítězil ve finále 
nad mužstvem Paliva Choceň 2 : 0. 
Počasí turnaji přálo, diváci i hráči vytvořili přátelskou atmosféru. 
Turnaj se uskutečnil s laskavou podporou a finančním přispěním Rady měs-
ta Vysokého Mýta.

Roman Klofanda,
předseda osadního výboru Brteč

Sport
Brtečský fotbalový turnaj

Vítězné mužstvo Javorník 
s putovním pohárem, 
foto Ladislava Pohorská.
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7. 6. proběhne 7. ročník

SERIÁLU DĚTSKÝCH ZÁVODŮ
Prezentace od 17 hodin, start v 17.30 hodin.
Vysoké Mýto - Jungmannovy sady.
Kategorie předškoláci a středoškoláci.
Jakýkoliv typ kola (dobrý technický stav, přilba 
nutná).

17. 6.
PRADĚD - 180 MIL
XV. ročník cykloturistické dálkové jízdy. 
Start v 5.30 hod. na nám. Přemysla Otakara II. 
Vysoké Mýto. Cíl do 21 hod.
Kontakt: Milan Lehký, Dobříkov 96, Vysoké Mýto, 
tel.: 602 280 682.
www.praded.lphard.cz

Donocykl

Letošní sezóna hobby autocrossu má za sebou již druhý závod. První závod, který se konal 
15. 4. v Kosicích, vysokomýtským jezdcům v prestižní třídě do 1300 ccm nepřinesl velké úspěchy. U 
nově přestavěných aut se projevovaly drobné i vážnější poruchy.
Oba jezdci třídy do 1300 ccm David Horáček a Jaroslav Hašek zůstali věrni vozům Škoda 120 s velmi 
výkonnými motory z vozů Favorit. Tato koncepce s motorem vzadu je v terénu velmi úspěšná, prosa-
zuje se především „raketovými“ starty.
V prvním závodě David Horáček obsadil deváté místo a Jarda Hašek byl sedmý.

Další závod se konal opět v Kosicích, ale byl vypsán jako MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY.  Ve 
třídě 1300 ccm startovali oba vysokomýtští jezdci. Tentokrát se již úspěch dostavil, oba se prosadili 
na medailové pozice. V nerovném boji s výkonnými vozy Felicia, Favorit, Opel, Suzuki se jediné naše 
stodvacítky probojovaly do finále.
Ve finálové jízdě skončil David Horáček druhý a Jaroslav Hašek třetí. Celý závod provázely ovace 
nadšených diváků, kteří lemovali kosickou trať.

Zdeněk Horáček

Poř. z. Místo Datum Druh závodu Třídy

1. Kosice 15. 4. Kosice cup ABCDTR

2. Kosice 6. 5. MČR, Kosice cup ABCDTR

3. Nová Paka 27. 5. MČR, Kosice cup ABCDTR

4. Dobřany v O. h. 17. 6. MČR, Kosice cup ABCDTR

5. Sedlčany 1. 7. MČR ABCDTR

6. Kosice 8. 7. Kosice cup ABCDTR

7. Nová Paka 22. 7. MČR, Kosice cup ABCDTR

8. Kosice 5. 8. Kosice cup ABCDTR

9. Sosnová 12. 8. volný závod ABCDTR

10. Poříčí n. S. 26. 8. MČR, Kosice cup ABCDTR

11. Kosice 9. 9. Kosice cup ABCDTR

12. Přibice 17. 9. MČR, Přibice BCS

13. Dolní Bouzov 30. 9. MČR, Kosice cup ABCDTR

14. Kosice 14. 10. MČR, Kosice cup ABCDTR

15. Kosice 4. 11. volný závod ABCDTR

Hobby autocross 2006
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25 LET KRYTÉHO BAZÉNU 
VE VYSOKÉM MÝTĚ
2. 6. slavíme 25 let trvání provozu 
KRYTÉHO BAZÉNU ve Vysokém Mýtě.

Program: 
8 - 12 hod. PLAVECKÉ ZÁVODY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
“O POHÁR PŘEDSEDY VLÁDY ČR”
12.00 – 16.30 hod. a 18.00 – 21.00 hod. 
Plavání pro veřejnost zdarma (provozova-
tel si vymezuje právo určit počet návštěvníků 
dle povolené kapacity).

Bazén
Tyršova plovárna je připravena na 
novou sezónu.
Na Tyršově plovárně finišovaly v první polovině 
května přípravné práce. Brigádníci natírali lavič-
ky, sekali trávu a hlavně uklízeli a čistili. Pro děti 
se zde buduje dětský koutek. Napouštěla se 
kvalitní voda o teplotě 18,5 °C. 
Tyršova plovárna, jedna z největších přírodních 
plováren v České republice, má rozlohu 7 000 
m2 vodní plochy. V nabídce je zde skokanský 
můstek, skluzavka, tobogán a nově dětský 
koutek. Příjemný pobyt na plovárně lze zpestřit 
plážovým volejbalem, stolním tenisem a nohej-
balem. Návštěvníkům jistě přijde vhod nabídka 
občerstvení.

Přejeme všem návštěvníkům plovárny hodně 
sluníčka a příjemné pohody.
Otevírací doba: denně od 9.00 do 19.00 hodin.

Jiří Kovařík, vedoucí krytého plaveckého bazénu 
a Tyršovy veřejné plovárny

Tyršova plovárna

Bazén

25



Zvýšení ceny vodného společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.

Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. oznamuje svým odběratelům, že od 
1. 7. 2006 dochází na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze dne 19. 1. 2006 ke zvýšení ceny 
vodného, a to následovně:

stávající cena 19,- Kč vč. DPH/1 m3

nová cena 21,- Kč vč. DPH/1 m3

Cena stočného a srážkové vody zůstává beze změny.

Stávající cena vodného je v platnosti od 1. 4. 2003, tj. více než 3 roky. Důvodem zvýšení je inflace a nut-
nost provádění oprav vodohospodářského zařízení společnosti.

Vzhledem ke značným nákladům nebude  prováděn odečet vodoměrů ke dni změny ceny vody, ale 
změna bude provedena rozpočtem tak, jak je běžné u ostatních energií. Odečty budou prováděny ve 
stávajících odečtových cyklech (Vysoké Mýto čtvrtletně, obce pololetně) a spotřeba ke dni změny ceny 
vody bude  provedena poměrným rozpočtem.
Samozřejmě je možné, aby  odběratel ke dni změny ceny vody nahlásil stav vodoměru buď osobně, pí-
semně nebo telefonicky na č. 465 424 678, v pracovní dny v době od 6.00 do 14.00 hod. Konečný termín 
nahlášení je 7. 7. 2006. Pro obyvatele obcí budou na obecních úřadech připraveny odečtové lístky, které 
si mohou odběratelé vyzvednout, vyplnit a vrátit na obecní úřad do 7. 7. 2006.
 
Změna ceny vody se netýká obcí Tisová, Zálší, Vračovice, Chotěšiny.

Děkujeme za pochopení.

Ing. František Zima,
jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace

Krajská hospodářská 
komora Pardubic-
kého kraje – Oblastní 
kancelář Orlicko

vás zve na seminář

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
novela zákona od 1. 7. 2006

Přednáší: Mgr. Tereza Vodičková, advokátka 
se specializací na obchodní právo.
Místo konání: Školící centrum firmy KORADO 
a. s., ul. Zapského, Česká Třebová (směrem 
od Svitav, Lanškrouna třetí ulice vpravo, první 
budova vpravo).
Termín konání: 31. 5. od 9 do 12 hodin, 
prezence od 8.30 hod.
Program: 
1. Druhy veřejných zakázek
2. Způsoby zadávacích řízení a průběh jednot-
 livých řízení

Hospodářská komora 3.  Kvalifikace a obsah nabídky
4.  Soutěž o návrh
5.  Ochrana proti nesprávnému postupu
6.  Dotazy, diskuse

Cena pro členy KHK PK 600 Kč, pro nečleny  
800 Kč, cena je včetně 19% DPH.

Úhrada: bankovním převodem na účet č. 
182867325/0300, ČSOB Česká Třebová, VS: 
105, SS: IČO firmy. V případě neúčasti přihlá-
šeného se účastnický poplatek nevrací, je mož-
no vyslat náhradníka.

Bližší informace podá a přihlášky do 29. 5. 
2006 přijímá Krajská hospodářská komora 
Pardubického kraje, Oblastní kancelář Orlic-
ko, Nádražní 547, 560 02  Česká Třebová, 
tel., fax: 465 536 016, 
e-mail: orlicko@khkpce.cz
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Vysokomýtská nemocnice 
nabízí k pronájmu 

PROSTORY AMBULANCE 
včetně zázemí 

(pracoviště sestry, čekárna, WC a šatna) 

v přízemí domu čp. 1180/101, 
ul. Újezdská v Chocni. 

Prostory lze využít kdykoliv kromě čtvrtků. 

Bližší informace 
získáte na tel. č. 465 467 235.

Správce konkurzní podstaty 
nabízí následující movité věci:

Myčka tlaková elektrická - 3 600 Kč 
Selenový usměrňovač - 230 Kč 

Vrtačka kovářská - 9 300 Kč 
Jeřáb kozový pojízdný - 2 000 Kč 

3 stoly pracovní se svěrákem - 1 000 Kč/kus 
2 výměníky tepla - skříňový nástěnný s ventilátorem 

- 1 000 Kč/kus 
Starší stolní počitač s tiskárnou - 2 000 Kč 

 
Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou stanoveny 

jako doporučené prodejní ceny znalcem.

Podmínky prodeje:
1/ nejvyšší nabídce

2/ zaplacení při převzetí

Zájemci doručí nabídku na adresu: 
Ing. Zdeněk Paťava, Ropkova 51, 570 01 Litomyšl,

uzávěrka do 30. 6. 2006.
Informace a sjednání prohlídky 

na tel.604 849 435.

DUBOVÉ PODLAHY

SCHODY

STŘEŠNÍ OKNA

777 788 164
Telefon:

Provident Financial

ROZŠIŘTE NAŠE ŘADY!

„Vyděláte si, budete mít čas pro sebe a sta-
nete se svým vlastním pánem!“

Co potřebujete?
• živnostenský list • mobilní telefon

Volejte Provident Financial 800 169 169.

SBĚRNÉ DVORY

U kasáren (v ul. Gen. Svatoně)
úterý, pátek
U Benziny (ul. Průmyslová)
středa, sobota
ul. Kpt. Poplera (výjezd na ÚO)
pondělí, čtvrtek

Letní čas: 14.00  –  18.00 všední dny
 8.00  –  12.00 sobota
Zimní čas: 13.00  –  17.00 všední dny
  8.00  –  12.00 sobota

Technické služby

KOUPÍM
POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 

celé sbírky, větší množství 
i pozůstalost po sběrateli. 

Platím v hotovosti. 
Informace na tel.: 724 229 292
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ROZŠIŘUJEME VÝROBU
Máte zájem vydělat si minimálně 14 000 Kč měsíčně? Nabízíme vám pracovní uplatnění

MONTÁŽ OSOBNÍCH POČÍTAČŮ
• práce vhodná pro muže i ženy • 3 směnný provoz • práce ve stoje

• požadujeme dobrý zdravotní stav a trestní bezúhonnost

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
volejte 466 056 205; 466 056 206

Personální oddělení, U Zámečku 26, Pardubice, 532 01
Spojení z centra Pardubic MHD č. 12, 28 zastávka Zámeček

1. směna 2. směna 3. směna  1. směna 2. směna 3. směna

4.45 12.45 20.45 Choceň, žel. st. 15.20 23.20 7.20

4.55 12.55 20.55 Vysoké Mýto – autobusové nádraží 15.10 23.10 7.10

5.02 13.02 21.02 Zámrsk, Nová Ves, křižovatka 15.04 23.04 7.04

5.09 13.09 21.09 Ostrov 14.56 22.56 6.56

5.11 13.11 21.11 Chroustovice, Městec, křižovatka 14.54 22.54 6.54

5.15 13.15 21.15 Chroustovice 14.51 22.51 6.51

5.25 13.25 21.25 Slepotice 14.41 22.41 6.41

5.28 13.28 21.28 Moravany 14.38 22.38 6.38

5.33 13.33 21.33 Kostěnice, Obecní úřad 14.33 22.33 6.33

5.35 13.35 21.35 Dašice, náměstí 14.30 22.30 6.30

5.44 13.44 21.44 Pardubice, Zámeček 14.21 22.21 6.21

5.45 13.45 21.45 Pardubice,  FOXCONN CZ s.r.o. 14.20 22.20 6.20

V souvislosti s rozšiřováním výroby obsazujeme také technické pozice - jejich aktuální seznam 
najdete na www.foxconn.cz.www.foxconn.cz. Své životopisy v ČJ a AJ verzi zasílejte na: zamestnani@foxconn.cz

PardubicePardubice
- druhý největší exportér v ČR- druhý největší exportér v ČR
- největší produkční centrum PC v Evropě- největší produkční centrum PC v Evropě

Jízdní řád firmou dotované autobusové dopravy.

Bližší informace Vám rádi osobně poskytneme ve čtvrtek 15. 6. 2006 od 10.00 do 11.00 hod.
v prostorách M-Klubu Vysoké Mýto.
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Růže galská (jinak též paloučková), u nás vzácný druh plané pokryvné růže 
s několik metrů dlouhými, takřka nezničitelnými kořeny. Kvete od poloviny června 
do počátku července, jedno květenství vždy pouze jediný den. Nevyplenitelnost 
této růže, u nás volně rostoucí na Růžovém paloučku u Újezdce (viz 2. str. obálky), 
vedla ke vzniku celé řady legend, mj. o trestu postihujícím všechny, kteří se 
tajemnou růži pokusili vymýtit, utrhnout či jen přesadit...


