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Nové Hrady
Na místě dnešních Nových Hradů stávala kdysi vesnice zvaná Boží dům, která od 15. století patřila 
mnichům podlažického kláštera. Husité ovšem celou ves (neboť tu stál klášter) zcela zničili. Po 
husitských válkách noví majitelé panství, utrakvistická rodina Kostků z Postupic, mj. pánové Litomyšle, 
nechali vystavět na kopci nad vesnicí nový hrad. Odtud mají dnes Nové Hrady své jméno. Kostkové 
(neboť protestanti) ovšem o své jmění r. 1557 přišli a panství připadlo katolickým rodům z okruhu 
Lobkoviců. Proto se stalo, že byl takřka zánovní hrad roku 1645 zcela vypleněn vpádem švédského 
(protestantského) vojska. V roce 1750 zakoupila chátrající panství francouzská hraběnka de Horbuval 
et de Chamaré (rozená de Saurug) a roku 1773 je odkázala svému synu Janu Antonínovi. Ten nechal 
v letech 1774 - 77 vystavět pod Novým hradem velkolepý rokokový zámek, na jehož stavbu použil 
mj. kamene z poničeného hradu. Současně založil v okolí zámku velkoryse pojatý přírodní areál. 
Rodina de Chamaré (proslavená mj. románem Aloise Jiráska Poklad) držela zámek až do počátku 
20. století, kdy byla donucena hypotékami obstavené panství postupně rozprodávat. Od té doby 
byly jeho obyvateli vesměs nearistokratické rody, mj. rodina pražského velkoobchodníka Václava 
Böckinga (od 1905), továrníka Jiřího Švagery (od 1931) a východočeského textilního magnáta Josefa 
Bartoně. Za války bylo v zámku umístěno sanatorium pro elitní německé letce, po válce došlo v roce 
1948 k jeho zestátnění. V 50. letech byla v přízemí výkrmna vepřů, od roku 1955 pak v pravém křídle 
zámecká expozice, v levém křídle škola. Zámek chátral do zcela neudržitelného stavu až do poloviny 
80. let, kdy došlo k některým opravám. Ty však ustaly po roce 1989, kdy byl zámek restituován 
vnukům původního majitele Josefa Bartoně, bratřím Čerychovým. Ti jej v roce 1997 prodali historikovi 
a polistopadovému politikovi Petru Kučerovi a jeho manželce Magdě, kteří během tří let provedli 
jeho mimořádně náročnou rekonstrukci. Zrekonstruovaný zámek byl slavnostně znovuotevřen 
16. června 2001 a dnes se stal jedním z největších turistických magnetů celého pardubického regionu. 
Je východiskem řady cykloturistických a pěších cest do blízkých Toulovcových maštalí a nabízí prostor 
k široké škále kulturních a společenských aktivit.

Na titulní straně

Karel Liebscher (1851-1906): 
Nové Hrady kolem roku 1903. 

Lavírovaná kresba.



Jan Čermák
hudebník
* 26. 12. 1867 ve Vysokém Mýtě 
† 27. 7. 1935 ve Vysokém Mýtě

Jan Čermák byl synem vysokomýtského 
krejčího. V patnácti letech byl poslán do 
učení na krejčího, ale láska k hudbě a výraz-
ný muzikantský talent ho brzy přivedly k vo-
jenské hudbě v Josefově, kde působil až do 
roku 1891. Poté strávil dva roky jako kapel-
ník carské gardové hudby v Sofii. Po návratu 
do Vysokého Mýta v roce 1893 zde založil 
třicetičlennou chlapeckou dechovou hudbu. 
Kapela si brzy získala dobré jméno a bylo 
jí nabídnuto koncertování na Národopisné 
výstavě v Praze v roce 1895. V roce 1902 
přijal Jan Čermák místo kapelníka v Lubinu 
(dnešní Polsko), kde setrval další dva roky. 
Poté se definitivně vrátil do Vysokého Mýta 
a věnoval se práci s dětskou kapelou. Na 
jeho počest se ve Vysokém Mýtě od roku 
1993 každoročně pořádá přehlídka dět-
ských dechových hudeb.

Noemi Jirečková
klavíristka
* 29. 7. 1874 ve Vídni 
† 13. 2. 1963 ve Vysokém Mýtě

Dcera politika a právního historika Hermene-
gilda Jirečka strávila své mládí ve Vídni. Kaž-
dé léto ale trávila v rodinné vile na Vinicích 
ve Vysokém Mýtě. Rodiče se u Noemi sna-
žili rozvíjet její hudební talent, a proto ji za-
psali do klavírní školy ve Vídni. Už ve svých 
dvanácti letech absolvovala první koncerty 
v Litomyšli a později ve Vídni. Na přelomu 
19. a 20. století Noemi Jirečková pravidelně 
koncertovala ve Vídni, Berlíně, Salzburgu 
i v Praze. Oblíbila si především klavírní sklad-
by Ludwiga van Beethovena a stala se jed-
nou z nejlepších interpretek jeho díla. V roce 
1907 zanechala Noemi Jirečková ze zdravot-
ních důvodů veřejných koncertů, pořádala 
jen občasné soukromé koncerty pro přátele 
a začala se věnovat pedagogické činnosti.

v červenci a srpnu 2006
Karel Škorpil
archeolog
* 15. 7. 1859 ve Vysokém Mýtě 
† 10. 3. 1944 v Sofii (Bulharsko)

Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu 
pražské univerzity. Po ukončení studií odjel 
do bulharského Plovdivu, kde přijal mís-
to středoškolského profesora matematiky. 
Jako gymnaziální profesor působil v řadě 
bulharských měst. Od roku 1894 žil ve Var-
ně a poslední dva roky života strávil v So-
fii. Celý svůj život zkoumal archeologické 
památky Bulharska a dokonale se zorien-
toval v problematice starověkého řeckého 
a římského osídlení Bulharska. K jeho nej-
větším objevům patří odkrytí centra prvního 
bulharského státu u vesnice Aboba Plis-
ka. Své poznatky z výzkumu Plisky shrnul 
v rozsáhlém vědeckém díle vydaném v roce 
1905 v Sofii. Karel Škorpil založil muzea 
v Ruse, Velkém Trnovu a ve Varně. Podílel se 
i na založení bulharského Námořního muzea
v roce 1923. Spolupracoval se svým bratrem 
Josefem, který byl ředitelem Umělecko-prů-
myslového muzea v Plzni. Podporoval také 
Městské muzeum v rodném Vysokém Mýtě. 
Za svou vědeckou činnost obdržel několik 
ocenění, z nichž největším byl Řád sv. Anny, 
který obdržel od ruského cara Mikuláše. Po 
vzniku samostatného Československa byl 
prezidentem jmenován honorárním konzu-
lem ve Varně.

Regionální výročí
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Vitrinka vzniká ve spolupráci Městské galerie, Městské knihovny 
a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a připravuje ji dr. Pavel 
Chalupa.
V dnešní Vitrince ukončujeme seriál o ikonografické literatuře ze 
začátku 20. století, která se týká Vysokého Mýta a okolí. V č. 3, 4 a 6 
jsme publikovali vysokomýtské  ilustrace Karla Liebschera z Ottova 
souboru Čechy. Liebscher  byl však i  výhradním ilustrátorem roz-
sáhlého edičního projektu konkurenčního nakladatelství Františka 
Šimáčka. Jím byla patnáctidílná ilustrovaná monografie Augusta 
Sedláčka Hrady, zámky a tvrze Království českého.  

Hned první díl Sedláčkových Hradů, vydaný v roce 1882, je věnován 
Chrudimsku, tedy starému správnímu kraji, do kterého patřilo nejen 
Vysokomýtsko, ale i většina území dnešního Pardubického kraje, 
včetně Pardubic. A tak, listujeme-li v prvním díle tohoto monumen-
tálního díla, ožívají před námi podoby okolních měst a jejich hradů 

a zámků, jak je jejich ilustrátor Karel 
Liebscher zachytil kolem roku 1881, 
tedy před 125 lety. Protože první svazek 
byl „pilotním“ dílem očekávaného pro-
jektu (jehož vydávání se protáhlo na 
více než 25 let), je doslova přesycen 
obrázky. Styl kreseb K. Liebschera je 
tu trochu jiný než na jeho pozdějších 
secesizujících lavírovaných kres-
bách ze začátku století, které známe 
z monografie Čechy. Je to dáno i tím, 
že pro výrobu štočků z původních 
tužkových nebo tušových kreseb je 
použito xylografií z proslulé  pražské 
dílny F. Richtera, snažící se přiblížit 
výsledný dojem k dřevorytu či leptu. 
Liebscherovy kresby tak v knize dos-
taly vzhled starých německých či ho-
landských rytin, což ještě více podtrhlo 
exkluzivnost tohoto předtím v Čechách 
nevídaného knižního počinu. Přestože 
je kniha věnována především hradům 
a zámkům, najdeme mezi ilustracemi 
i dva mimořádně cenné pohledy na 
Vysoké Mýto, pořízené roku 1881, tedy 
ještě před dostavbou Pražské brány. 
K ostatním obrázkům hradů a zámků 
na Vysokomýtsku se dostaneme někdy 
příště na obálkách Vysokomýtského 
zpravodaje.
Dnes přinášíme pouze pohled na Nový 
hrad, o kterém více píšeme na 2. straně 
obálky.

Vitrinka

Pražská brána roku 1881, v ní průhled na bránu Choceňskou

Zvonice ve Vysokém Mýtě (1881)
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Panorama Vysokého Mýta z roku 1881.

Karel Liebscher: Nový hrad v roce 1881.
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Do prázdninového dvojčísla jsme připravili rozhovor s vedoucí odboru 
životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto ing. Stanislavou Jetma-
rovou.  

Paní vedoucí, nejprve nám představte svůj odbor.
Odbor životního prostředí vykonává státní správu na úseku vodního 
hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, ochra-
ny lesů, rybářství, ochrany přírody, ochrany ovzduší,  odpadů, veterinární 
péče, týrání zvířat. Vedle výkonu státní správy se odbor také  zabývá  
oblastí samosprávy. Jedná se zejména o zpracování a aktualizaci 
povodňového plánu města, koordinaci činnosti na úseku městské zeleně 

(ve spolupráci s Technickými službami a zahradní architektkou města), zajišťování  speciální 
ochranné deratizace,  ekologické výchovy a osvěty, zajišťování povinností obce vyplývajících ze 
smlouvy o spolupráci s firmou EKO-KOM,  zajišťování agendy související se zákonem o posu-
zování vlivů na životní prostředí… Čtenářům, kteří by měli zájem seznámit se podrobně s jed-
notlivými oblastmi   činnosti odboru životního prostředí, doporučuji navštívit internetové stránky 
města, kde je uveden obsáhlý výčet činnosti odboru.

Můžete nám říci něco bližšího o nakládání s bioodpady?
Město Vysoké Mýto zahájilo v letošním roce realizaci projektu  „Integrovaný systém nakládání 
s bioodpady  Vysoké Mýto“. Ten se skládá ze dvou částí –  výstavby fermentační stanice 
a  svozu, sběru a separace biologických odpadů. Na tento investičně náročný projekt  obdrželo 
město Vysoké Mýto dotaci z prostředků Evropské unie - Operačního programu Infrastruktura 
pro životní prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky  a Pardubického kra-
je. Fermentační stanice bude stát v bezprostřední blízkosti stávající čistírny odpadních vod, 
což umožní optimální technologické propojení obou celků. Vedle čistírenského kalu bude 
fermentační stanice zpracovávat především  zbytky z veřejného stravování (ze školních a závod-
ních jídelen, nemocnic, restaurací), nízkorizikové odpady ze zemědělství a masného zpraco-
vatelského průmyslu, separovaný sběr bioodpadu od obyvatel, bioodpady z údržby veřejné 
zeleně, bioodpady z potravinářského průmyslu a  velkých obchodních řetězců. Bez přístupu 
vzduchu se tento materiál rozloží a vznikne bioplyn, z kterého se vyrobí teplo, elektrická energie 
a hnojivo. Na projekt fermentační stanice navazuje pilotní projekt třídění bioodpadu z domác-
ností a zahrad, který zajišťuje náš odbor. Pilotní projekt probíhá od dubna ve třech vybraných 
lokalitách a  bude vyhodnocen koncem října. Jeho cílem je  vyzkoušet zavedení systému třídění 
bioodpadu z domácností a zahrad, zjistit množství vytříděného bioodpadu, jeho složení, čistotu, 
ověřit velikost nádob, četnost odvozu a na základě výsledků pilotního projektu rozšířit třídění 
bioodpadu do dalších částí města s uplatněním získaných zkušeností. Občané jsou aktuálně 
informováni o průběhu projektu na internetových stránkách, které byly vytvořeny na začátku 
pilotního projektu www.vysoke-myto.cz/odpady.

Na jaře postihly Vysoké Mýto povodně. Co bylo jejich příčinou a jak jste v této situaci 
pracovali?
Příčinou povodně byla vysoká sněhová pokrývka, náhlé oteplení a rychlé odtávání sněhu 
a současné vydatné dešťové srážky. Pracovníci našeho odboru  drželi 24hodinovou pohoto-
vost, monitorovali stav hladiny řeky, organizačně zajišťovali plnění  pytlů s pískem,  informo-
vali obyvatele, podniky a obce položené níže na toku. Při této povodni byl dosažen III. stupeň 
povodňové aktivity a Loučná zaplavila ulice města, zemědělské pozemky, komunikace, sklepy, 
nemovitosti, studny, penzion Jangelec, zahrádkářskou osadu Sárovec, stadion a další sportovní 
zařízení. 

Rozhovor
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Váš odbor se zabývá také ekologickou výchovou. Jaké aktivity v této oblasti nám můžete 
představit?
V rámci ekologické výchovy spolupracujeme s nevládními organizacemi na přípravě výstav, 
naučných stezek,  cyklu přednášek o životním prostředí, výstavbě smyslové skautské zahrady… 
Každoročně připravujeme materiály a přednášky zaměřené na třídění odpadů. Den Země 
ve Vysokém Mýtě  nemusíme čtenářům představovat. Stal se již tradiční celoměstskou eko-
logicky výchovnou akcí. Ke Dni Země patří vyhlašování vítězů soutěží ve sběru drobného 
obalového hliníku, sběru jogurtových kelímků, které probíhají celoročně, a ti nejlepší obdrží 
netradiční odměnu – výlet za  dobrodružstvím.  
Další ekologicky výchovnou akcí, kterou  pořádáme pro veřejnost, je Den stromů. Ten ve Vysokém 
Mýtě aktivně slavíme od roku 2000. V dopoledních hodinách malí zahradníci z mateřských, 
základních a středních škol vysazují ve městě i v krajině nové stromy a večer se koná koncert. 
Díky Dni stromů se počet stromů ve městě zvýšil o 150. Ekologické dění ve městě má i svého 
maskota. Je jím žížala Mejťanda, která se narodila v roce 2004, a od té doby seznamuje Mejťáky  
nejen  s otázkami spojenými se separací a recyklací. Žížala Mejťanda se objevuje  na stránkách 
vašeho zpravodaje, ale můžete ji potkat i na omalovánkách, tričkách a v letošním roce byla 
vydána i brožurka Povídání o žížale Mejťandě, kterou napsaly děti, prodávala se na letošním Dni 
Země a výtěžek byl věnován dětskému domovu Přestavlky.

Zapomněla jste na Vysoké Mýto, město mnoha stromů…
Odbor životního prostředí vyhlásil v roce 1998 akci „Město mnoha stromů“, jejímž cílem je 
umožnit každému vysadit si ve městě svůj strom. Každoročně takto přibývají ve městě stro-
my, které mají svého dárce. Náš odbor spolupracuje se zahradní architektkou Ing. Janou Kul-
hánkovou na přípravě projektů nové výsadby, obnovy zeleně ve městě a integrovaných obcích.  
V posledních letech vznikají ve Vysokém Mýtě nové parkové plochy. Uvést můžeme například 
park Průhony, náměstí Naděje,  právě vznikající park Družba. Všechny tyto parkové plochy jsou 
doplněny herními prvky, které jsou určeny pro nejmenší i náctileté.   Tím se stává, že se na náš 
odbor obracejí občané  se žádostmi o zřízení a opravu dětských hřišť. Sice to nepatří tak úplně 
do náplně našeho odboru, ale přesto se snažíme pomoci a rozšířit místa pro trávení volného 
času dětí, náctiletých i dospělých na další lokality ve Vysokém Mýtě.

Děkujeme vám za rozhovor.
Redakce
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Úplná znění usnesení RM č. 18 – 22/06 jsou 
vyvěšena na úřední desce a internetové 
stránce města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah.

• 9. května se sešla rada města poos-
mnácté. Projednala zejména majetkové 
záležitosti města. 

• Na svém devatenáctém zasedání, které 
se konalo 16. května, rada města schválila  
uzavření nájemních smluv na byty v ulici 
V Břízkách, přidělení bytů v ulici V Peklovcích 
a další majetkovou agendu. Souhlasila 
s uzavřením Městské knihovny Vysoké Mýto 
ve dnech od 14. 8. do 1. 9. z důvodu inven-
tarizace majetku.

• Dvacáté zasedání rady města se usku-
tečnilo 23. května a rada na něm schválila 
uzavření nájemních smluv na byty v ulici 
Husova a zabývala se další majetkovou 
agendou. Souhlasila se zahájením procesu 
komunitního plánování ve Vysokém Mýtě 
a s ustavením pracovní skupiny ve složení 
Ing. Iveta Fajglová, Ing. Milan Nádvorník 
a Libuše Březinová. 

• Na jednadvacátém zasedání dne 30. 
května rada města schválila uzavření nájem-
ních smluv na byty v ulici Husova a další 
majetkovou agendu. Uložila předsedovi 
povodňové komise předložit na nejbližším 
zasedání zastupitelstva města návrh na zří-
zení povodňového fondu obce a vedoucí-
mu finančnímu odboru uložila předložit na 
nejbližším zasedání zastupitelstva města 
vyjádření o náročnosti zřízení povodňového 
fondu.

• 6. června projednala rada města na svém 
dvaadvacátém zasedání majetkové zále-
žitosti. Schválila Ceník placených služeb 
a poplatků Městské knihovny ve Vysokém 
Mýtě. Dále  schválila finanční dotace ve výši 
2 000 Kč Spolku přátel Růžového palouč-
ku v Újezdci, 2 000 Kč panu Bohuslavu 
Rýzovi na účast na Mistrovství Evropy 
v leteckém modelářství v Oděse a  poskyt-
nutí finančního příspěvku Českému kyno-

logickému svazu Vysoké Mýto ve výši 
50 000 Kč na elektrifikaci kynologického 
areálu u Sárovce. Schválila návrh smlouvy 
o dílo na zpracování ideové architekto-
nické studie na využití komplexu budov 
bývalé staré radnice č. p. 96 na náměstí 
Přemysla Otakara II. a vězení č. p. 165 v ulici 
A. V. Šembery ve Vysokém Mýtě. Schválila 
mandátní smlouvy mezi městem Vysokým 
Mýtem a Technickými službami Vysoké 
Mýto, umožňující Technickým službám vybí-
rat poplatky za využití hřbitova ve Vysokém 
Mýtě a v Knířově a vybírání poplatku ze 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu na území města Vysokého 
Mýta. Rada města souhlasila s umístěním 
znaku města Vysokého Mýta na interne-
tových stránkách firmy CC Systems a. s., 
Za Pasáží 1609, Pardubice. Souhlasila rov-
něž s řešením parkování u Pražské věže 
(z předložených alternativních návrhů, návrh 
„A“), podle kterého budou vozidla parkovat 
kolmo na Pražskou věž, kdy toto řešení 
navazuje na předpokládané  zjednosměr-
nění přilehlé Vrchlického ulice. Souhlasila 
s podporou a přihlášením se k projektu 
vybudování Mohyly památky a usmíření 
v Osvětimi.

Marie Lněničková, 
Městský úřad Vysoké Mýto

Z jednání rady města
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Ve dnech 2. - 3. června 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Předkládáme vám výsledky hlasování za územní celek Vysoké Mýto:

Volby do PS Parlamentu ČR - konané ve dnech 2. - 3. 6. 2006
Okrsky - celkem 10, zpracováno 10, v % 100
Voliči v seznamu - 9 801
Vydané obálky - 6 516. Volební účast 66,48%. Odevzdané obálky 6 512. Platné hlasy 6 487. 
% platných hlasů 99,62.

Kód Název strany Platné hlasy celkem

celkem v %

1 Strana zdravého rozumu 22 0,33

3 Balbínova poetická strana 11 0,16

5 Právo a Spravedlnost 31 0,47

6 NEZÁVISLÍ 86 1,32

8 Koruna Česká (monarch. strana) 10 0,15

9 Občanská demokratická strana 2 387 36,79

10 Česká strana sociálně demokratická 2 062 31,78

11 SNK Evropští demokraté 143 2,2

Unie svobody - Demokratická unie 21 0,32

14 Pravý Blok 27 0,41

15 4 VIZE - www.4vize.cz 9 0,13

17 Moravané 6 0,09

18 Strana zelených 524 8,07

20 Komunistická strana Čech a Moravy 567 8,74

21 Koalice pro Českou republiku 11 0,16

22 Národní strana 30 0,46

24 KDU-ČSL 514 7,92

25 NEZ. DEMOKRATÉ (předseda V. Železný) 21 0,32

26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 5 0,07

Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám, za jejich 
účast. 

Ladislava Pohorská, 
tajemnice Městského úřadu Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
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V pátek 19. května přijeli do Vysokého Mýta na 
třídenní pracovní návštěvu předsedové měst-
ských částí partnerského města Korbachu. 
Cílem jejich návštěvy bylo setkání s předsedy 
osadních výborů místních částí Vysokého Mýta 
a výměna zkušeností. 
Korbašskou delegaci vedl starosta Klaus Fried-
rich, ředitel úřadu Heinz-Willi  Müller a radní 
Franz Ricke. Na vysokomýtské radnici se hostů 
ujali místostarosta ing. Martin Krejza, tajemnice 
Ladislava Pohorská a vedoucí odboru vnitřních 
věcí Aleš Felgr.  
V páteční podvečer navštívili Domoradice, krát-
ce pobyli ve Svařeni, kde se setkali se členy 

zdejšího osadního výboru a občany. Jejich jménem hosty přivítal předseda osadního výboru Vla-
dimír Flídr. Poté si hosté prohlédli hasičskou zbrojnici. Návštěvu místních částí Vysokého Mýta 
Korbašští završili v Brtči. V rekonstruované klubovně hosty uvítala tajemnice Ladislava Pohorská 
a pak následovala na místním hřišti beseda s výměnou zkušeností. Té se zúčastnili rovněž čle-
nové osadního výboru ze Svařeně. Občané Brtče vytvořili příjemnou přátelskou atmosféru, a za 
to jim patří velké poděkování.
Sobotní dopoledne hosté věnovali prohlídce Vysokého Mýta. Odpoledne program pokračoval 
návštěvou vysokomýtské radnice. V podvečer se hosté zúčastnili koncertu Čermákova Vyso-
kého Mýta 2006. Na náměstí Přemysla Otakara II. vystoupil Big Band Základní umělecké školy 
Vysoké Mýto. 
S hosty jsme se rozloučili v neděli dopoledne. Tato návštěva z Korbachu  byla velice přínosná 
pro všechny zúčastněné. Ukázala, že neustále objevujeme oblasti, ve kterých si můžeme vymě-
ňovat informace, sdělovat zkušenosti a navázat nová přátelství.

Ladislava Pohorská,
tajemnice Městského úřadu Vysoké Mýto

Návštěva z partnerského Korbachu

V dubnu tohoto roku byl zahájen pilotní projekt sběru bioodpadu z domácností. 
Ve třech vybraných lokalitách probíhá každé sudé úterý v měsíci svoz bioodpadu 
vytříděného z domácností a zahrad. Svezený bioodpad je poté odvezen na kom-
postárnu do Dražkovic.

 A kolik bioodpadu se vytřídilo?
  

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

30. 5. 2006 2,04 2,36 0,64 5,04

13. 6. 2006 1,76 2,01 0,7 4,47

CELKEM 8,56 11,3 2,31 22,17

Pilotní projekt sběru bioodpadu

Foto: A. Felgr
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Obyvatelům panelových domů zapojených do pilotního projektu jsme nabídli k bezplatnému 
užívání desetilitrovou nádobu na tříděný bioodpad z domácností. O třídění bioodpadu projevili 
zájem i obyvatelé z blízkého okolí vybraných panelových domů. Rozhodli jsme se poskytnout 
desetilitrové nádoby i těmto občanům. Pokud budete mít o tuto nádobu zájem, vyzvedněte si ji 
na Městském úřadě, odboru životního prostředí, 3. patro, kancelář č. 302 nebo 315.

Děkujeme, že třídíte, a přejeme vám příjemné prázdniny!
odbor životního prostředí,

Městský úřad Vysoké Mýto

Zastupitelstvo města Vysoké Mýto schválilo  dne 14. 6. 2006 zřízení povodňového fondu a pra-
vidla o použití prostředků z povodňového fondu města.  Z tohoto fondu budou poskytovány 
finanční příspěvky na opravu staveb fyzických osob určených k trvalému bydlení, které byly 
poškozeny povodní.  Příspěvek může obec poskytnout za podmínky, že škody na nemovitosti 
způsobené povodní přesahují 71 500 Kč. 
Žádost o příspěvek může podat vlastník bytu nebo rodinného domu, který byl zasažen povodní. 
K žádosti o příspěvek žadatel doloží:
- výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců prokazující vlastnictví objektu bydlení
- znalecký posudek nebo kvalifikovaně zpracovaný rozpočet nákladů opravy.
Žádosti o poskytnutí příspěvku doložené požadovanými přílohami mohou být podávány písem-
ně na adresu Městský úřad, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto nebo osobně na podatelnu 
MěÚ Vysoké Mýto do 31. 7. 2006.

Povodňový fond

Město Vysoké Mýto realizuje v současné době projekt Komunit-
ní plánování sociálních služeb (KPSS), který je spolufinancován 
Evropskou unií (Evropský sociální fond), státním rozpočtem ČR 
a městem Vysoké Mýto. Celkové náklady na tuto akci dosahují 
531 000 korun. Z této částky je 80% příspěvek ze strukturálních 
fondů a 20% příspěvek z národních veřejných zdrojů. Projekt 
bude uskutečňován  ve městě Vysoké Mýto a spádových obcích 
Brteč, Domoradice, Lhůta, Svařeň a Vanice. 
Komunitní plánování je nástroj, který pomáhá zajišťovat územní 
dostupnost sociálních služeb v jednotlivých obcích nebo regio-
nech. Jeho prostřednictvím hledáme odpověď na otázku: „Jaké 

sociální služby mají v obci, městě, regionu být, aby odpovídaly specifikům místa, potřebám celé 
komunity i potřebám jednotlivců?“
Základní hodnoty, na kterých je komunitní plánování založeno, souvisí zejména s principy so-
ciálního začleňování. Jedná se o zvyšování dostupnosti především alternativních služeb k péči 
ústavní (podpora setrvání lidí ve svém vlastním prostředí), zvyšování kvality služeb směřující 
k zajištění lepší ochrany práv uživatelů služeb, propojenost s ostatními systémy (zdravotnictví, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnávání).
Mezi hlavní principy komunitního plánování patří zejména princip partnerství a spolupráce mezi 
zadavateli, všemi poskytujícími subjekty a uživateli služeb. Zadavatelem je subjekt, který od-
povídá za zajištění sociálních služeb v místě (obec, svazek obcí nebo kraj), poskytovatelem 
je myšlen jakýkoliv poskytovatel bez rozdílu zřizovatele, tedy i nestátní nezisková organizace 
nebo fyzická osoba, a uživatelem je příjemce služeb, člověk, který je v nepříznivé sociální situaci 
a jemuž jsou služby určeny. Je označován za nejdůležitějšího účastníka KPSS, od jehož potřeb 
by se měl proces plánování odvíjet. Dalším principem je zapojování veřejnosti, která má být 

Komunitní plánování sociálních služeb ve Vysokém Mýtě
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průběžně seznamována s postupem a výsledky komunitního plánování, aby byl celý plánova-
cí proces od počátku transparentní. Nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může 
být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, domácích 
pečovatelů včetně sousedské výpomoci, to vše zastřešené principem hledání nových lidských 
a finančních zdrojů. 
Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní řešení mezi tím, co chceme, a tím, co 
máme k dispozici. Možnosti v tomto případě nejsou pouze materiální, finanční a lidské zdroje, 
ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cílů komunitního plá-
nování podílet.

Ing. Iveta Fajglová,
odbor sociálních služeb

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto oznámil dne 
22. 5. 2006 na úřední desce města projednání návrhu Územního plánu obce (ÚPO) Vysoké 
Mýto.
Návrh ÚPO Vysoké Mýto je vystaven dle § 22 odst. 1) stavebního zákona k veřejnému nahléd-
nutí po dobu min. 30 dnů od 13. 6. 2006  –  14. 7. 2006 na:
-   odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto
-   na webových stránkách města Vysoké Mýto
    http://www.vysoke-myto.cz/portal/images/stories/uzplany/

Dotčené orgány státní správy, sousední orgány územního plánování, správci sítí, vlastníci 
pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena návrhem územního plánu, mohou podat své 
námitky do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu. K námitkám po uvedené lhůtě se 
nepřihlíží.
Stanoviska, připomínky a námitky lze zaslat na adresu: Městský úřad Vysoké Mýto, odbor 
územního plánování a regionálního rozvoje, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto. 
  

Ing. Oldřich Pavelka,
vedoucí OÚPRR

Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu obce Vysoké Mýto

2. – 5.  8. 2006
náměstí Přemysla Otakara II.

Těšit se můžete na kvalitní české filmy:
Skřítek
Román pro ženy
Anděl páně
Příběhy obyčejného šílenství

Promítat se bude vždy po setmění.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Foto: P. Klasovitá
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 AHMED MÁ HLAD
 balkánská lidovka, Praha
 www.ahmedmahlad.cz

Za podporu akce děkujeme partnerům:

Mikroelektronika spol. s r. o.
hlavní partner

Mediální partneři:
Deníky Bohemia, Rádio Černá Hora

Změna programu vyhrazena.

7. – 11. 8. 2006
nám. Přemysla Otakara II.

Program:
pondělí 7. 8. od 19.00
 VOICELLES 
 pop rock Choceň
 www.voiceless-music.tk

 GAIA MESIAH 
 neošamanský funcore Praha
 www.gaiamesiah.com
   
úterý 8. 8. od 19.00 

 WASHINGTON DC
 hardrock Hrušová

 MCH BAND
 česká alternativa Praha (blues, jazz, …)
 www.mchband.cz
  
středa 9. 8. od 19.00
 VESPOL 
 folk Dolní Újezd
 www.vespol.eu
   

 Tomáš KOČKO
  & ORCHESTR
 world music z Moravy
 www.kocko.cz
 
čtvrtek 10. 8. od 19.00
 FRIENDS AND SISTERS 

 big beat Litomyšl, Vysoké Mýto

 HADRY Z TĚLA
 hradní folk-punk Janov u Litomyšle
 www.hadryztela.cz
   
pátek 11. 8. od 18.00     

 TAIPAN
 big - beat, Skořenice
 www.taipan.zde.cz
   

 SILK - percussion project 
 Bubenická show, Moskva
 www.silk.desertmusic.ru

TÝDEN HUDBY 2006

dechové hudby na náměstí ve Vysokém 
Mýtě

Střídavě hrají orchestry z Chocně 
a Litomyšle

Litomyšlská jedenáctka
Vedoucí Josef Král
Zpívají: Zuzana Hořínková a Radek Klusoň

Choceňačka
Vedoucí Jiří Šimek
Zpívají: Blanka Nováková a František 
Šantrůček

Vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
v těchto termínech:
29. 6., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 
3. 8., 24. 8. 2006.

PROMENÁDNÍ KONCERTY

Informace o dalších kulturních a spor-
tovních akcích pořádaných o prázdninách 
ve Vysokém Mýtě získáte na internetových 
stránkách města: www.vysoke-myto.cz 
nebo na Informačním centru Městského 
úřadu ve Vysokém Mýtě.

SOAN s. r. o.
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Čtvrtek 17. 8. v 19.00
Pátek    18. 8.  v 19.00   

ŠIFRA  MISTRA  LEONARDA
Americké drama s Tomem Hanksem a Audrey 
Tatouovou v hlavních rolích. Napjatě očekáva-
ný film s řadou hereckých hvězd podle světo-
vého bestselleru Dana Browna Da Vinciho kód. 
Ve hře není nic menšího než Svatý grál!
148 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Neděle 20. 8.  v 19.00   

SATAN  PŘICHÁZÍ
Americký horor USA. Proroctví je jasné. Zna-
mení jsou nezpochybnitelná. 6. dne 6. měsíce 
roku 2006 přijde Jeho den.
108 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 22. 8.  v 19.00   

DEVÁTÝ  DEN
Válečné drama Německa a Lucemburska. 
Nový film držitele Oskara, režiséra Volkera 
Schlöndorffa. Zajímavé svědectví o zrůdnosti 
nacismu prostřednictvím nezvyklého příběhu, 
vycházejícího z autentické události.
97 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 23. 8.  v 19.00   

LIBERTIN
Historický životopisný snímek USA a Velké Bri-
tánie. Titulním hrdinou je John Wilmot, druhý 
hrabě z Rochesteru. Děj se soustřeďuje na po-
slední etapu jeho osudu.
115 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý   11. 7.  v 17.30
Středa 12. 7.  v 17.30   

DIVOČINA
Animovaná americká pohádka z produkce Walt 
Disney Picture vypráví příběh zvířat z newyor-
ské zoo, která se vydají na nebezpečnou zá-
chrannou výpravu.
94 min. Mluveno česky. Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 13. 7.  v 19.00   

NEPOHODLNÝ
Politický thriller USA, Velké Británie, Kanady a 
SRN. Ralph Fiennes a Rachel Weiszová v hlav-
ních rolích špionážního filmu z exotického pro-
středí africké Keni. Vládní komisař projede ně-
kolik kontinentů, aby objasnil vraždu své ženy.
119 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 14. 7.  v 19.00   

TRISTAN  A  ISOLDA
Romantické drama Anglie a USA. Výpravný his-
torický velkofilm o vášnivém milostném vztahu 
mezi vznešeným rytířem a budoucí královnou 
Anglie. Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalují-
cí vášně, bezmezné oddanosti a kruté zrady…
126 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 16. 8.  v 19.00   

ZKROCENÁ  HORA
Psychologický film USA a Kanady přináší téma 
homosexuality do kovbojských příběhů. Nej-
větší silou přírody je láska. Držitel největšího 
množství nominací na Oskara 2005.
135 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Čtvrtek 24. 8.   v 19.00   

X-MEN: POSLEDNÍ  VZDOR
Americký akční sci-fi thriller je závěrečnou ka-
pitolou filmové trilogie. Rozhodující souboj, 
poslední zkouška, která má všechny války de-
finitivně ukončit.
104 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 27. 8.  v 19.00   

16  BLOKŮ
Kriminální thriller USA. Bruce Willis na stopě 
zločinu. Mezi životem a smrtí je tenká hranice 
jak pro newyorské policisty, tak pro jejich svěd-
ky.
105 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 29. 8. v 19.00   

VŠECHNO  NEJLEPŠÍ!
Nový český film. Moderní komedie s dyna-
mickým vyprávěním ze současnosti o tom, co 
všechno se může stát, když si chcete pořádně 
užít narozeniny.
93 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 30. 8. v 19.00   

SCARY MOVIE 4
Americká komedie režiséra Davida Zuckera. 
Čtvrtý a poslední díl slavné trilogie. Ještě neu-
ctivější, vtipnější a děsivější než Scary Movie 3.
83 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 31. 8. v 19.00   

UNIVERZÁLNÍ  UKLÍZEČKA
Černá komedie Velké Británie a USA. Rowan 
Atkinson ve střízlivém podání typického vesnic-
kého duchovního a Kristin Scott Thomasová 
v roli jeho nespokojené ženy.
104 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

V září 2006 uvidíte: 
Match Point – Hra osudu • Show začíná • Za 
plotem • Sexy Pistols • Poseidon • Superman 
se vrací.

Předběžná nabídka divadelního 
předplatného na PODZIM  2006:

Středa 27. září 2006
Agentura Harlekýn Praha
Aldo Nikolaj

TŘI  NA  LAVIČCE
Hra trochu veselá, trochu smutná – tak jak to 
v životě bývá. 

Úterý 17. října 2006
Divadelní společnost Háta Praha
Marc Camoletti 

KDYŽ  TY, 
TAK  JÁ  TAKY, MILÁČKU
Komedie jednoho z nejúspěšnějších francouz-
ských autorů současnosti.

listopad 2006
AP-PROSPER Praha
Neil Simon:

DRUHÁ  KAPITOLA
Konverzačně laděný příběh o nejsložitějších 
momentech lidské existence.

Středa  29. listopadu 2006
Městské divadlo Mladá Boleslav
J. B. P. Molière: 

TARTUFFE
Jedno z nejznámějších děl francouzského kla-
sicismu plné skvělých dialogů, situací a rozpo-
rů.

Pondělí 18. prosince 2006 
Východočeské divadlo Pardubice
Robin Hawdon: 

ÚŽASNÁ SVATBA 
Komedie spojující to nejlepší ze světové klasiky 
s nejlepšími trendy současnosti.

Cena předplatného:  850, 830 a  800 Kč.
Uzávěrka:  20. září 2006.

Divadlo
Šemberovo divadlo
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SRDÍČKO V RAKOVNÍKU
Loutkové divadlo Srdíčko snad ani není tře-
ba vysokomýtskému publiku, zvláště tomu 
nejmenšímu, představovat. Působí na místní 
kulturní scéně pod vedením Jana Havla již 
od roku 1999. Od této doby potěšilo naše 
děti a jistě i mnohé rodiče řadou úspěšných 
pohádkových představení. Při pohledu na 
vystavené plakátky v klubovně divadla mů-
žete napočítat 38 premiér! 
Ve dnech 26. až 28. května přijal náš sou-
bor pozvání Skupiny amatérských loutkářů 
Svazu českých divadelních ochotníků do 
Rakovníka na tradiční Letnice, tedy na Ná-
rodní přehlídku loutkových divadel z Čech 
a Moravy.  

Na scéně rakovnického divadélka se vy-
střídala řada souborů a v hledišti spousta 
malých diváků. Srdíčko se svou Červenou 
Karkulkou přišlo na řadu až zcela na závěr, 
v neděli odpoledne. Po dobu představení mi 
byl svěřen fotoaparát a  úkol dokumentovat  
okamžiky, kvůli kterým jsme vlastně přijeli. 
Teprve nyní, při pohledu do hlediště, jsem si 
plně uvědomila, proč našemu souboru, ne-
viditelným vodičům i těm, kteří loutkám pro-
půjčují svůj hlas a dalším, bez nichž by se 
divadlo neobešlo,  stojí za to podstupovat 
časté zkoušky před každým vystoupením. 
Nedočkavé děti, zvyklé většinou na televizní 
obrazovku, jejich napjaté očekávání, roz-
zářené oči, spontánní reakce, zpěv, smích 
a dlouhotrvající potlesk, to je sladká od-
měna, které nelze odolat. Vnímala jsem tu 
starou známou pohádku, jako bych ji vidě-
la poprvé. Obdivovala jsem líbezné loutky 
a kouzelnou pohádkovou scénu, dílo pana 
Viktora Čápa, lekla se vlkova hlubokého hla-
su a trochu se bála o Karkulku a babičku…
Odborné hodnocení poroty v rámci závěreč-
ného semináře bylo velmi pozitivní. Názory 

Loutkové divadlo Srdíčko a podnětné připomínky Jaroslava Vidlaře, 
vedoucího loutkoherecké skupiny ČT Praha 
a dramaturga Štěpána Filcíka, pracovníka 
NIPOS – ARTAMA (organizace divadelních 
ochotníků), přijali členové souboru jistě 
s vděkem.
Přeji celému loutkovému divadlu Srdíčko 
krásné divadelní prázdniny a těším se spolu 
s dětmi na další pohádky!

PhDr. Jarmila Svatošová

Na taneční odpoledne pro starší a střední 
generaci 
se po prázdninách můžete těšit o těchto 
nedělích: 10. září, 8. října, 12. listopadu 
a 10. prosince 2006.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Na nový školní rok 2006/07 přijímáme 
přihlášky do následujících jazykových 
kurzů:
- angličtina, němčina, francouzština, španělšti-
na, ruština.
Jedná se o celoroční odpolední kurzy určené 
pro začátečníky i pokročilé. 
Výuka probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny.
Den a hodina výuky je stanovena na informa-
tivních schůzkách. Kurzovné se počítá podle 
počtu posluchačů  ve třídě. 

M-Klub spolu s Jazykovou a sportovní miniško-
lou Choceň nabízí pro školní rok 2006/07
výuku anglického jazyka pro děti ve věku 
3-15 let.
Výuka probíhá v M-Klubu 1x týdně jednu vy-
učovací hodinu. Je spojena s mnoha druhy 
sportů  (míčové hry, bruslení, lyžování). 
Pro děti a rodiče jsou k dispozici různé spole-
čenské akce (mikulášská besídka, zájezdy).
Zahájení školního roku bude 5. září 2006 v 16 
hodin ve společenském sále M-Klubu.

Dále přijímáme přihlášky do těchto hudeb-
ních kurzů:
- kytara, zobcová flétna, klávesové nástroje, 
klavír. 
Výuka v hudebním kurzu je 1x týdně v odpoled-
ních hodinách a probíhá jednotlivě. 

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

Kurzy
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Červenec a srpen

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. 2006 bude 
Městská knihovna z důvodu revize kni-
hovního fondu uzavřena. Děkujeme za 
pochopení.

Upozornění: 
Od 1. července 2006 
bude pro čtenáře 
k dispozici letní 
čítárna! 

Výstava ve vestibulu Městské 
knihovny

Aleš Hendrych: 
KRKONOŠE
Výstava fotografií
akce potrvá do 15. 9. 2006

Městská knihovna Oddělení pro dospělé čtenáře:

Výstava výrobků občanského sdružení 
BERENIKA
Přáníčka, ubrousky, diáře, notesy, tašti č ky, 
polštářky a jiné drobnosti, které byly vytvo-
řeny občanským sdružením BERENIKA 
přímo v prostorách Městské knihovny 
v měsíci červnu. Výstava je prodejní. 
(viz foto) 

Zajímavé tituly 
z novinek Městské knihovny  

Naučná literatura:
Lisa Rogaková: Muž, který stvořil Šifru mis-
tra Leonarda
Nová pravidla silničního provozu
 
Beletrie:
Ivana Prudičová: Jen pár obyčejných týdnů
Radek Malý: Větrní
Robert Fulghum: Třetí přání 3

Literatura pro děti a mládež:
Petr David: Za strašidly na hrady a zámky
Petr Sís: Tibet – tajemství červené krabičky
W. Audry: O mašince Tomášovi 5
 
CD:
Giacomo Puccini: La Bohème
Jan Drda: Hrátky s čertem
Leona Machálková: Voda divoká

Kazety:
Miloslav Švandrlík: Černí baroni
Václav Čtvrtek: Říkání o víle Amálce
Halina Pawlowská: Banánové perličky
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Výstava
BERNARD LESAING

V pátek 23. června začala vernisáží výstava v rámci  
Mezinárodních partnerských dní ENTREVUE 2006. 
Městská galerie Vysoké Mýto ve své galerii ve Zvoni-
ci představuje až do 17. září výstavu předního fran-
couzského fotografa Bernarda Lesainga (nar. 1953 
v Paříži). Bernard Lesaing proslul na začátku své 
kariéry především jako reportér. Cykly jeho fotogra-
fií publikované v mnoha knihách vynikají především 
uměleckou dimenzí, povyšující Lesaingovy fotogra-
fie nad rámec běžně pojímané reportážní fotogra-
fie. Proslulost si ve světě umělecké fotografie získal 
především dlouhodobými pobyty v prostředí slumů, 
chudinských čtvrtí, domorodých vesnic v nejchud-
ších oblastech na zeměkouli, kdy se vždy snažil 
žít ne jako bílý reportér v exotickém prostředí, ale 
jako jeden z těch, kteří jsou fotografováni.  Výstava 
v galerii ve Zvonici potrvá až do 17. září, kdy Meziná-
rodní partnerské dny vyvrcholí svou podzimní částí.

Bernard Lesaing: Fotografie. 
Městská galerie Vysoké Mýto, Galerie ve Zvonici, 16. 6. – 17. 9. 2006. 
Denně kromě pondělí a úterý 9-12, 13-17 hod.

Městská galerie

New York, 2001.

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24, 566 01 Vysoké Mýto, 
www.mg.vmyto.cz, e-mail galerie@myto.cz, tel. 465 483 373, fax 465  483 374, sekretariát 
výstavy 465 455 157, kurátor 606 796 599.
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás 
zve na následující výstavu

POCHODÉÉM VCHOD! 
ANEB POCHOD ČESKÉHO 
PĚŠÁKA DĚJINAMI
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. 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 světové 
války, repliky zbraní a uniforem, vše s poznám-
kou „dotýkat se povoleno!“. Pro zájemce také 
bude přichystán znalostní test o osudech nej-
slavnějšího českého pěšáka – Josefa Švejka. 

Otevírací doba:   
út – pá: 9-12, 13-17 hod. 
so – ne: 9-12, 13.30-17 hod.

Omluva
V minulém čísle Vysokomýtského zpravodaje 
bylo uvedeno, že v rámci výstavy proběhne v 
posledním srpnovém týdnu na muzejním dvoře 
přehlídka šermířských a vojenských historic-
kých klubů z různých období. Z provozních 
důvodů musela být tato akce zrušena, za což 
se návštěvníkům  omlouváme.
 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zve rodi-
če s dětmi na výstavu

DOBA MĚST A HRADŮ 
od 9. července do 23. srpna  2006 
v Barokním areálu Vraclav.

Otevírací doba: 
červenec, srpen - denně -  mimo pondělí 
9.00-12.00    13.30-17.00 hod.

Na výstavě si mohou děti vzít do rukou středo-
věké zbraně, obléknout části zbroje (přilbice, 
drátěnou košili, kapuci nebo dětské brnění 
apod.). Pro mladé slečny jsou připraveny re-
pliky středověkých dámských klobouků a dív-
čí šaty. Mladí návštěvníci si také mohou složit 
gotické okno, vyzkoušet si psaní na voskové 
tabulky a mnoho dalších zajímavostí.
Výstava byla zapůjčena z Městského muzea
v Poličce 

Během července a srpna je zpřístupněna vy-
hlídková Pražská věž. Na ochozu je nově in-
stalován model vysokomýtského náměstí, dva 
modely rekonstrukcí objektů z lokality Staré 
Mýto a architektonické projekty novorenesanč-
ního paláce pro Vysoké Mýto od Josefa Škor-
pila.

Otevřeno denně kromě pondělí  
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

Regionální muzeum
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Vysokomýtské mateřské školy budou o prázd-
ninách uzavřeny v těchto termínech:
 
MŠ Kamarádi, ulice Žerotínova 
od   3. 7. do  4. 8. 2006
MŠ Pod Smrkem, ulice Štefánikova
od   3. 7. do  4. 8. 2006
MŠ Slunečná     
od 10. 7. do 11. 8. 2006
MŠ Lidická     
od  31. 7. do 1. 9. 2006

Školy
Mateřské školy

Vysvědčení je rozdáno a děti si mohou užívat 
zasloužené prázdniny. Všichni máme za se-
bou další školní rok plný získávání nových po-
znatků, ale i nejrůznějších zajímavých vzdělá-
vacích, zábavných a sportovních akcí.
Školní rok jsme zahájili sportovním dnem pro 
naše žáky, ale i pro dospělé. V rámci tohoto 
sportovního dne sehráli naši pedagogové 
přátelské utkání ve volejbale se zaměstnanci 
MěÚ Vysoké Mýto. Sportem jsme pokračovali 
i v dalších dnech. Uspořádali jsme sportovní 
dovádění pro děti z vysokomýtských mateř-
ských školek, zúčastnili jsme se Zátopkovy 
štafety, turnaje ve vybíjené, fotbalového tur-
naje Mc Donald´s Cup, vytrvalostního běhu 
údolím J. A. Komenského, plaveckých závo-
dů a Školympiády. Během zimních měsíců 
probíhal ve všech ročnících plavecký výcvik 
v rozsahu dvaceti vyučovacích hodin. Využili 
jsme příznivého zimního počasí a několikrát 
vyjeli s dětmi na lyže do Přívratu. Jen co vy-
svitlo jarní sluníčko, vyrazili jsme na naše hřiš-
tě, abychom mohli plnit sportovní disciplíny 
atletického čtyřboje.
Naši žáci úspěšně reprezentovali školu ne-
jen na sportovních akcích, ale byli úspěšní 
i v jiných oborech a zúčastnili se nejrůznějších 
vědomostních a dovednostních soutěží. Změ-
řili své schopnosti v rámci přírodovědných, 
matematických, literárních, dopravních, vý-
tvarných a hudebních soutěží. Logické myš-
lení a soustředění prověřily také naše školní 
i okrskové šachové turnaje. 
V rámci ekologické výchovy probíhaly různé 
sběrové akce, např. sběr kaštanů, kelímků, 
hliníku, papíru, víček od petlahví apod. Z vý-
těžku některých těchto akcí byly děti odmě-

Základní škola Jiráskova

něny drobnými cenami. Podíleli jsme se na 
výsadbě nových stromků a zasoutěžili si se 
žížalou Mejťandou na oslavách Dne Země. 
Spoustu zajímavostí se děti dozvěděly pro-
střednictvím různých besed a exkurzí, pro-
bíhajících po celý rok. Spolupracujeme 
s EKO-centrem Pardubice, DDM Vysoké Mýto, 
Městskou knihovnou, Regionálním muze-
em, pedagogicko-psychologickou poradnou 
a dalšími institucemi. V rámci této spolupráce 
pak probíhají poutavé a poučné besedy pro 
naše žáky. Velice vydařenou akcí ve spolu-
práci s Městskou knihovnou byla beseda se 
známou autorkou dětské literatury Petrou 
Braunovou, která byla spojena se slavnost-
ním zápisem nových dětských čtenářů do 
knihovny, a zábavné setkání s ilustrátorem 
Adolfem Dudkem.
Nezapomínáme ani na kulturní akce. Během 
roku jsme několikrát s našimi žáky navštívili 
Šemberovo divadlo nebo přijeli herci za námi 
přímo do školy. Navštěvujeme také různé kon-
certy a vystoupení základní umělecké školy, 
kde děti s nadšením sledují své kamarády při 
vystoupení. 
Některé naše školní akce jsou již známé 
a tradiční: např. dětský karneval, školní výle-
ty, školy v přírodě či hromadný výlet ke Dni 
dětí, který se letos uskutečnil na hrad Bouzov 
a do jeho podhradí, kde byl pro děti připraven 
zajímavý program. Veškeré dění v naší škole 
může každý sledovat na našich internetových 
stránkách (www.vysoke-myto.cz/zsjiraskova) 
nebo nás navštívit při našich dnech otevře-
ných dveří, které každoročně pořádáme. 

Hezké prázdniny všem přeje

 Mgr. M. Hunalová, zást. ředitele
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Na vysokomýtském stadionu uspořádala 
31. května Základní škola Javornického již 
pošesté sportovní klání žáků základních škol 
ze širokého regionu. Zúčastnilo se ho 11 škol 
z Vysokého Mýta a okolí. Sportovní disciplí-
ny doplnily doprovodné hry a soutěže ke Dni 
dětí. Spolu se sportujícími žáky se této vyda-
řené akce zúčastnilo přes tisíc dětí.  
Zúčastnily se následující školy: Základní škola 
J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, Základ-
ní škola Mistra Choceňského Choceň, Zá-
kladní škola Jiráskova Vysoké Mýto, Základní 
škola Javornického Vysoké Mýto, Speciální 
základní škola Vysoké Mýto, Základní škola 
České Heřmanice, Základní škola Tisová, Zá-
kladní škola Zámrsk, Základní škola Zálší, Zá-
kladní škola Vraclav a Základní škola Knířov.
Celkem soutěžilo 287 závodníků v těchto dis-
ciplínách: hod míčkem, skok do dálky, běhy 
na 50 m, 60 m, 200 m, 400 m a 800 m.      
Pořadí:  
l. stupeň  1. ZŠ Javornického
                               2. ZŠ Jiráskova
                               3. ZŠ Knířov
 4. ZŠ J. A. Komenského 
   Brandýs nad Orlicí
                               5. ZŠ Zámrsk
                               6. ZŠ a MŠ Zálší
                               7. ZŠ České Heřmanice
                               8. ZŠ Tisová
                               9. ZŠ a MŠ Vraclav
 10. Speciální ZŠ 
   Vysoké Mýto

2. stupeň  1. ZŠ Javornického
                               2. ZŠ Choceň
                               3. ZŠ Jiráskova
 4. ZŠ J. A. Komenského 
   Brandýs nad Orlicí
 5. Speciální ZŠ 
   Vysoké Mýto
 6. ZŠ a MŠ Zálší
                              

Marie Lněničková, 
Městský úřad Vysoké Mýto

Školympiáda

OSLAVY 110. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ŠKOLY 
PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
VE VYSOKÉM MÝTĚ

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola 
stavební ve Vysokém Mýtě oslaví ve školním 
roce 2006/2007 110 let od svého založení. 
Usnesením zemského sněmu z 24. května 
1897 byla ve Vysokém Mýtě zřízena speciál-
ní rolnicko - lukařská škola s celoročním vyu-
čováním. Rozhodnutím Ministerstva školství 
14. února 1946 byla zřízena čtyřletá vyšší vo-
dohospodářská škola s maturitou. Naše škola 
je nejstarší školou v tomto oboru v Čechách, 
na Moravě i ve Slezsku. Máme dlouholetou 
tradici a naše významné výročí nechceme 
přejít.

Dovolujeme si vás seznámit s programem 
oslav.
26. září 2006 - 19.00 hodin
Chrámový koncert
Chrám sv. Vavřince
Účinkuje:  Litomyšlský symfonický orchestr
Smíšené pěvecké sbory: Bendl Česká Třebo-
vá KOS VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Otakar Vyso-
ké Mýto.
Dirigent: Jan Fajfr.  

23. listopadu 2006 - 19.30 hodin - ve spolu-
práci s M-klubem 

PODZIMNÍ KONCERT
Šemberovo divadlo
Účinkuje: Komorní orchestr Barocco senpre 
giovane 
Sólista: Václav Hudeček a vítěz mezinárodní-
ho houslového kurzu v Luhačovicích.

24. února 2007 - 19.30 hodin 

59. MATURITNÍ PLES 
Kongresové centrum Aldis Hradec Králové.

20. března 2007 - 19.30 hodin
JARNÍ KONCERT
Šemberovo divadlo
Účinkuje: Gentlemans Singers - Hradec Krá-
lové.

Škola pro vodní hodpodářství

Foto: A. Felgr
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Přihlášky do zájmových kroužků Mikáda
Nábor do zájmových kroužků na další školní 
rok bude probíhat během září. 
Nabízíme kroužky se sportovním, estetickým, 
hudebním a jazykovým zaměřením.
Pro školní i předškolní děti a pro rodiče 
s dětmi.
Přihlášky si budete moci vyzvednout
v DDM Mikádo a v IC od 1. září 2006.

Kurzy
Na příští školní rok opět chystáme bohatou 
nabídku kurzů a dílen pro dospělé.
V nabídce bude výroba keramiky, drátování, 
automatická kresba a další. 
Sledujte nabídky na plakátech ve vývěskách 
DDM a ve Vysokomýtském zpravodaji.

Hrušová - Začátkem letních prázdnin přivítá 
Česká hospoda v Hrušové legendární sku-
pinu Garage v čele s Tonym Ducháčkem 
a nadějnou údernou formaci The Partisan 
z Pardubic.
7. července tak začne série koncertů 
v otevřeném prostranství restaurace.

Tony Ducháček & GARAGE
Skupinu založil pod původním názvem Ga-
ráž v roce 1979 baskytarista Ivo Pospíšil 
a v průběhu 80. let jí prošla celá řada muzi-
kantů české nezávislé scény. Ve dvaaosm-
desátém se objevili bubeník Tonda Pěnička 
a zpěvák Tony Ducháček, který vedle písní 
Lou Reeda, Velvet Underground a Iggyho 
Popa přinesl také své texty, které se rychle 
staly základem vlastní tvorby Garáže. Někte-
ré své skladby (včetně hitu Houby, známého 
spíše jako „Muchomůrky“) skupině postou-
pil také Mejla Hlavsa z Plastic People, který 
v druhé půli 80. let s Garáží hostoval. V roce 
1992 Garáž vystupovala v klubech v New 
Yorku, Švýcarsku a Německu a na festiva-
lech v Belgii a Francii, v roce 1993 předska-
kovala v Praze Iggy Popovi a o rok později 

Garage v Hrušové

22. června 2007 - 19.30 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT
Šemberovo divadlo
Účinkuje: Filharmonie Hradec Králové.
Dirigent: Ondřej Kukal,  sólisté: v jednání.

23. června 2007
SJEZD ABSOLVENTŮ ŠKOLY

listopad 2007 - 19.30 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Šemberovo divadlo
Účinkuje: Komorní filharmonie Pardubice
Dirigent: Leoš Svárovský.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM   
Pondělí 21. 8.
Okolím Nových Hradů 
Hry, koupání, poznávání. Oběd z kotlíku.  
Cena: 130 Kč včetně oběda.
 
Úterý 22. 8.
Choceň – vodácký den
Projížďky na kanoích, kajacích a raftu.
Cena: 180 Kč včetně oběda.

Středa 23. 8. a čtvrtek 24. 8.
Praha  -  dvoudenní 
Lanové centrum, 3D kino a další.
Cena: 980 Kč, v ceně je večeře a oběd.
   
Pátek 25. 8.  
Tábornické dovednosti
Vaření, hry a soutěžení v přírodě.
Cena: 70 Kč včetně oběda.

Přihlášky (8.30 - 12.30) v DDM Mikádo do  
21. července 2006.
Telefon: 1. - 15. 7. volejte na 465 483 260, 
později na 465 424 314.

Je možné se přihlásit jen na jednotlivé dny. 
Cena celého tábora je 1 360 Kč. 
Platba: do 21. 7. možno hotově v DDM, 
nejpozději do 10. srpna na účet složenkou.

Změny v programu možné, časy odjezdů a 
příjezdů najdete na  přihlášce. 
Každý musí mít průkazku ZP (stačí kopie).

DDM Mikádo

ORIENTÁLNÍ TANEC
pro dívky a ženy každého věku.
Kurz bude zahájen v pondělí 4. září v 16.00 hod. 
v CLUBU LUCIE  ve Vysokém Mýtě. 
Bližší informace a přihlášky - Taneční škola 
AMOR - tel: 728 684 634.
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uspěla s písničkou Berlin v hitparádě Radia 
France International a následně byla pozvá-
na na přehlídku do Cannes.
V posledních letech je Garage vedle vystou-
pení na celé řadě zdejších festivalů spoleh-
livým koncertním tahákem na českých, mo-
ravských i slovenských pódiích.

The Partisan
V roce 2005 ukončili svou činnost Low!, 
kytarista a skladatel R.J.M. se chopil i mik-
rofonu a vznikli The Partisan. Jejich součas-
nému soundu předcházejí letité zkušenosti 

REGIONÁLNÍ PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek byla otevřena 1. 7. 2002. 
Sídlí ve dvou kancelářích Oblastní charity Ústí nad Orlicí a to na adresách:
- Na Kopečku 356, Letohrad, telefon 465 621 281
- 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí, telefon 465 520 520, 731 402 314.
Zde dostanete podrobné informace o pomůckách, ceně a způsobu výpůjčky apod. 

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek vznikla jako jeden ze záměrů Tříkrálové sbírky 
2002 a je určena klientům z celého ústeckoorlického vikariátu. 
Naší snahou je podpořit rozvoj domácí péče a umožnit tak nemocným, aby mohli dobu své 
nemoci trávit především v domácím prostředí. 
Jedná se o pomoc pro občany, kteří čekají na vyřízení žádosti o pomůcku, nebo ji potřebují jen 
na krátkou dobu.

V nabídce máme: 
- Mechanická a elektrická nemocniční lůžka s příslušenstvím
- Mechanické invalidní vozíky
- Toaletní vozíky a toaletní židle 
- Chodítka 
- Biolampy 
- Nástavce na WC 
- Sedačky do vany  
- Antidekubitní matrace
- Francouzské hole 
- Oxygenerátor
- Dávkovač na léčbu bolesti
- Signalizační zařízení

Informace (ceník a směrnice pro vypůjčení pomůcky) si můžete přečíst i na www.uo.caritas.cz.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

členů v kapelách jako New George, Bratr-
stvo, Berlin, Park, hraní R.J.M. s Petrem Mu-
kem v době jeho světlých let kolem vydání 
alba ‚Petr Muk‘ v roce 1997 a vliv současné 
britské vlny punku. Pilně koncertují, často 
společně s The Prostitutes, a mají solidně 
zaděláno na to, stát se hvězdami českých 
klubů. Rozhodně o nich bude v nadcházejí-
cích letech dost slyšet.
Více na www.bluemonday.cz/thepartisan.
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Vysokomýtská společnost Mikroelektronika 
spol. s r. o. působící již 15 let v oblasti vývoje 
a výroby odbavovacích systémů v městské 
a meziměstské dopravě zažádala v prosinci 2005 
o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců 
z evropských strukturálních fondů v rámci Ope-
račního programu Rozvoj lidských zdrojů před-
ložením projektu pod názvem „Systém řízení 
rozvoje zaměstnanců společnosti Mikroelek-
tronika spol. s r.o.“  Projekt,  jehož  hlavním cí-
lem je zvýšit kvalifikaci a úroveň zaměstnanců 
i jejich motivaci a potažmo zvýšit výkon a celko-
vou efektivitu této úspěšné společnosti, je za-
měřen na rozvoj specifických znalostí, doved-
ností a kompetencí zaměstnanců společnosti 
a na rozvoj moderních metod řízení a vedení. 
Ke konci března letošního roku proběhlo vy-
hodnocení všech žádostí, kde se projekt umís-
til na třetím místě a společnosti tak byla přizná-
na  dotace na vzdělávání v celkové výši 1 576 
450 Kč.
Vzdělávání více než 70 zaměstnanců z celko-
vého počtu 136 zaměstnanců bude  probíhat 
v období od června 2006 do listopadu 2007,  
jednotlivá školení jsou součástí Plánu výchovy 
a vzdělávání zaměstnanců pečlivě připravova-
ného na každý rok.
Z dotace se budou hradit školení a tréninky pro 
vedení společnosti a pozice středního manage-
mentu, speciální školení pro tým obchodníků, 
nákupčích, servisních pracovníků  a pracovní-
ků implementace odbavovacích systémů. 
Vývojoví pracovníci technického útvaru se 
budou účastnit speciálně požadovaných ško-
lení (Linux, hradlová pole aj.), z dotace se bu-
dou hradit i školení na IT dovednosti (Word 
a Excel různých úrovní) pro administrativní pra-
covníky a školení zaměřené na získání znalostí 
z controllingu, EMS a QMS, správy systémů 
a databází aj.
Cílové skupiny zaměstnanců, kterým bude 
vzdělávání z dotace umožněno, byly vybrány 
na základě aktuálních požadavků na vzdělává-
ní a na základě závěrů z pravidelně provádě-
ného ročního hodnocení všech zaměstnanců 
společnosti.

Věra Sakslová,
manažer lidských zdrojů

Mikroelektronika spol. s r. o.

Vzdělávání s dotací
Evropského sociálního fondu

Ústí nad Orlicí    465 552 350, 728 781 167 

Litomyšl             461 612 712, 728 580 884 

Choceň    465 471 308, 606 399 764

E-mail  lira.lit@cmail.cz 

školní rok 2006 - 2007 
POMATURITNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM 

s akreditací  MŠMT ČR
denní nebo večerní forma výuky 

ANGLIČTINA - NĚMČINA 

JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST A FIRMY 
skupinové a individuální 

angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština,
ruština, čeština pro cizince 

srpen 2006 
INTENZIVNÍ PRÁZDNINOVÉ KURZY

angličtina, němčina, francouzština, ruština 

www.jazyky-lira.cz
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Entrevue 2006
Ohlédnutí za ...

Laura a její tygři Vernisáž výstavy 
fotografa Bernarda Lesainga

Hledám levný podnájem ve Vysokém Mýtě.
Telefon: 737 618 088

Eva Lipenská:

Dovolená v Chorvatsku
s CK STAR TRIP

ve střední Dalmácii v městě Tisno.

V termínech:
9. 8. – 18. 8. 2006. Cena 7 750 Kč

20. 9. – 29. 9. 2006. Cena 5 490 Kč
Ubytování ve vile Stegič. Stravování polopenze. 

Program:
Africký tanec – seznamování se základními prvky 

tanců a pohybu na africkou hudbu. 
Masáže, výklad karet.

Kontakt: 605 705 053

DUBOVÉ PODLAHY

SCHODY

STŘEŠNÍ OKNA

777 788 164
Telefon:

KOUPÍM
POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 

celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti. 

Informace na tel.: 724 229 292
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Evropský svátek hudby 2006
Ohlédnutí za ...
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Karel Liebscher (1851-1906): 
Vstupní brána do zámku Nové Hrady. 

Lavírovaná kresba, kolem 1903.


