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Od 1. září se školní lavice opět zaplní.
(Foto Aleš Felgr.)



BENEŠ Edvard (* 28. 5. 1884 Kožlany na 
Rakovnicku, † 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) 
- český politik, diplomat a státník
PRESL Jan Svatopluk (* 4. 9. 1791 Praha, 
† 6. 4. 1849 tamtéž) - český přírodovědec
RAŠILOV Saša (* 6. 9. 1891 Praha, † 4. 5. 
1955 tamtéž) - český herec
DVOŘÁK Antonín (* 8. 9. 1841 
Nelahozeves, † 1. 5. 1904 Praha) - český 
skladatel
PERNER Jan (* 1815 Bratčice na Čáslavsku, 
† 10. 9. 1845 Pardubice) - český vlastenec, 
projektant a stavitel železničních tratí
ŠIK Ota (* 11. 9. 1919 Plzeň, † 23. 8. 2004
Sankt Gallen, Švýcarsko) - český 
národohospodář a politik
FÜGNER Jindřich (* 12. 9. 1822 Praha, 
† 15. 11. 1864 tamtéž) - starosta pražského 
Sokola
MASARYK Jan (* 14. 9. 1886 Praha, 
† 10. 3. 1948 tamtéž) - československý 
diplomat a politik
MASARYK Tomáš Garrigue (* 7. 3. 1850 
Hodonín, † 14. 9. 1937 Lány) - zakladatel 
novodobého československého státu
SUDEK Josef (* 17. 3. 1896 Kolín, † 15. 9. 
1976 Praha) - český fotograf
TYRŠ Miroslav (* 17. 9. 1832 Děčín, 
† 8. 8. 1884 Ötz, Tyrolsko) - umělecký 
kritik a historik umění, spoluzakladatel 
organizovaného tělovýchovného hnutí 
v Čechách
ŠVABINSKÝ Max (* 17. 9. 1873 Kroměříž, 
† 10. 2. 1962 Praha) - český malíř a grafik
RAŠÍN Alois (* 18. 9. 1867 Nechanice, 
† 18. 2. 1923 Praha) - český politik
ZÁTOPEK Emil (* 19. 9. 1922 Kopřivnice, 
† 22. 11. 2000 Praha) - český atlet
MALÝ Václav (* 21. 9. 1950 Praha) - český 
římskokatolický duchovní
VÁCHAL Josef (* 23. 9. 1884 Milavče 
u Domažlic, † 10. 5. 1969 Studeňany 
u Jičína) - český malíř, grafik a spisovatel
SEIFERT Jaroslav (* 23. 9. 1901 Praha, 
† 10. 1. 1986 Praha) - český básník, nositel 
Nobelovy ceny
NOVOTNÁ Jarmila (* 23. 9. 1907 Praha, † 
9. 2. 1994 New York) - česká pěvkyně
sopranistka a herečka

BRANDL Petr Jan (* 1668, křtěn 24. 10. 
Praha, † 24./25. 9. 1735 Kutná Hora) - český 
barokní malíř
JEŽEK Jaroslav (* 25. 9. 1906 Praha, 
† 1. 1. 1942 New York) - český skladatel, 
klavírista, dirigent a sbormistr
REMEK Vladimír (* 26. 9. 1948 České 
Budějovice) - československý kosmonaut
ZEMAN Miloš (* 28. 9. 1944 Kolín) - český 
ekonom a politik

Významné dny
 1. 9. Světový den míru
 8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
 9.-10. 9. Dny evropského dědictví
 16. 9. Mezinárodní den ozónové vrstvy
 20. 9. Světový den bez aut
 21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy 

choroby
 24. 9. Mezinárodní den neslyšících
 27. 9. Světový den cestovního ruchu
 30. 9. Mezinárodní den překladatelů 

Kalendárium
Září

v září 2005
695. výročí narození
Jan ze Středy, též Johanes Noviforensis 
(de Alta Muta) 
*kolem r. 1310 - † 23. 12. 1380 
Český politik, diplomat a duchovní, biskup 
litomyšlský a olomoucký Jan ze Středy se 
pravděpodobně narodil ve Vysokém Mýtě. 
Po studiích působil jako písař a notář. Stal 
se plebánem ve Středě ve Slezsku (odtud 
jméno). Působil ve službách krále Jana 
Lucemburského a od roku 1353 až do roku 
1374 byl  notářem, pronotářem a kanclé-
řem císaře Karla IV. Z církevních hodností 
dosáhl titulu biskupa v Naumburku, Litomyšli 
a Olomouci a krátce před smrtí byl jmeno-
ván biskupem ve Vratislavi.
Jan ze Středy proslul svou vzdělaností, 
literární činností a mimo jiné i významnou 
korespondencí s italským renesančním bás-
níkem Franceskem Petrarkou. Vydržoval 
si řadu písařů, kteří pro něho opisovali 
a iluminovali knihy. V roce 1360 vznikl jeho 

Regionální  výročí
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cestovní breviář Liber viaticus, jehož rukopis 
zdobily iluminace malíře zvaného podle 
díla Mistr Viaticus. Tyto knižní malby patří 
k vrcholům malířské tvorby doby Karla IV.
Jan ze Středy zemřel 23. 12. 1380 a byl 
pohřben v Litomyšli v kostele kláštera řádu 
sv. Augustina, který v roce 1356 založil.

450. výročí narození
Matouš Hosius  Vysokomýtský 
* asi 1555 - † 12. 10. 1589
Spisovatel a učitel Matouš Hosius se narodil 
ve Vysokém Mýtě mezi roky 1550 – 1555. 
Vystudoval pražskou univerzitu a dosáhl 
hodnosti bakaláře. Od roku 1580 byl správ-

Spolky
„Sdružování do cechů, gild, bratrstev a jiných asociací vytvářelo odedávna z městské společ-
nosti propojený, spřízněný a přátelský celek. V moderní době převzaly sdružovací roli spolky. 
Jejich  spontánní vznik a činnost založená na dobrovolných aktivitách odrážely možnosti 
a kapacity městské komunity, především však naplňovaly život lidí, kteří se ve své profesi 
obvykle věnovali něčemu jinému než ve chvílích volna. Vysoké Mýto má bohaté spolkové 
tradice a do jisté míry štěstí na obětavé organizátory nejrozmanitějších aktivit. Dnešní spolky 
navazují na své četné a mnohdy obdivuhodně životné předky, kteří si zaslouží alespoň struč-
ného připomenutí.“

Spolky ve Vysokém Mýtě
Z německých vzorů (Schützenverein) vycházelo první sdružení: v letech 1800-1820 fungoval 
Měš�anský střelecký spolek, obnovený v roce 1837. Ze „střílení ku ptáku“ a uniformovaných 
společenských ceremonií se mnohem později stala jakási branná a při rozmanitých neštěstích 
potřebná Střelecká jednota. Ta se po první světové válce jmenovala Ozbrojená  jednota města 
Vysokého Mýta a okolí a nakonec po 28. únoru 1931 Národní střelecká garda č. 12 města 
Vysokého Mýta. Po druhé světové válce se branné výchově věnoval monopolizovaný Svaz pro 
spolupráci s armádou (SVAZARM).

Mnohem populárnější bývaly spolky zaměřené kulturně nebo sportovně. Tradici zahájila spo-
lečnost Immentomorací v roce 1846, jejíž spiritus agens Vojtěch Vaníček učinil z malé stolní 
společnosti ohnisko smělých kulturně osvětových plánů do budoucna. Až do konce Bachova 
absolutismu však nedostaly spolky svobodný prostor, teprve od samého začátku 60. let se 
uvolněná iniciativa naplno projevila.

Otakar, nazvaný na počest zakladatele města, vznikl 30. června 1860 jako všestranné kulturní 
a osvětové sdružení s několika odbory a žije dodnes jako kvalitní pěvecký sbor. Kolem doktora 
Jansy se zrodil v roce 1862 Spolek (Sdružení) divadelních ochotníků, který sice po krátkém 
čase zanikl, ale svým druhým životem v letech 1886 -1897 definitivně potvrdil obrovský a trvalý 
zájem o různé žánry ochotnického divadla. Měš�anská beseda založená v roce 1865 soustředila 
vyznavače knižní osvěty, MUDr. Karel Bártsch, Karel Koš�ál, Antonín Hüttel, Augustin Plischke 
zahájili činnost organizace, kterou J. B. Tůma v roce 1873 přejmenoval na Občanskou besedu 
a která nabídla v roce 1874 veřejnosti rozsáhlou knihovnu. V roce 1869 vznikl ve Vysokém Mýtě 
Sokol, vystupující po roce 1870 nějaký čas pod jménem Sokolsko-hasičská jednota.

Vysoké Mýto - tradice a současnost úryvek z knihy

cem škol v Kolíně, kde se také oženil a žil až 
do své smrti v roce 1589.
Pravděpodobně z podnětu svého učitele 
a přítele Daniela Adama z Veleslavína 
přeložil historické dílo „Kronika moskev-
ská“. Knihu v roce 1589 Daniel Adam 
z Veleslavína vydal ve své tiskárně a napsal 
k ní předmluvu.

Naše Kalendárium zachycuje významné postavy 
vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému 
umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha dalším 
oblastem, bez ohledu na to, zda se do nich jed-
notlivé osobnosti zapsaly blahodárně, či neblaze. 
Kalendárium vám o nich poskytne základní údaje.
zdroj: www.libri.cz
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Od sedmdesátých let se spolková činnost rozrůzňovala. V roce 1870 vznikla Hedvábnicko-
sadařská a okrašlovací jednota přejmenovaná v roce 1887 na Okrašlovací jednotu a v roce 
1937 na Okrašlovací spolek. Kolem Vladislava Škorpila se roku 1877 sdružili vzdělanci do 
Spolku akademiků obnoveného v roce 1913 a 1919. V roce 1881 vznikla Řemeslnická beseda 
a Čtenářská beseda, roku 1884 Bruslařský klub, během osmdesátých let se ustavila také 
pobočka pražského studentského spolku Krakonoš. Do pestré palety více či méně aktivních 
městských sdružení přibyl uprostřed devadesátých let Klub českých velocipedistů a paměti-
hodný Spolek pro pěstování her školní mládeže, který do města uvedl řadu dříve neznámých 
sportů. Koncem století fungovala ve městě také národní dělnická vzdělávací Beseda „Havlíček“. 
Ještě před první světovou válkou se v roce 1906 ustavil Ženský klub jako zřizovatel Dívčí 
průmyslové školy ve Vysokém Mýtě a pilný pořadatel přednášek, výstav a čajových večírků s 
recitací a hudbou. V roce 1909 vznikla Učňovská besídka s finančním, vzdělávacím, tělocvičným 
a zábavním odborem, pořadatel vycházek, přednášek a rozmanitých společenských aktivit. 
Když se téhož roku osamostatnil dramatický odbor pěveckého spolku Otakar nazvaný podle 
nejvýznamnějšího místního obrozence Šembera, dostalo divadelní ochotnictví ve městě podnět 
k růstu až na poloprofesionální úroveň.

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

Přečetli jsem za Vás z jednání Zastupitelstva 
města Vysoké Mýto (16. 6. 2005)

Zastupitelstvo města schvaluje mj.:
• prodej budovy č. p. 272 na pozemku 
p. č. 1701 a pozemku p. č. 1701, vše 
v k. ú. Vysoké Mýto České republice – 
Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, IČ 00529516 
se sídlem 17. listopadu 1394, Ústí nad Orlicí 
za cenu dohodou ve výši 92 000 Kč.
• zprávu č. 60 o výsledku přezkoumání hos-
podaření za rok 2004 města Vysoké Mýto.
• výsledek hospodaření hospodářské čin-
nosti města a způsob použití zisku na 
úhradu ztráty z minulých období dle předlo-
ženého návrhu. 
• vyúčtování dotací přijatých městem 
Vysoké Mýto v roce 2004.
• rozbor hospodaření města Vysoké Mýto 
sestavený k 31. 12. 2004
• rozbor hospodaření města Vysoké Mýto 
sestavený k 31. 3. 2005.
• rozpočtové opatření č. 1/2005 ve znění 
doplňku č. 1.
• výsledek hospodaření města Vysoké Mýto 
za rok 2004.
• závěrečný účet města Vysoké Mýto za 
rok 2004.
• dodatek č. 2 zřizovací listiny Technických 
služeb Vysoké Mýto.

• poskytnutí každoroční dotace Vysoko-
mýtské nemocnici, IČ 712 07 856, ve výši 
každoročního nájemného za věci ve vlastnic-
tví města Vysoké Mýto, a to pro účely údržby 
a oprav majetku města, popř. po předchozím 
projednání s městem Vysoké Mýto pro účely 
pořízení nového přístrojového vybavení.                                     
• Souborné stanovisko s pokyny pro zpraco-
vání návrhu řešení územního plánu Vysoké 
Mýto dle §21, odst. 5 a §26 zákona č. 50/1976 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
ve znění pozdějších předpisů, které tvoří pří-
lohu k tomuto usnesení.
• rozdělení finančních prostředků pro mládež 
a tělovýchovu nad 50 000 Kč pro rok 2005 dle 
předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města souhlasí mj.:
• s hospodařením města Vysoké Mýto 
v roce 2004 „bez výhrad“. 
• s odpovědí na dopis obyvatel ul. Čapkovské 
ve Vysokém Mýtě ve věci domu č. p.171 
v této ulici.
• s tím, aby Stavební bytové družstvo 
Horizont provedlo na své náklady demolici 
č. p. 273 na pozemku p. č. 1702, objektů 
na pozemcích p. č. 1698/3, 1698/2, 1702 
v k. ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města 
Vysoké Mýto. Stavební materiál získaný 
demolicí bude ve vlastnictví Stavebního byto-
vého družstva Horizont.

Z jednání rady a zastupitelstva
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• s tím, aby Stavební bytové družstvo 
Horizont na pozemku p. č. 1698/2 dle 
GP č. 2777-46/2005 v k. ú. Vysoké Mýto 
stavělo dle předloženého návrhu 10 řado-
vých domů. Po dostavbě bude provedeno 
zaměření domů a zahrad k těmto domům 
a jejich prodej Stavebnímu bytovému druž-
stvu Horizont bude projednán na nejbližším 
zasedání zastupitelstva města.
 
Zastupitelstvo města vydává:
• vyhlášku č. 2/2005 k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku a k zajiš-
tění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, k ochraně životního prostředí, 
veřejné zeleně a k užívání zařízení obce 
sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém 
Mýtě (vyhláška o veřejném pořádku a zele-
ni) s úpravou čl. 3, odst. 7 dle přednesené-
ho návrhu. 
• vyhlášku č. 3/2005 o systému shromaž�o-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování  komunálních odpadů na 
území města Vysoké Mýto, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem (vyhláška 
o systému nakládání s odpadem).
 
Zastupitelstvo města volí:
• ZM volí přísedícími Okresního soudu 
v Ústí nad Orlicí na další čtyřleté období, 
počínaje 18. 9. 2005,  tyto občany Vysokého 
Mýta:
Kolář Ludvík, Vysoké Mýto – 411/II
Simonová Marie, Vysoké Mýto – 390/III
JUDr. Šilar Miloslav, Vysoké Mýto – 410/II
Ing. Kulhavý Jiří, Vysoké Mýto – 410/II

Zastupitelstvo města trvá:
• na předchozích vyjádřeních starosty města 
i rady města k trasování rychlostní komuni-
kace R 35. Nadále podporuje tzv. Severní 
variantu, samozřejmě jedině v provedení 
za Bučkovým kopcem zcela v souladu dle 
projednaného návrhu zpracovatele.
Pokud by se zastupitelstvo Pardubického 
kraje při schvalování územního plánu vel-
kého územního celku Pardubického kraje 
přiklonilo k tzv. jižní variantě, žádá Město 
Vysoké Mýto vybudování obchvatu silni-
ce I/35 dle již zpracované dokumentace 
k územnímu řízení ve stejném rozsahu jako 
při variantě severní, a to z důvodu neú-
nosné dopravní zátěže přes Vysoké Mýto 
v případě jakýchkoli potíži v dopravě na 

rychlostní komunikaci, případně vozidly, 
která by z ekonomických důvodů volila 
cestu po silnici I/35. 
Z těchto důvodů zastupitelstvo města žádá, 
aby práce na obchvatu Vysokého Mýta 
silnice I/35 bezodkladně pokračovaly bez 
ohledu na to, bude-li nakonec zastupitelstvo 
Pardubického kraje své usnesení ohledně 
trasy R 35 revokovat.

Přečetli jsme za Vás z jednání Rady města 
Vysoké Mýto (16. 6. až 2. 8. 2005)

Rada města schvaluje mj.:
• poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč ZUŠ 
Vysoké Mýto na zakoupení koncertního 
křídla. 
• odměny pro ředitele základních a mateř-
ských škol ve Vysokém Mýtě do výplaty 
za měsíc červen 2005 dle pozměňovacího 
návrhu členů rady města.
• Volební řád školské rady při ZŠ Vysoké 
Mýto, Javornického 2, Volební řád školské 
rady při ZŠ Vysoké Mýto,  Jiráskova 317,  
a Volební řád školské rady při ZŠ Vysoké 
Mýto, Knířov 11.
• Jednací řád školské rady při ZŠ Vysoké 
Mýto, Javornického 2,  Jednací řád školské 
rady při ZŠ Vysoké Mýto,  Jiráskova 317, 
a Jednací řád školské rady při ZŠ Vysoké 
Mýto,  Knířov 11.
• plán práce a složení inventarizační komise 
mimořádné inventarizace majetku města 
vzniklého v rámci  akce „Školský areál“.

Rada města souhlasí mj.:
• se zveřejněním informace o možnosti 
pronájmu nebytových prostor (3x garáž) 
v budově č. p. 815, V Peklovcích, Vysoké 
Mýto.
• se zpracovaným plánem odpadového 
hospodářství města Vysoké Mýto.
• s uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu 
nebytových prostor v budově bez č. p. 
na pozemku p. č. 2004/10 v k. ú. Vysoké 
Mýto, mezi Mateřskou školou Slunečná, 
Vysoké Mýto, na straně jedné jako nájemce 
a Občanským sdružením BERENIKA Vysoké 
Mýto, IČ 26668149, se sídlem Litomyšlské 
Předměstí, Jiřinková 871, Vysoké Mýto na 
straně druhé jako nájemce v předložené 
verzi.
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VÝROČNÍ CENY  

 města Vysoké Mýto
 
Kulturní komise Rady města Vysoké Mýto upozorňuje občany, že do 10. ledna 2006 mají možnost 
předat na Městský úřad ve Vysokém Mýtě písemné a zdůvodněné nominace na udělení výročních 
cen za rok 2005.
 
Výroční ceny se udílejí v oborech:
 1. Za hudbu, hudební dílo, významnou hudební interpretaci.
 2. Za výtvarné dílo, fotografii, film nebo videoprogram.
 3. Za architekturu, údržbu památek, stylovou rekonstrukci domu nebo stylovou a estetickou realizaci 

objektu obytné nebo zahradní architektury.
 4. Za literární dílo včetně dramatického, dále za herecký výkon a režii.
 5. Za organizaci kulturního podniku.
 6. Za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou a vydavatelskou 

činnost.
 7. Za politickou a společensky významnou veřejnou činnost.
 8. Za sportovní výkon.
 9. Za organizaci sportovního podniku.
 10. Za reprezentaci města.
 11. Žák nebo student roku.
 12. Za sponzorství společenských aktivit.
 
Nominace musí obsahovat:
 1. Kdo je navrhován.
 2. Do jakého oboru s ukázkou díla nebo jeho popisem.
 3. Souhlas navrhovaného s případným zveřejněním jeho jména a činnosti (díla), za které by měl být 

oceněn, bez nároku na autorské ocenění, vyžádá navrhovatel nebo kulturní komise.
 4. Údaje o navrhovateli.

Z došlých návrhů na udělení výroční ceny rozhodne v průběhu února 2006 zastupitelstvo města, komu 
a v jakém oboru bude cena udělena.
Předávání cen je veřejné a je pojato jako významná celoměstská událost.
Vítězové v kategorii 1. - 11. obdrží sošku Kujeby, diplom a finanční ohodnocení.  
Cena za sponzorství, která je čestná, nebude dotována finančně, vítěz převezme sošku a diplom.

• s přijetím finančního daru ve výši 5 000 Kč 
od firmy JOSEF HÁJEK - autoopravna 
nákup a prodej, na ekologické účely ve 
městě Vysoké Mýto. 
       
Rada města bere na vědomí mj.:
• zakoupení DVD „Vysoké Mýto“ určených 
na propagaci města a souhlasí s prodejní 
cenou 150 Kč za kus.
• zakoupení červnového čísla magazínu 
OBZOR, který je věnován tématu Královská 
věnná města. Magazín je určen na pro-
pagaci města, školám ve Vysokém Mýtě 
a k prodeji v IC za cenu 39 Kč za kus.

Rada města jmenuje:
• do školské rady při Základní škole Vysoké 
Mýto, Javornického 2, okres Ústí nad Orlicí 
Mgr. Mariana Sabola a p. Josefa Ledajakse 

jako členy za zřizovatele školy.
• do školské rady při Základní škole Vysoké 
Mýto, Jiráskova 317, okres Ústí nad Orlicí, 
Mgr. Josefa Vondráčka a PaedDr. Jiřího 
Podroužka jako členy za zřizovatele školy.
• do školské rady při Základní škole Vysoké 
Mýto, Knířov 11, okres Ústí nad Orlicí Mgr. 
Boženu Rejlkovou jako členku za zřizova-
tele školy.

 Rada města vyhlašuje:
• v souladu s vyhláškou ZM o provedení 
speciální ochranné deratizace na území 
města Vysoké Mýto č. 1/2001, termín spe-
ciální ochranné deratizace ve dnech 3. 10. 
– 4. 11. 2005, kterou pro město Vysoké 
Mýto provede  oprávněná osoba – Ing. 
Jaroslav Drbálek, 675 03 Poz�atín 67,  IČ: 
45592888.

Informace z MěÚ
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Odbor životního 
prostředí

Fermentační stanice 
Vysoké Mýto
Město Vysoké Mýto obdr-
želo rozhodnutí MŽP ČR, kterým mu byla 
přiznána finanční podpora z prostředků Ev-
ropské unie a Státního fondu životního pro-
středí na projekt „Integrovaný systém naklá-
dání s bioodpady Vysoké Mýto.“  Realizaci 
projektu podporuje také Pardubický kraj. 
Projekt řeší separovaný sběr bioodpadů 
a vybudování fermentační stanice v blízkosti 
ČOV Vysoké Mýto. 
Fermentační neboli bioplynová stanice 
materiálově a energeticky zhodnotí biolo-
gicky rozložitelné  odpady z domácností 
a průmyslu (biologické zbytky z domácnos-
tí, odpady z jídelen a restaurací, odpady 
z potravinářského průmyslu, jateční zbytky, 
kaly z čistíren odpadních vod...). Rozklad or-
ganické hmoty probíhá při určité teplotě za 
nepřístupu  vzduchu pomocí specifických 
bakterií. Zároveň vzniká energeticky bohatý 
bioplyn. Ten se jímá do plynojemu a dále se 
využívá na výrobu elektrické energie a tep-
la, které jsou částečně využívány ve výrobě 
a přebytky jsou prodávány do energetické 
sítě. Zbytek po fermentaci se zpracovává 
jako substrát do kompostu. 

Soutěž o kompostér
Příští číslo zpravodaje bude obsahovat sou-
těžní otázky, jejichž správným zodpověze-
ním se můžete stát majitelem kompostéru 
pro vaši zahradu. 
Nezapomeňte si včas zajistit zpravodaj číslo 
10/2005!

NOVÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
VE VYSOKÉM MÝTĚ
Město Vysoké Mýto předalo v minulých 
dnech svým nejmladším obyvatelům dvě 
malá dětská hřiště. Jedno je umístěno ne-
daleko prodejny potravin Ludmila v sídlištní 
bytové zástavbě.
Druhé dětské hřiště doplnilo park Průho-
ny, který vznikl jako obytný pro sídliště ro-
dinných domků a přilehlou starší zástavbu
V jižní hraně parku bylo vybudováno dětské 
hřiště z přírodních materiálů. Zbytek volné 
travnaté plochy by měl sloužit pro míčové 
hry.

SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ 
DERATIZACE
Městský úřad Vysoké Mýto oznamuje všem 
vlastníkům, nájemcům, uživatelům objektů  
a pozemků, že ve dnech 3. 10. – 4. 11. 2005 
proběhne na území města Vysoké Mýto 
speciální ochranná deratizace. 
 
REKONSTRUKCE STROMOŘADÍ 
- VRACLAVSKÁ ULICE
Město Vysoké Mýto má záměr ještě 
v letošním roce obnovit část stromořadí 
v ulici Vraclavské. Na jaře letošního roku, při 
silné bouři, došlo k pádu stromu a odlome-
ní mnoha silných větví z dalších stromů ve 
stromořadí, které ohrozily zdraví obyvatel 
a bezpečnost provozu. Vzhledem ke špat-
nému zdravotnímu stavu stromů dojde  na 
podzim k rekonstrukci poloviny stromořadí 
přilehlé ke komunikaci. 

Odbor školství, kultury 
a cestovního ruchu

Přání do nového školního roku 
2005/2006
Doba letních prázdnin pomalu končí a ve 
čtvrtek 1. září již začíná nový školní rok. 
Ve vysokomýtských základních školách 
a v ZŠ Knířov nastoupí celkem 147 žáků prv-
ních tříd. Prvňáčkům přejeme, a� se jim ve 
škole líbí a a� si na ni rychle zvyknou. Všem 
žákům přejeme hodně úspěchů.
Učitelům  přejeme v jejich náročném povolání 
pedagogický optimismus, hodně sil a radost 
z výsledků svých žáků.

Za odbor školství, kultury a cestovního ru-
chu Mgr. Hana Faifrová
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Položili jsme několik otázek ředitelům dvou vyso-
komýtských základních škol

Na otázky odpovídá: 
ředitelka ZŠ Javornického, Vysoké Mýto 
- Mgr. Soňa Teplá (ST)

a ředitel ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto 
- Mgr. Miroslav Miška (MM)

1) Jaký byl pro vás a vaše zaměstnance minulý školní rok?
ST: Každý školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna napsáním výroční zprávy. Stejně tak tomu 
bylo i loni a bude i příští rok. Měsíce září a říjen probíhaly, dá se říci, obvyklým způsobem, no-
vinkou pro nás bylo rozšíření časové dotace v 7. ročníku o jednu vyučovací hodinu placenou z 
ESF. Využili jsme vzdělání a kompetencí pana učitele a delegovali ho na tuto hodinu ve všech 
sedmých třídách. Obláčky na obloze se objevily v listopadu se schválením nového školského 
zákona, který začal platit 1. ledna 2005,  v průběhu školního roku, což z mého pohledu nebylo 
to nejš�astnější řešení.
Potýkali jsme se samozřejmě s menšími, ale i většími problémy, které se přirozeně na tak velké 
škole, jako je ta naše (s počtem žáků 754 největší na okrese), vyskytly. Jednalo se o dlouhodo-
bé nemoci našich kolegů, odchod a přestup pedagogů na jiná zařízení, což znamenalo pro žáky 
změnu vyučujících  a změnu rozvrhů, pro pedagogy pak změny úvazků, hodin a rozvrhů během 
provozu. Díky ochotě a vstřícnosti učitelů a bývalých kolegů – dnes důchodců, byly obtížné 
situace vždy bez vážnějších následků vyřešeny. 

MM: Po dlouhé době výuky dětí prvního stupně na různých místech (ISŠTH, ISŠZ) jsme mohli 
1. září zahájit společně v nové budově, což velmi pozitivně ovlivnilo práci celého prvního stupně 
a přineslo požadovaný klid v práci.
V loňském školním roce jsme se potýkali s problémy. Velkým problémem hned na začátku 
školního roku byl počet dětí ve třídách, který měl změnit počet tříd ve škole. Tím byly ohro-
ženy mzdové prostředky pro učitele. Zde jsem s krajským úřadem dospěl ke komp romisu a 
tím i k zajištění peněz na výplaty. Druhým problémem byli provozní zaměstnanci. Byla ote-
vřena nová prostorná budova prvního stupně, ovšem provozní personál na úklid nám nebyl 
navýšen. Veškerý úklid 4 budov školy zajiš�uje pouze 5 uklízeček a 2 školníci. Je to normativ 
na 615 žáků. Bohužel normativ je postaven nesmyslně na počet dětí a ne na úklidovou plo-
chu. Během celého roku jsme se potýkali s vysokou nemocností nejen dětí, ale i zaměstnanců 
s dlouhodobou absencí pedagogů i pracovnic ve školní jídelně. Velice obtížně jsme sháněli 
zástupy. 
Na jaře pak byla zahájena poslední část výstavby školského areálu u 1. stupně. I to přineslo 
určitou dávku prací navíc, ale výsledek stojí za to. Slavnostně jsme hřiště otevřeli 30. 6. 2005 
a během prázdnin se dola�ují drobné nedostatky.

2) Změnil se v posledních letech celkový obraz školy z vašeho pohledu?
ST: Škola je instituce, která nabízí služby svým klientům, v našem případě rodičům a jejich dě-
tem – našim žákům. Ve škole se vždy učilo a vychovávalo. Laická, někdy i rodičovská veřejnost 
se domnívá, že „všechno musí řešit a zvládnout škola“, tak jak to bývalo dřív. Samozřejmě, 
že hlavním posláním a úkolem školy je vzdělávání a výchova, ale dnes už prováděná trochu 
jiným způsobem. Byla bych ale špatný manažer, kdybych neměla zájem o postupné změny, 
které by škole, žákům, ale i zaměstnancům prospěly. Před dvěma roky, kdy jsem vypracovala 
a stanovila dlouhodobé cíle a vize školy, jsem dlouho nosila v hlavě otazník – zvládneme to? 
Ne vždy je všechno jednoduché, ale domnívám se, že mohu zodpovědně říci, že jedna etapa 

Rozhovor měsíce
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byla zvládnuta velmi dobře. Přes velmi náročnou práci se kolegové ve svém volnu jezdili vzdě-
lávat - absolvování základních a rozšířených kurzů ICT (počítače), které jsou státní informační 
politikou naplánovány ke zvládnutí do roku 2006. Máme 82 % absolventů základního kurzu, 
45 % učitelů studujících kurzy rozšířené, 11 učitelů je členem PAU (Přátelé angažovaného uče-
ní), kteří dvakrát ročně tráví víkend sebevzděláváním na školách  po celé republice, učitele 
studující jazyk, výchovné poradenství nebo jezdí na jednodenní semináře. To není jednoduché 
pro učitele samotné, ani pro školu, kde musí být v jejich nepřítomnosti vše zajištěno. Do dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků investuji nemalé částky. Pouze vzdělaní a informovaní 
učitelé mohou předávat vědomosti, poznatky a zkušenosti dál svým žákům. Myslím, že teprve 
te� mohu odpovědět na danou otázku. Ano, mění se celkový obraz školy v přístupu k žákům, v 
metodách a formách práce, v přístupu k rodičům. Kolegové dosud odvedli velmi dobrou práci 
a věřím, že tomu tak bude i nadále. Další vzdělávání, inovace a nápady k zefektivnění práce 
a zejména výuky budu vždy plně podporovat.

 MM: Ten vnější se změnil zcela evidentně – jak vyplývá z předchozí odpovědi. Vnitřní změny po-
stupují také, intenzivně se připravujeme na vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu, 
který bude během dvou let realizován. Domnívám se, že se všichni na škole snažíme, aby se 
obraz školy rok od roku měnil k lepšímu. A� už se jedná o výuku, péči o děti ve školní družině, 
provoz i stravování ve školní jídelně.

3) Jak je vnímána škola veřejností, rodiči?
ST: Asi bych navázala na předchozí odpově�. Již v několika případech při jednání s rodiči se 
mi potvrdilo, že jen stále na sobě pracující učitel je skutečný odborník a profesionál. Určitá 
úroveň komunikace při řešení problému, vstřícnost a ochota spolupracovat se stala naší samo-
zřejmostí. Ledy se prolamují pomalu, ale jistě. Zákonní zástupci žáků nacházejí cestu do školy 
častěji, někteří nám už porozuměli a uvěřili, že máme něco a někoho společného – jejich dítě 
– našeho žáka, jeho výchovu a vzdělání. Věřím, že takových rodičů bude přibývat a půjdou do 
školy řešit případný problém a bude ubývat těch, kteří raději do školy nepůjdou, protože tam 
nějaký problém právě je. Rodiče velmi kladně přijali rozšířenou nabídku volitelných a nepovin-
ných předmětů, kterou jsme zajistili kvalifikovanými pedagogy. Uznávají práci učitelů, kteří dělají 
práci navíc, a� jsou to besídky, sportovní činnosti nebo vánoční jarmark, na němž se podílí celá 
škola. Kladně hodnotí i odpolední činnost školní družiny. Je příjemné a milé, když nám poděkují 
a řeknou, že si práce učitelů váží.

MM: Myslím, že celkové vnímání školy je dobré. Žáci, kteří odcházejí z 9. tříd na SŠ a SOU se 
poměrně dobře umis�ují a jejich působení v těchto školách bývá bez problémů. Vždy nás velmi 
potěší, když přijdou samy děti i jejich rodiče poděkovat, jak dobře mají vytvořené základy, na 
které lze s úspěchem navazovat.
Samozřejmě se občas ozvou i hlasy z druhé strany. Jedná se o názory rodičů dětí se špat-
ným prospěchem či s kázeňskými problémy. I těm se ale snažíme pomoci a většinou najdeme 
společné řešení. Musíme dodržovat určitá pravidla, jinak to ani při zvyšujícím se počtu dětí ve 
třídách nejde. Děti na ZŠ procházejí svým obtížným obdobím. Období puberty nechá někoho v 
klidu, s jiným zacloumá tak, že si i rodiče přijdou pro radu. Naše zkušenosti však jasně ukazují 
na to, že již během dalších 2-3 let na SŠ se i ti největší rebelové uklidní a při svých návštěvách 
u nás ve škole zpětně kriticky hodnotí své chování na ZŠ.

4) Zasahuje nějak významně do chodu školy nový školský zákon?
ST: Jak jsem se již zmínila, školský zákon platí od 1.1. 2005. Přestože jsme na jeho přijetí čekali 
několik let, nemohu říci, že by školám život zrovna usnadnil. V průběhu roku jsme podle doplňu-
jících vyhlášek museli upravovat veškerou dokumentaci, měnili jsme vnitřní předpisy školy tak, 
aby vše odpovídalo nové legislativě. Na přelomu měsíce března a dubna naši připravenost pro-
věřila kontrola krajského úřadu. Jsem ráda, že za pouhé tři měsíce, kdy ve vyhláškách nebylo 
zcela jasno, učitelé i ostatní zaměstnanci školy situaci zvládli a my jsme v hodnocení obstáli. 
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MM: Nový školský zákon musí nutně zasáhnout do chodu každé školy. Týká se to nejen vněj-
ších činností – povinně musí vzniknout školská rada, ale hlavně různých činností spojených 
s během školy i výukou, např. vydávání správních rozhodnutí, hodnocení vycházejících žáků, 
nová úprava postupu žáků s nedostatečnými do vyšších ročníků, naplňování tříd do 30 žáků. 
Hlavní změnou pak bude již zmíněný školní vzdělávací program. 

5) Hodně je diskutován generační problém. Jak ho řešíte ve vašem pedagogickém 
sboru?
ST: Výhodou velkých škol je větší počet členů pedagogického sboru. Základ našeho sboru tvoří 
učitelé středního a o něco vyššího věku, několik mladších kolegů, potom každý rok přicházející 
noví mladí učitelé ze škol a kolegové, kteří postupně odcházejí do důchodu. Ty většinou velmi 
brzy povolávám zpět na zkrácený úvazek, protože nám pomáhají řešit situaci při dlouhodobé 
nemoci a mateřských dovolených. Věkový průměr naší školy je 38,68 let. Zkušenější učitelé 
s praxí mohou pomoci radou, vypěstovaným nadhledem a pedagogickým taktem. 

MM: V našem sboru nemáme žádný generační problém. Věkový průměr učitelů je 40 let. Nebrá-
níme se ani spolupráci s vitálními kolegy v důchodovém věku, protože jejich zkušenosti a životní 
nadhled  mohou být začínajícím kolegům v mnohém příkladem. I pro žáky je vhodné, pokud je 
vyučují pedagogové různých věkových kategorií.

6) V našem městě není problém nedostatek dětí. Máte dostatečné kapacity prostorové 
i personální?
ST: Veškeré prostory všech tří budov jsou maximálně využívány. Na prvním stupni (U Kostela) 
máme 9 kmenových tříd, počítačovou učebnu, učebnu hudební výchovy a samostatnou třídu 
pro školní družinu. Druhý stupeň má 14 kmenových učeben, 12 odborných (z toho 9 vybave-
ných) učeben, ve vestavbě je 6 kmenových tříd 1. stupně.
Třídy naplňujeme podle zákona (30 žáků, s možností výjimek do 34), dosud jsme požadavkům 
rodičů o umístění jejich dítěte v naší škole mohli vyhovět.
Personálně jsme schopni zabezpečit plně kvalifikovanými pedagogy všechny hlavní předměty. 
Problém odbornosti u anglického jazyka řešíme dalším vzděláváním učitelů s možností získání 
certifikátu nebo získáním státní závěrečné zkoušky. Na prvním stupni je několik hodin výchov 
(Hv, Tv, Pv, Vv) vyučováno učitelkou pro MŠ. Ideální stav by nastal, kdyby učitelé mohli učit jen 
své předměty a nemuseli dobírat úvazky jinými hodinami, ale pro mě je závazný normativní 
počet pracovníků, který nelze překročit.

MM: Díky již zmíněné dostavbě 1. stupně se nám vyřešily všechny prostorové problémy. Na 
1. stupni jsme mohli vytvořit odborné pracovny – jazykové, počítačovou, VV, HV, což bylo 
v předchozích letech nemyslitelné. Na 2. stupni jsou v provozu odborné učebny CH, F, Př, dílen, 
počítačová pracovna, hudebna a  cvičná kuchyňka.
Personální problém rovněž nemáme. Kromě jedné angličtinářky mají všichni pedagogové od-
povídající vysokoškolské vzdělání a nadále si zvyšují svoji kvalifikaci různými semináři, přednáš-
kami a školeními.

7) Čím je vaše škola specifická svojí nabídkou alternativních výukových programů?
ST: Na naší škole vyučujeme podle vzdělávacího programu „Základní škola“ ve všech ročnících 
povinné školní docházky, na kterém jsme se před sedmi lety na pedagogické radě dohodli. 
Protože za dva roky začnou všechny školy učit podle svých školních vzdělávacích programů, 
o alternativních programech jsme neuvažovali. První kroky už jsme podnikli, nyní nás čeká hod-
ně společné týmové práce, časově velmi náročné, a to vše za běžné každodenní pedagogické 
činnosti. Prvky, metody, činnosti, projekty používané v jiných programech běžně používáme 
i my ve vybraném programu. To je dnes už pro zajímavost a pestrost výuky samozřejmé a ne-
zbytné.
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MM: Na 1. stupni nabízíme všem dětem shodné základy vzdělání s možností pracovat v růz-
ných kroužcích. Počítáme i s rozšířením nabídky sportovních činností pro děti 1.- 5. tříd.  Na 
druhém stupni nabízíme žákům profilaci výběrem z celé řady volitelných předmětů a kroužků. 
V současné době je to volitelný předmět Informatika a počítače pro žáky 7.- 9. tříd, od 8. třídy 
nabízíme na výběr z těchto předmětů: technické kreslení, cvičení z ČJ a z M, užité výtvarné 
činnosti, praktika z přírodopisu, pohybové hry, konverzace v anglickém a německém jazyce, 
zeměpisná praktika, výuku dalšího cizího jazyka – AJ, NJ, RJ, sportovní hry. V letošním školním 
roce přibude sedmákům nový volitelný předmět z oboru psychologie. V souladu s rámcovým 
vzdělávacím programem počítáme s tím, že se nabídka volitelných předmětů i jejich hodinové 
dotace budou postupně zvyšovat. 

8) Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy jsou už mnoho let určitou zárukou úzké 
spolupráce se základní uměleckou školou. Využívají děti, rodiče i škola této možnosti 
širšího hudebního vzdělání?
ST: O rozšířené vyučování hudební výchovy je pořád zájem. Poslední dva roky jsme sice měli 
o 4 děti ve třídě méně, ale vyučovací plán je plněn a program pokračuje. Někteří rodiče, přes-
tože děti prošly talentovými zkouškami bez problémů, váhají, mají obavy, aby jejich dítě nástup 
do školy a celou zátěž dobře zvládlo. Jiní dávají přednost studiu jazyků. Spolupráce se ZUŠ 
nadále pokračuje, výsledky zcela jasně ukazují, že tato možnost širšího hudebního vzdělání 
splňuje očekávání. V našem školním programu bude tato alternativa rodičům a jejich dětem též 
nabídnuta a do budoucna s ní počítáme.

9) Zdravá konkurence je prospěšná věc. Jsou oblasti, ve kterých navzájem také spolu-
pracujete?
ST: V malé obci je jedna škola, v malém městě jsou dvě školy, ve velkých městech jsou základní 
školy třeba čtyři, pět, šest. Každá je jiná, každá je svá a to si myslím, že je dobře. Management 
školy by měl s pomocí svých spolupracovníků nabízet rodičovské veřejnosti to nejlepší, co 
nabídnout může. Obě školy ve Vysokém Mýtě jsou zařízení města, které je jejich zřizovatelem. 
Mohu říci, že dosud jsem ze strany města nepocítila, že by mé požadavky předložené na provoz 
a  finanční zabezpečení chodu školy byly nějak výrazně kráceny, že by zastupitelé upřednost-
ňovali konkurenční školu. Spolupráce samozřejmě probíhá zejména na poli sportovním (soutěží 
mezi sebou i učitelé), vědomostní soutěže a olympiády patří k plánovaným akcím škol.
S vedením školy vzájemně konzultujeme především otázky legislativy, požadavky nadřízených 
orgánů státní správy, některé výchovné a výukové problémy atd.

MM: Dvě školy ve městě si sobě musí konkurovat. Myslím si, že je mezi námi zdravá konkurence 
a co se týče vzájemné spolupráce, odehrává se výhradně na poli sportovním.

10) S jakými plány a představami nastupujete do nového školního roku?
ST: V měsíci září proběhnou volby do Školské rady, které na základě nového školského zákona 
připravuje zřizovatel Město Vysoké Mýto.
O dlouhodobých cílech a vizích jsem se již zmínila. Budeme pokračovat v jejich  plnění. V pří-
pravě školního vzdělávacího programu přejdeme z fáze poznávání, seznamovaní a sbírání in-
formací, do části hlavní, a to do jeho tvorby. Na první poradě na konci prázdnin budou učitelé 
předkládat návrhy na konkrétní činnosti, které zařadíme do připravovaného plánu na školní rok 
a určitě budeme veřejnost informovat o akcích a zajímavostech naší školy.
Těším se samozřejmě na setkání s novými prvňáčky, těším se na své kolegyně, kolegy, ostatní 
zaměstnance školy a samozřejmě na naše žáky. Přála bych si, aby nový školní rok nebyl horší 
než ten minulý.

10



úterý 6. září v 19 hod.
Škyt
Experimentální, na mnoha festivalech 
oceněná prvotina talentovaného režiséra. 
Ma�arsko, 2002. Režie: György Pálfi.

středa 7. září v 19 hod.
Kafe a cigára  
Americký povídkový film z roku 2003, 11 
krátkých filmů na kavárenské téma, které 
kultovní režisér točil v průběhu 17 let. Režie: 
Jim Jarmusch.

POSLEDNÍ DNY VÝSTAVY  
TVÁŘÍ V TVÁŘ 
v Galerii ve Zvonici, 9-12, 13-17 hod.
Pařížská šperkařka Carole Navaová a cerek-
vický sochař Karel Bureš. Do 11. září.

vás zve na  Mezinárodní partnerské dny 

ENTREVUE 2005
podzimní část
Pátek 2. září 
v 18 hod. (Náměstí Přemysla Otakara II.)
VEČÍREK S PŘÁTELI
Vystoupení souborů z partnerských měst, 
T-Komplexu a Saframentská kapely z Vyso-
kého Mýta 

Sobota 3. září 
v 10 hod. (Výstavní síň Jana Jušky)
DOPOLEDNE S PŘÁTELI
Vernisáž výstavy obrazů Věry Krumphanzlové, 
spojená se křtem knihy Heleny M. Tarkó Ras-
trgnuto nebo (s ilustracemi V. Krumphanzlové) 
a českou předpremiérou písňového cyklu 
Josefa Boháče Vyznání ve dvou (text Helena 
M. Tarkó). Účinkují sólisté Statní opery Praha 
Simona Procházková (soprán), Jan Ježek (te-
nor), Broněk Procházka (klavír).

13 – 22 hod. (Náměstí Přemysla Otakara II.)
OSLAVY 110 LET KAROSY 
s bohatým kulturním programem (viz samo-
statný program).

5. - 7. září  
MINIPŘEHLÍDKA FILMŮ 
(Šemberovo divadlo)

pondělí 5. září, 19 hod.
Černá kočka, bílý kocour 
Mafie, láska, cikáni, peníze – základní in-
gredience filmu slavného režiséra. Jugo-
slávie/Francie/Německo, 1998. Režie: Emir 
Kusturica.

MM: Maximálně využít nových prostor pro práci 1. stupně. Ti nejmladší mají v areálu 1. stupně 
kmenové třídy, odborné pracovny, tělocvičnu, všechna oddělení školní družiny, jídelnu, venkov-
ní sportovní areál i zahradu pro odpočinek. Chceme pokračovat v tradici „Dnů otevřených dveří“ 
pro rodiče a veřejnost, které se konají pravidelně 1x v měsíci. 
Na 2. stupni bychom chtěli zdokonalovat práci učitelů, jejich přístup k žákům a k rodičům. Ma-
ximální pomoc věnovat dětem se špatným prospěchem, ale i nadaným žákům, které bychom 
chtěli posílat na soutěže a olympiády do okresních a krajských kol. Postupně budeme realizovat 
požadavky nového školského zákona a připravovaného školního vzdělávacího programu.

Za redakci Vysokomýtského zpravodaje otázky kladl
Dr. J. Mlíka

Město Vysoké Mýto

Vl. Merta a J. Lewitová, Entrevue - jarní část
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V sobotu 3. září SLAVÍME 110 LET
Historie výroby silničních vozidel ve Vysokém Mýtě se 
začala psát již v roce 1895, kdy Josef Sodomka za-
ložil firmu „První východočeská výroba kočárů Josefa 
So domky“. S rokem znárodnění Sodomkovy továrny 
v roce 1948 vstoupila do historie poprvé značka Ka-
rosa. Výroba autobusů pokračovala i v období privati-
zace a nástupu standardních tržních podmínek v první 

polovině 90. let. Do 111. roku své existence vstoupí Karosa jako silný 
a významný člen společnosti Irisbus, druhého největšího výrobce autobusů v Evropě.

Den oslav 110 let od založení Karosy připadne na sobotu 3. září 2005 a jeho program odstartu-
je už dopoledne Den otevřených dveří ve výrobním závodě Karosy ve Vysokém Mýtě. Odpolední 
program na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě bude zcela v duchu zábavy a odpo-
činku, na své si však přijdou i příznivci historie. Do bohatého programu akcí, soutěží, her a kultur-
ních vystoupení zařadili organizátoři i spanilou jízdu automobilových veteránů vč. mnoha dnes 
už legendárních autobusů. Na náměstí, kde je plánován i dojezd a prohlídka těchto veteránů, bu-
dou pro veřejnost připraveny stánky s občerstvením. Sobotní program je určen nejširší veřejnosti 
z celé republiky a vstup na všechny akce je zdarma. Oslavy pořádá a připravuje společnost Karosa 
v úzké spolupráci s městem Vysoké Mýto.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ
�  mezi 9. a 16. hodinou budou otevřeny atraktivní výrobní provozy Karosy (lakovna, kataforéza, mon-

tážní linka)
� po 13. hodině můžete využít kyvadlovou dopravu mezi náměstím a závodem
 
VETERÁN SHOW
� desítky veteránů od Sodomky i z Karosy pojedou ve 12.30 hod. Vysokým Mýtem a poté budou po 

celé odpoledne vystaveny na náměstí Přemysla Otakara II.
� budete mít možnost svézt se v historickém autobusu po okolí Vysokého Mýta

CYKLISTICKÉ ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH 
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
� startujeme na náměstí Přemysla Otakara II. ve 13 hodin
� v našich soutěžních kategoriích si i Vy vyberete tu svou
� soutěžit se bude o atraktivní ceny

ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO MALÉ I VELKÉ
12.30 Spanilá jízda veteránů Vysokým Mýtem
13.00 Cyklistické závody pro všechny věkové kategorie (start ve 13 hodin na náměstí Přemysla Otakara II.)
13.30 Moderátor Leoš Mareš zahájí zábavný program a bude Vás nadále provázet po celý den:
 Václav Upír Krejčí vystoupí s programem pro děti!
 Soutěž malých zpěváků a zpěvaček - Karosa hledá Super hvězdu!
 Autogramiáda a vystoupení Michala Hudčeka, finalisty SuperStar
 Vystoupení cyklistického akrobata
 Skákací hrad a soutěže pro děti o zajímavé ceny
 Vystoupení uměleckých souborů z partnerských měst Vysokého Mýta
 Hodina zpěvu – Show Jaroslava Uhlíře, vystoupí s pořadem pro děti i dospělé!
 Předání ceny z výstavy Dědeček Automobil zástupcům města a společnosti Karosa a. s.
 Zahraje skupina Mt. Říp
 Koncertní vystoupení Peter Nagy
 Slavnostní ohňostroj

Informace k programu podá KAROSA a.s., odd. propagace, tel. 465 451 913-4.
Stav ke dni 15. 8. 2005. Změna programu vyhrazena.

KAROSA
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Středa 21. 9. 2005 v 19.00   
ROMÁN  PRO  ŽENY
Nový český film režiséra Filipa Renče podle stej-
nojmenného bestselleru Michala Viewegha.
100 min. Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Pátek 23. 9. 2005 v 19.00   
ZÁKON  PŘITAŽLIVOSTI
Širokoúhlá romantická komedie Velké Británie, 
Irska a SRN. Láska má vždy poslední slovo. 
Dva rozvodoví právníci již ve svých případech 
zažili všechny konce lásky. Jakou šanci tedy 
může mít ta jejich?
90 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 25. 9. 2005 v 19.00   
VÁLKA  POLICAJTŮ
Širokoúhlý francouzský policejní psychologický 
thriller. Daniel Auteuil a Gérard Depardieu jako 
dva špičkoví policisté, kteří neváhají překročit 
zákon a použít veškeré prostředky k dosažení 
svého cíle …
105 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 29. 9. 2005 v 19.00   
RUKOJMÍ
Širokoúhlý akční thriller SRN a USA. Bruce Wil-
lis jako elitní vyjednavač má jen jednu noc na 
záchranu rukojmí.
114 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 30. 9. 2005 v 17.30!  
KARLÍK  A  TOVÁRNA  
NA  ČOKOLÁDU
Širokoúhlý americký rodinný film podle knížky 
Roalda Dahla o dobrosrdečném chlapci z chu-
dé rodiny. Příběh z fantastického světa legen-
dární továrny na čokoládu.
110 min. Mluveno česky. Vstupné 59 Kč.

V měsíci říjnu 2005 uvidíte:
Hlas smrti • Válka světů • Zemřeš • Mr. and 
Mrs. Smith • Fantastická čtyřka • Ostrov • 
Klíč • Valiant. 

Čtvrtek 1. 9. 2005 v 17.30!
Pátek    2. 9. 2005 v 17.30!   
MADAGASKAR
Rodinná počítačově animovaná komedie 
USA – příběh čtyř rozmazlených zvířátek 
z newyorské ZOO.
85 min. Mluveno česky. Vstupné 64 Kč.

Úterý 13. 9. 2005 v 17.30!   
KOUZELNÝ  KOLOTOČ
Animovaná britská pohádka na motivy popu-
lárního televizního seriálu. Dobrodružství malé 
Florance v krásné zahradě s kolotočem.
85 min. Mluveno česky. Vstupné 59 Kč.

Středa 14. 9. 2005 v 19.00   
DŮM  VOSKOVÝCH  FIGURÍN
Širokoúhlý americký horor. Cesta skupiny přá-
tel na fotbalové utkání se stává hrůzným  bojem 
o přežití.
100 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 15. 9. 2005 v 19.00
Pátek    16. 9. 2005 v 19.00  
STAR WARS: EPIZODA III. 
POMSTA SITHŮ
Širokoúhlý americký dobrodružný sci-fi film re-
žiséra Georga Lucase uzavírá slavnou galaktic-
kou ságu Hvězdných válek. A� tě síla provází!
140 min. Mluveno česky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 18. 9. 2005 v 19.00   
PROKLETÍ
Širokoúhlý horor SRN a USA. Co tě nezabije, 
to tě posílí. Napadení vlkodlakem změní životy 
několika mladých lidí.
97 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pondělí 19. 9. 2005 v 19.00   
SIN  CITY - MĚSTO  HŘÍCHU
Americká dobrodružná kriminální gangsterka. 
Předlohou scénáře byla série obrazových no-
vel napsaných a ilustrovaných  Frankem Mille-
rem.
126 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.365dni.cz)
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V úterý 6. září v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

ŠKYT
(Hukkle)

Režie: GYÖRGY PÁLFI 
Scénář: György Pálfi 
Kamera: Gergely Pohárnok
Hudba: Balász Barna, Samu Gryllus
Hrají: Ferenc Bandi (děda Cseklik), József Cir-
kas (policajt), Attila Kaszás (otec Városi), Ági 
Margittay (sebe samu), Ferenc Nagy, Jánosné 
Nagy, Eszter Ónodi, Józsefné Rácz, a.j.

Info:
Nebývá zvykem, 
aby debut sedma-
dvacetiletého reži-
séra vzbudil takový 
ohlas. György Pál-
fimu se to podařilo, 
protože vznikl film, 
který v sobě kom-
binuje pozorovací 
nadání s talentem 
zachytit na filmové 
plátno poetiku tzv. 
všedních dní. Prak-
ticky nijak významná 

ma�arská vesnice se stane svědkem řetěze-
ných událostí částečně náhodných, částečně 
příčinných. Mladému tvůrci imponoval očividně 
svérázný, částečně izolovaný svět, do kterého 
sice proniká takzvaný pokrok a technika, nic-
méně pro všední život ztrácí na ceně a hodno-
tový žebříček obyvatel vesnice nemůže (a ani 
nechce) kopírovat globalizovaný svět. V duchu 
nejlepších filmařských tradic je kamera doved-
ně pozývána do života prostých venkovanů, 
abychom se jejím okem podívali na jejich osu-
dy. Úcta a pokora jsou samozřejmými atributy 
tvůrce.

v pondělí 5. září v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR
(Crna macka, beli macor)

Režie: EMIR KUSTURICA 
Scénář: Gordan Mihic, Emir Kusturica
Kamera: Thierry Arbogast
Hudba: Vojislav Aralica, Dr. Nele Karajlic, De-
jan Sparavalo
Hrají: Bajram Severdzan (Matko Destanov); 
Srdjan Todorovic (Dadan Karambolo); Branka 
Katic (Ida); Florijan Ajdini (Zare Destanov); Lju-
bica Adzovic (Sujka); Zabit Memedov (Zarije 
Destanov) a.j.

Info:
Absolvent pražské FAMU Emir Kusturica získal 
světové renomé jako tvůrce obrazových fresek 
s úžasnou atmosférou nevystihnutelného génia 

loci Balkánu. A� už to 
byly historické fresky 
z tzv. pionýrských dob 
budování titovské Ju-
goslávie (Vzpomínáš 
na Dolly Bell), či spo-
lečenskokritické epo-
peje (Dům k pověšení) 
nebo historická féerie 
(Underground), vždyc-
ky to byly „plnokrev-
né“ filmy nabité ob-
rovskou energií všech 
jednotlivých složek 
synteticky spojených 
v jediný organický ce-

lek – filmové dílo. Kusturica disponuje mimo-
řádnou schopností odpozorovat chování jed-
notlivců a dovede tento materiál znovu převtělit 
v živý a pestrý obraz – mozaiku, která v zhut-
něné zkratce podává přesvědčivou výpově� 
o zobrazované době, o lidech o jejich osudech. 
Nejinak tomu je ve ztřeštěné komedii Černá 
kočka, bílý kocour: obřadnost některých důle-
žitých společenských událostí, zejména svateb 
a pohřbů je v krystalické zkratce zpracována 
do pestré podoby jedné bláznivé svatby. Tak 
jako dunivá balkánská dechovka víří obrazové 
podobenství ve strhující tragikomickou podíva-
nou.

Město Vysoké Mýto ve spolupráci s Filmovým klubem Vysoké Mýto uvádí 
v rámci Partnerských dnů filmovou minipřehlídku.
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Ve středu 7. září v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

KAFE A CIGÁRA
(Coffee and Cigarettes)

Režie: JIM JARMUSCH 
Scénář: Jim Jarmusch
Kamera: Tom de Cillo,  Frederick Elmes, Ellen 
Kuras, Robby Müller
Hudba: Richard Berry (píseň Louie, Louie), 
Tom Waits (píseň Saw Sage)
Gustav Mahler (píseň Ich bin der Welt abhan-
den gekommen“ z „Ruckert-lieder“)
Henry Purcell (z fantazie pro 4 housle C moll, 
opus 738)
Hrají:  Roberto Benigni (Roberto), Steve 
Buscemi (číšník), Iggy Pop (Iggy), Tom Waits 
(Tom), Cate Blanchett (Cate, Shelly), RZA (sebe 
sama), Bill Murray (sebe sama), a.j.

Info:
Povídkový film vznikal 
z jednotlivých krát-
kých filmů točených 
od roku 1996 větši-
nou ze zbytků ma-
teriálu jako zajímavé 
etudky. Pozoruhodně 
pestrá směsice osu-
dů posbíraných tak-
říkajíc „ze života“ je 
v Jarmuschově filmu 
převedena do podo-

by pozvání diváků k posezení s protagonisty 
filmových minipříběhů. Odvážně pojatý projekt 
mohl obstát jedině v rukou vyzrálého tvůrce 
a Jarmusch potvrdil svou suverenitu a schop-
nost udržet diváky i na malé ploše dějově 
neatraktivního prostředí v napětí a úžasu. Se 
samozřejmostí tvůrci vlastní film provází nekon-
venční hudební stopa.

Do kina Vás srdečně zve
Jan Schejbal

Filmový klub Vysoké Mýto uvádí
ve čtvrtek 22. září v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

VELKÁ ŽRANICE
(La Grande Bouffe)

Režie: MARCO FERRERI 
Scénář: Rafael Ascona, Marco Ferreri, Francis 
Blance (dialogy)
Kamera: Mario Vulpiani
Hudba: Phillipe Sarde
Hrají: Marcello Mastroianni (Marcello); Ugo 
Tognazzi (Ugo); Michel Piccoli (Michel); Philli-
pe Noiret (Phillipe); Andréa Ferréol (Andrea); 
Solange Blondeau (Danielle) a.j.

Info:
Italský provokatér Marco 
Ferreri natáčel filmy, jimiž 
zcela záměrně vyvolá-
val zneklidnění u divá-
ků. Jeho filmy provázely 
skandály takřka po celou 
dobu tvorby. Náměty mu 
poskytovaly jednak spole-

čenské nešvary a jejich ironické a sarkastické 
zobrazení přinášelo do filmů patřičnou dávku 
iritujících prvků. V polovině šedesátých let to 
byly především dialogy, skrze které podroboval 
kritice instituci manželství ve filmu s příznačným 
názvem Včelí královna. V pozdějším období se 
stále více zaměřoval na obrazové zrcadlení 
ubohosti a trapnosti lidského snažení. Takřka 
vždy však pomocí inscenace životních situací 
ve vypjatých scénách emočních erupcí vytvářel 
obrazovou alegorii, v níž nechával naplno vy-
znít sarkasmu a ironii. Nejnázornější ukázkou 
takového podobenství je film Velká žranice. 
V něm se dostal na samotnou hranici vkusu 
s nemilosrdnou kritikou měš�áckého požitkář-
ství a orientací na konzum. Záměrně ponechal 
hrdinům stejná jména, jaké nosili jejich tenkrát 
slavní nositelé, čímž teprve absurdita celého 
příběhu dostala ještě silnější kritický podtext.
Jakkoli je film pojímán jako komediální zobra-
zení úpadku konzumního způsobu života, při 
domýšlení jednotlivých scén a nakonec celého 
příběhu opravdu mrazí. Tím je znásoben úči-
nek podobenství o plytkosti takového životního 
stylu, na který se Marco Ferreri zaměřil. A je 
zajímavé, jak silně může film vyznít po více než 
třiceti letech od svého vzniku.

Přij�te se podívat.
Jan Schejbal

Filmový klub
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Úterý 20. září 2005 v 19.30
1. představení v předplatném
Henry Becque: 
PAŘÍŽANKA
Francouzský dramatik, realista a kritik 
měš�áckých mezilidských vztahů H. Bec-
que je autor druhé poloviny 19. století. Svou 
lehkou ironickou komedií jakoby navazuje 
na společenskou moralitu Molièrova typu. 
Ve svých hrách odkrývá mechanismus in-
trik, manipulací, podvodů a lží. Sarkastická 
komedie Pařížanka pojednává o šikovné 
pařížské dámě z vyšších kruhů, která si umí 
najít cestičky, kterými se běžně k cíli nedo-
stáváme.
Hrají: Michaela Dolinová, Jiří Klem, Ladislav 
Potměšil, Igor Šebo a Dana Homolová.
Vstupné: 190, 180, 170 Kč.
Zbylé vstupenky zakoupíte v den představení 
v pokladně Šemberova divadla od 19.00 hod.

Připravujeme na říjen:
12. 10. 2005 v 19.30
Divadlo Ungelt Praha
ŘIDIČ PANÍ DAISY

31. 10. 2005 v 19.30
Východočeské divadlo Pardubice
CYRANO V BUFFALU

Divadlo
Šemberovo divadlo

uvádí
VESELOU LOUTKOVOU
POHÁDKU
v neděli  25. září 2005
ve 14.00 a 16.00 hod.
 
Loutková scéna, Litomyšlská ul. 72/IV, 
Vysoké Mýto. Vstupné 25 Kč.
 
Předprodej vstupenek od 19. září 2005 v In-
formačním centru Městského úřadu Vysoké 
Mýto a v den představení od 13.00 hod. pří-
mo v Loutkovém divadle Srdíčko.

Loutkové divadlo Srdíčko

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
STARŠÍ A STŘEDNÍ GENERACI 
se koná opět ve společenském sále 
M-Klubu v neděli 11. září 2005 od 13.30 hod. 
K tanci i poslechu hraje Rytmická skupina 
Vysoké Mýto pod vedením Stanislava Hájka.
Vstupné: 40 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Na nový školní rok 2005/2006 přijímáme při-
hlášky do následujících jazykových kurzů:
- angličtina, němčina, francouzština, španělština, 
italština, ruský jazyk.     
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 informativních 
schůzkách. Kurzovné je počítáno podle počtu po-
sluchačů ve třídě.

M-KLUB spolu s Jazykovou a sportovní mi-
niškolou Choceň nabízí výuku anglického 
jazyka                                                
pro děti ve věku 3-15 let. 
Výuka probíhá v M-KLUBU 1x týdně jednu vyu-
čovací hodinu. Je spojena s mnoha druhy sportů 
(míčové hry, bruslení, lyžování). Pro děti a rodiče 
připravujeme různé společenské akce (Mikulášská 
besídka, zájezdy).  
Slavnostní zahájení školního roku 2005/06 
bude 6. září 2005 v 16 hod. ve společenském 
sále M-Klubu ve Vysokém Mýtě. 

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

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

PALIČKOVANÉ KRAJKY
M-Klub nabízí kurz výuky paličkování. Výuka 
bude probíhat 1x týdně (čtvrtek)  od 17 hod. 
do 20 hodin, v rozsahu 15 lekcí. Kurz bude 
otevřen dle zájmu posluchačů - září, říjen 2005. 
Lektorka : Iva Vanžurová – Letohrad.

Kurzy
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Návštěvníci Šemberova divadla si jistě všimnou změny, která nastala na balkoně po prázdni-
nové přestávce. Velice časté byly připomínky k malému prostoru mezi sedadly a k špatnému 
výhledu.  Některá sedadla byla i z těchto důvodů neprodejná.
Provedenou rekonstrukcí jsme sice snížili celkový počet sedadel o 15 míst, ale u zbývajících se 
zvětšily rozestupy  i výška jednotlivých řad.
Předpokládáme, že pohodlnost sezení se zvýší a viditelnost z celého balkonu bude 
dostačující. 

Pro ilustraci si můžete prohlédnout plánek sedadel celého Šemberova divadla.

Obor: Národy světa
Přednášky se konají vždy ve středu v M-Klu-
bu Vysoké Mýto od 15.30  do 17.30 hodin.
Zimní semestr:
1. přednáška – 5. října 2005
ETNOGRAFIE: RASY,  NÁRODY, 
JAZYKY, KULTURA, 
NÁBOŽENSTVÍ, ZVYKY 
A TRADICE
Přednáší: doc. PhDr. Jan Klíma  

2. přednáška – 19. října 2005
EVROPA: JEJÍ ETNICKÉ 
SLOŽENÍ A KULTURNÍ 
ORIENTACE
Přednáší : doc. PhDr. Jan Klíma

Univerzita volného času  3. přednáška – 2. listopadu 2005
MIMOEVROPSKÝ SVĚT: 
HLAVNÍ ETNICKÉ SKUPINY, 
JEJICH JAZYKY, KULTURY 
A ZVYKY 
Přednáší: doc. PhDr. Jan Klíma

4. přednáška – 16. listopadu 2005
THAJSKO, ČÍNA
Přednáší: Miloslav Soušek 

Informace a přihlášky: M-Klub Vysoké Mýto, 
Litomyšlská 71/IV., tel. 465 420 420.
Poplatek za semestr: 170 Kč.
Univerzita se otevře pouze při dostatečném 
počtu uchazečů.  

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

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

Beseda
Čtvrtek 22. září 2005 v 18 hodin
BYLINY V LÉČBĚ A PREVENCI
Beseda s bylinkářem Josefem Zentrichem 
s možností zakoupení příslušné literatury 
a čajů.  
Vstupné 25 Kč.       

Výstava
Vestibul Městské knihovny
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
RNDr. VÁCLAVA ŠEDY 
z jeho poslední cesty do Bolivie.

Městská knihovna Všechny aktuální informace, plánované akce 
a on-line katalog dokumentů, které jsou 
u nás k dispozici, naleznete na adrese:  

www.knihovna.myto.cz
telefon 465 420 769

Připravujeme:

TÝDEN KNIHOVEN 2005
Pondělí 3. 10. 2005 

12.00 hod.   
Slavnostní otevření „Hastrmanovy  komůr-
r ky“ a slavnostní křest nového loga vyso-
komýtské knihovny za účasti přítomných 
dětí - čtenářů  Městské knihovny a „bub-
linek“ dětského šampaňského (odd. pro 
dětské čtenáře). 
Prodejní výstava keramických hrneč-
ků na „dušičky“, které vytvořily děti 
z Dětského domova v Přestavlkách.
Výstava výtvarných prací a výrobků žáků 
MŠ, ZŠ a  DD  v Přestavlkách.

Úterý 4. 10. 2005 13.00-16.00 hod. 
HASTRMANSKÉ DĚTSKÉ 
ODPOLEDNE
- soutěže o ceny pro děti do 9 let v pohád-
kově vyzdobené Hastrmanově komůrce 
(oddělení pro dětské čtenáře).

18.00 hod.   
Od Issyk-Kulu k Aralu
CYKLOPUTOVÁNÍ 
po Kazachstánu a Kyrgyzstánu
Cestovatelská diashow horolezce, cyk-
lotrempa, výborného vypravěče a spisova-
tele Honzy Vlasáka.

„V suchu a teple je dobře. Jablka sušící se 
na plotně příjemně voní, ale tahle pohoda už 
trvá příliš dlouho. Jablka docházejí a taky je 
potřeba rozhýbat záda ztuhlá od sezení za 
psacím stolem. Dumám, kam zajet zpestřit 
si život. Asi se přidám ke kamarádům, kteří 
míří do střední Asie. Tam se snad dozvím, 
jak to myslí trempisti, když zpívají o touze 
po stínu, který by byl jako dlaň, slunce žár 
je dohání k šílenství a od prachu cest jsou 
načisto šedí.“ 
Text: Jan Vlasák             
Vstupné dobrovolné. 
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Středa 5. 10. 2005
12.30 - 16.30 hod.
NEBOJTE SE INTERNETU
- akce zaměřená na školení začátečníků 
v práci s internetem. Individuální, délka trvá-
ní jednotlivých cyklů cca 1 hodinu.
Nutné předchozí objednání na telefonu 
465 420 769.

Čtvrtek 6. 10. 2005
12.30 - 16.30 hod.
NEBOJTE SE ON-LINE 
KATALOGU
- důležitého pomocníka  při vyhledávání 
dokumentů.
Individuální, délka trvání jednotlivých cyklů 
cca 30 min.
Nutné předchozí objednání na telefonu 
465 420 769. 

Doprovodné akce

Výstava fotografií ve vestibulu Městské 
knihovny na téma:
BOLÍVIE OČIMA LÉKÁRNÍKA
„Sny mládí a tajná přání se mohou splnit. Jen 
na ně nesmíme zapomínat… Procestoval 
jsem s přáteli Bolívii, skutečné srdce Jižní 
Ameriky a zemi Indiánů…“
Autor fotografií a textu:  RNDr. Václav Šeda.

KNIHOVNICKÁ AMNESTIE
„Zapomnětliví čtenáři“, kteří včas nevrátili 
vypůjčené knihy, mají šanci na prominutí 
sankčních poplatků. Platnost této akce je 
omezena pouze na Týden knihoven.

Důležité upozornění!
Upozorňujeme čtenáře, že v době od 
14. října do 30. října 2005 bude knihovna 
z technických důvodů uzavřena. Děkujeme 
za pochopení.

Zajímavé tituly  z novinek Městské 
knihovny 

Naučná literatura

Záhady českých dějin

Bubák, Oldřich: Mustang. Království Lo

Däniken, Erich von: Lovci ztraceného vědění

Evans, Andrew: Ukrajina

Hrdličková, Věna: Umění čínských zahrad

Jandourek, Jan: Když papež odchází

Kolman, Arnošt: Zaslepená generace

Jakeš, Petr: Vlny hrůzy

Schom, Alan: Americký orel proti vycháze-

jícímu slunci

Wichterle, Otto: Vzpomínky

Beletrie

Hanibal, Jiří: Život s chutí cyankali

Nadžma: Mandle

Brdečková, Tereza: Nebezpečí, jaké je tvé 

jméno?

Clark, Mary Higgins: Ještě se setkáme

Koenigsmark, Alex: Příběh unavené mane-

kýnky

Medek, Ivan: Děkuji, mám se výborně

Ostravak Ostravski: Denik Ostravaka

Vandenberg, Philipp: Caesar a Kleopatra

Nurowská, Maria: Dopisy lásky

Nedvěd, Jan: Žiju život naruby

Literatura pro děti

Drijverová, Martina: Rytířovo kopí

Velká kniha scoubidou

Hanzová, Marie: Sloh od šestky do devítky

Wilson, Jacqueline: Holka z popelnice

Šmikmátorová, Michala: Tvořivé nápady

Boehme, Julia: Poník k zulíbání

Eken, Cecilie: Studna Pána mlh

Schröder, Patricia: První prázdninová pusa

19



Do 11. 9.
POSLEDNÍ DNY VÝSTAVY
Nezapomeňte, že 11. září bude uzavřena 
velmi úspěšná výstava 
TVÁŘÍ V TVÁŘ 
(Galerie ve Zvonici)
Carole Navaová a Karel Bureš. Pařížská 
šperkařka a cerekvický sochař na společné 
výstavě, konané v rámci ENTREVUE 2005. 
Denně kromě pondělí a úterý 9-12, 13-17 
hod. 
Pouze do 11. září!!!

3. 9. – 11. 9. 
VĚRA KRUMPHANZLOVÁ: 
Obrazy
(Výstavní síň Jana Jušky)
Denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.
Výstava potrvá pouze do 11. září !!!

Městská galerie 3. 9. v 10.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
VĚRY KRUMPHANZLOVÉ 
Podzimní část ENTREVUE 2005 uvede v so-
botu dopoledne zcela ojedinělý, syntetický 
projekt, nazvaný Dopoledne s přáteli, kdy 
bude současně zahájena  výstava, pokřtěna 
kniha a ve světové předpremiéře uvedeno 
hudební dílo známého hudebního skladate-
le. Vernisáž výstavy  obrazů Věry Krumphan-
zlové bude  spojena se křtem knihy Heleny 
M. Tarkó  Rastrgnuto nebo  (s ilustracemi 
Věry Krumphanzlové) a předpremiérou pí-
sňového cyklu Josefa Boháče Vyznání ve 
dvou (na  text Heleny M. Tarkó). Účinkují 
sólisté Statní opery Praha Simona Procház-
ková (soprán), Jan Ježek (tenor) a Broněk 
Procházka (klavír).

17. 9. – 30. 9.
FOTO 2005
(Výstavní síň Jana Jušky)
Výstava nejlepších prací 47. ročníku celo-
státní fotografické soutěže
Mapový okruh Vysočina
Vernisáž: 17. září v 11 hod. 
Výstavní síň Jana Jušky
Denně kromě pondělí, 9-12, 13-17 hod.

Věra Krumphanzlová (1946)
Červený strom u Červeného jezera, akryl, plátno, 
2004

Vysokomýtský fotograf Karel Jiskra, jeden ze 
spoluorganizátorů soutěže
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Vás 
v měsíci září zve k návštěvě následujících 
výstav a akcí:

Ve výstavních prostorách Regionálního mu-
zea ve Vysokém Mýtě je do 11. září 2005 
otevřena výstava
PSÍ ŽIVOT
ANEB VYBRANÉ KAPITOLY 
Z DĚJIN PSÍHO RODU
Na výstavě si návštěvníci mohou prohléd-
nout fosílie, archeologické nálezy, prepa-
ráty, volné i užité výtvarné umění všech 
období, staré tisky a archiválie, které doklá-
dají tisíciletou společnou cestu člověka a psa 
a které připomínají roli tohoto zvířete v kul-
turních dějinách. 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 
pořádá při příležitosti derniéry výstavy Psí 
život
v neděli 11. září 2005 od 14 hodin
na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vyso-
kém Mýtě akci
JORKŠÍRSKÉ VYSOKÉ MÝTO
Půjde o setkání co největšího počtu jorkšír-
ských teriérů všech velikostí a jakéhokoliv 
původu  se snahou o zápis do Knihy rekor-
dů a kuriozit České republiky a soutěží o co 
nejmenšího a největšího jorkšírka, o nejele-
gantnějšího, o nejšikovnějšího jorkšírka, se 
psí módní přehlídkou, tombolou, prodejem 
psích potřeb, atd.

Regionální muzeum Dny evropského kulturního 
dědictví v Regionálním muzeu

VYSOKOMÝTSKÉ VĚŽE
Zpřístupnění většiny vysokomýtských věží 
pro veřejnost – Pražská, Litomyšlská a Cho-
ceňská věž, Zvonice, Vodárenská a Klášterní 
věž. Na místě budou návštěvníkům podány 
základní informace o historii objektu jak úst-
ní, tak písemnou formou. Ti, kteří vystoupí 
na všechny věže, obdrží v muzeu zdarma 
občerstvení (limonáda, pivo) a děti navíc 
omalovánky.

Termín: 10. 9. 2005, 9.00 – 12.00 a 13.00 
– 16.00 hod.
Vstup zdarma
Akce uspořádaná ve spolupráci s městem 
Vysoké Mýto.

10. 9. budou dále zdarma zpřístupněny vý-
stavní prostory muzea a Barokní areál na 
Vraclavi.

Choceňská věž
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Římskokatolická farnost zve na 
DIVADLO JEDNOHO HERCE
Graham Greene

MOC A SLÁVA
vypsáno z Greenova nejznámějšího románu 
hudba z díla J. S. Bacha, vybral Martin Dohnal, 
účinkuje: Miroslav Gabriel Částek
Chrám sv. Vavřince Vysoké Mýto
16. září 2005, v 18.30 hodin,
vstupné dobrovolné.

Ve výstavních prostorách Regionálního mu-
zea ve Vysokém Mýtě
bude od 16. do 30. září otevřena výstava
INDIÁNSKÝ KMEN LAKOTŮ
Fotografie Otokara Homoly zaznamenávají 
dnešní život Lakotů, potomků slavných vá-
lečníků plání Súů (Siouxů). Přibližují jejich 
bytí skrze tváře tří generací, které zastupu-
jí ženy a muži různého věku. Portréty jsou 
pořízeny bez předchozího aranžmá. Spon-
tánním přístupem se autorovi v mnoha pří-
padech zdařilo podtrhnout charizma portré-
tovaných a pozorovatelům zprostředkovat 
silný pocit autentičnosti.
 
Ve výstavních prostorách Regionálního mu-
zea ve Vysokém Mýtě
proběhne ve dnech 20. - 22. září výstava 
ROSTLÉ HOUBY
Jde o IV. ročník již tradiční podzimní výstavy 
rostlých hub spojený s mykologickou po-
radnou předního českého mykologa Libora 
Tmeje.

Na věži Litomyšlské brány
je od 3. srpna do 11. září 2005 otevřena 
prodejní výstava
BATIKA
s obrázky vyráběnými technikou voskové 
batiky, jejichž autorkou je Marie Mannlová.

A ve dnech 14. září až 2. října
zde proběhne výstava 
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 
SPECIÁLNÍ ŠKOLY SVÍTÁNÍ 
v Pardubicích.

Vysoké Mýto Vás zve na besedu z cyklu

POVÍDÁNÍ O ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍ PŘI ČAJI  
V pondělí 26. 9. 2005
V 17.00 hodin ve skautské klubovně 
u Zvonice

Víte jak ze zbytků z kuchyní a ze zahrádek vzni-
ká kvalitní hnojivo?
Pokud ne, zveme vás na besedu s Jiřinou Po-
pelkovou - Hnutí Duha. 

Život ve skautském oddíle může chlapcům 
a děvčatům pomoci nalézt cestu k přírodě, 
k druhým i k sobě samým. Pomáhá rozvíjet 
vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité pro 
budoucí život. Podporuje samostatnost a od-
povědnost, tvořivost a touhu dále se zlepšovat. 
Vychovává vnímavé lidi s úctou k tradičním 
hodnotám. Děti zde mohou nalézt přátelství, 
poznání, zábavu, sport, odpočinek, ale i dřinu 
a překonání sebe sama. Je to soužití v kruhu 
lidí, které je založeno na spolupráci, toleranci 
a obětavosti.

Skautské středisko Lejsek ve Vysokém Mýtě 
hledá děti, které by měly zájem o skauting ve 
svém městě. Schůzky se konají jednou týdně 
v klubovnách, které se nachází u Zvonice na 
náměstí Otmara Vaňorného.
Děti jsou rozděleny do tří skupin tak, aby mohly 
být respektovány požadavky rozdílného přístu-
pu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

Světlušky a vlčata (věk 6-10 let)
Skauti a skautky (věk 11-15 let)
Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Bližší informace: 723 562 725 (Martina Jetma-
rová - Mauglí).

Skautské středisko Lejsek

Církve
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DDM Mikádo
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vás zve na pravidelná cvičení klasické jógy.
Zápis: 14. 9. 2005 od 16.00 - 17.00 hod. v kabinetu TV na Gymnáziu Vysoké Mýto.
Pravidelná cvičení: Začátečníci: Út 18.00 - 19.30 od 20. září 2005. 
 Pokročilí: St 16.15 - 17.45 od 21. září 2005. 
 3. díl: St 18.00 - 19.30 od 21. září 2005.
 10 setkání - vždy 2 vyuč. hodiny.
Cena: 350 Kč; studenti 250 Kč; jednotlivě 40 Kč. 
„Lidi nemůžeme naučit ničemu, dá se jim pouze pomoci, aby všechno objevili ve svém nitru.“ Galileo Galilei

Těší se na vás Mgr. Dana Mořkovská
morkovska@gvmyto.cz, mobil: 737 582 384.

Vzdělávací a jazyková agentura LIRA slaví 10. výročí svého založení 
Vzdělávací a jazyková agentura LIRA zahájila svou činnost v září 1995.  Zpočátku probíhala výuka 
pouze ve vlastních  prostorách v Chocni, kde je stálé sídlo firmy. Rozšiřování nabídky a zvyšující 
se zájem o studium daly podnět k založení dalších poboček – v Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě 
a v Litomyšli.
Zabýváme se komplexní realizací jazykových kurzů pro firmy, organizace a veřejnost, včetně 
vypracování jazykového auditu a dále konzultační, poradenskou a překladatelskou činností.
V současnosti zaujímáme stabilní pozici mezi největšími institucemi v Pardubickém kraji, které se 
zabývají výukou cizích jazyků jako nedílnou součástí celoživotního vzdělávání. Ve srovnání s rokem 
1995, kdy v agentuře studovalo 80 posluchačů, v letošním roce jich je 1400.

Jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Asociace jazykových škol a agentur, Jednoty 
tlumočníků a překladatelů ČR, Asociace podnikatelek a manažerek ČR a dalších asociací sdružujících  
učitele cizích jazyků. Získali jsme certifikaci lektora vzdělávání dospělých a akreditaci MŠMT ČR pro 
jednoleté pomaturitní studium.

Taneční skupina T-Komplex Vysoké Mýto uvádí 

ODPOLEDNÍ 
POSEZENÍ 
A SEZNÁMENÍ 
S PERKUSNÍ 
HUDBOU
(orientální bubny)
Programem provází a hraje Roman Divoký,
sobota 24. září v 19 hodin.
Zasedací místnost Druž ba ve Vysokém Mýtě.
Vstupné  dobrovolné.
V případě posluchačského zájmu mohou být 
dále pravidelná posezení, která budou dopl-
něná ukázkami reprodukované hudby.

T-Komplex

Škola Jógy Karakal

Dne  13. 9. 2005 v 18.00 hodin

Manželé Soňa a Miroslav Navrátilovi si vás 
dovolují pozvat na 1. přednášku z cyklu 
„orgánové okruhy“, tentokrát na téma 

ORGÁNOVÉ OKRUHY – JÁTRA
- populárně přednesená anatomie a fyziologie 
(umístění v těle, funkce –   zajímavosti) 
- alternativní pojetí okruhu jater – co játra 
ovlivňují a souvislosti s jinými orgány
- diagnostika jaterních poruch z obličeje
- mentální příčiny nemocí na okruhu jater
- léčení a regenerace
- meditace – léčení na okruhu jater světlem

Přednáška se uskuteční pouze pro zájemce 
přihlášené minimálně 2 dny předem, na tel. č. 
465 422 797 nebo jindrova@agroprojekce.cz.

Albion, Rokycanova 114, Vysoké Mýto (budova 
Agroprojekce)

Albion

Vzdělávací a jazyková agentura LIRA
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Naše nabídka obsahuje  široké spektrum ja-
zykových kurzů anglického, německého, fran-
couzského, italského, španělského a ruského 
jazyka.

Posluchači si mohou vybrat skupinovou nebo 
individuální výuku v kurzech základních, inten-
zivních, konverzačních, přípravných k jazykovým 
certifikátům a jinak speciálně zaměřených. 
Individuální kurzy jsou považovány za velice 
úspěšný typ studia, protože umožňují celkovou 
flexibilitu časového i učebního programu. Lek-
tor úzce spolupracuje s posluchačem a vytváří 
mu program výuky podle jeho přání. Vychází  ze 
speciálního individuálního učebního plánu včetně 
učebního materiálu. Způsob učení i rychlost se 
přizpůsobuje posluchači.  

Účastníci skupinové výuky jsou rozděleni do skupin podle jazykových úrovní s maximálním počtem 
12-ti účastníků. Rozdělení se provádí podle evropských jazykových standardů vytvořených Radou 
Evropy jako jednotný rámec pro hodnocení jazykových znalostí členských zemí EU. Tyto jazykové 
standardy představují 6 úrovňových stupňů v jazyce s označením A1-A2-B1-B2-C1-C2 (od začátečníka 
po profesionála). Zvládnutí 1 stupně představuje nejméně 140 vyučovacích hodin a usilovnou domácí 
přípravu.

Jednoleté pomaturitní studium angličtiny/němčiny s možností kombinace studia dalších jazyků je 
určeno čerstvým maturantům i všem dalším zájemcům o intenzivní jazykové vzdělávání. Studium 
má akreditaci MŠMT ČR. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny denně v dopoledních hodinách od září 
do června. Studenti se cíleně připravují na složení mezinárodních certifikátů a státních jazykových 
zkoušek.

Při realizaci jazykových kurzů pro firmy a organizace se snažíme vycházet z požadavků zadavatele. 
Provádíme analýzu potřeb dané firmy a nabízíme optimální řešení. 

Pro letošní rok 2005/2006 jsme připravili novinku – intenzivní pobytové kurzy AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ, RJ, 
které budou probíhat 1x za měsíc (pátek -  neděle) ve vybraném hotelovém zařízení. Kurzy jsou určeny 
posluchačům, kteří nemohou docházet do kurzů pravidelně, potřebují rychle zlepšit svoji jazykovou 
znalost a rozmluvit se. Výuka probíhá v malých skupinách, které jsou rozděleny podle úrovní. Tento 
typ kurzu je určen jak pro veřejnost, tak pro firmy a organizace.

Další novinkou jsou speciální kurzy AJ, FJ, NJ pro sekretářky – asistentky, které jsou zaměřené na 
obchodní korespondenci, vyřizování telefonátů, jednání s klienty atd.

V rámci desetiletého výročí jsme připravili bonusy pro naše stálé i nové posluchače z řad veřejnosti 
ve formě hodin zdarma, slevy pro rodinné příslušníky a účastníky více než jednoho jazykového kurzu, 
možnost  splátek kurzovného pro nezaměstnané, ženy na MD, invalidní osoby a pro posluchače in-
tenzivních kurzů.
Pro zájemce zajistíme učebnice (učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu).
 
Na konci prázdnin budou do všech domácností distribuovány letáky s přihláškou. Přihlášení je možné 
poštou, telefonicky, e-mailem nebo osobně v kanceláři poboček, kde Vám rádi sdělíme všechny další 
podrobnější informace.

Mgr. Hana Ketzlová

Ústí nad Orlicí 465 552 350, 728 781 167
Vysoké Mýto 465 422 943, 723 312 092
Litomyšl 461 612 712, 728 580 884
Choceň 465 471 308, 606 399 764
E-mail: jazykova.agentura@tiscali.cz

školní rok 2005 - 2006
JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM

s akreditací  MŠMT ČR
ANGLIČTINA - NĚMČINA

příprava na  mezinárodní jazykové zkoušky
kvalifikovaní zahraniční a čeští učitelé

JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST A FIRMY
skupinové a individuální

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

www.jazyky-lira.cz
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ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC
Kurzy břišních tanců (vždy 10 lekcí) začínají 
v pondělí 5. 9. 2005 ve Fitness stylle Lucie.
Tančit budeme 2x týdně: 
pondělí 17.45 – 18.45 (začátečnice)
středa 17.45 – 18.45 (mírně pokročilé tanečnice)

Bližší informace a registrace 
na tel. čísle: 721 124 087.
Na společně protančené hodiny se těší 
Lenka Zahrádková.

AEROBIK S LENKOU
Orlovna – (začínáme v neděli 4. září)
každou lichou neděli od 18.30 – 19.30 hodin  
kickbox aerobik
každou sudou neděli od 18.30 – 20.00 hodin
dance aerobic + posilování

Fitness stylle Lucie (začínáme 12. září)
Pondělí od 19.00 – 20.00 hodin
aerobik pro začátečnice nebo mírně pokročilé.
Středa od 19.00 – 20.00 hodin
aerobik pro pokročilé.
Info na tel. čísle: 721 124 087.

4. KRÁLOVSKÝ BĚH KUJEBINOU 
- Poj�te si zaběhat!
Dne 18. září 2005 od 10.00 hod. v Jung-
mannových sadech (u ZŠ Javornického) ve 
Vysokém Mýtě.
Start hlavní kategorie ve 13.00 hodin
• Nebojte se zúčastnit běhu se závodníky 
 a přitom běžet o hodnotné ceny lidového běhu.
• Zvedněte děti od televizorů a počítačů 
 a přive�te je závodit na dětské běhy.
• I pro pivaře máme tra� pivního běhu o pivní ceny.
• Přij�te si dokázat, že máte ještě sportovního ducha.

Sport

Od 2. září 2005 opět pokračujeme v hodinách

ORIENTÁLNÍHO
A  BŘIŠNÍHO  TANCE                          
ve Fittness studiu Lucie
každé úterý od 17.30 do 18.30 hodin
každý pátek od 17.00 do 18.00 hodin
                     od 18.00 do 19.00 hodin
výhodné ceny permanentek.
Informace v odpoledních hodinách   
p. Marie Divoká 776 713 551,            
p. Roman Divoký 777 156 659.

T-Komplex

10. ročník Sportovní akademie Mapeto 
skončil úspěšně
Je pátek 29. července, prázdniny v plném 
proudu, a přesto je budova Obchodní aka-
demie v Chocni v obležení aut a netrpělivých 
rodičů jako při třídních schůzkách či 
přijímacích zkouškách. Za chvíli je důvod 
zřejmý. Po nábřeží se blíží šedesátihlavý 
had mladých cyklistů v oranžových tričkách, 
se sportovní chobotničkou na zádech... Ani 
45 km v nohách, spalující sluneční papr-
sky nejteplejšího letního dne, ani náročný 
týdenní program neubral 8 – 15letým 
začínajícím sportovcům na dobré náladě. 
Přesto všichni rádi usedají na trávník do 
stínu stromů a zvědavě očekávají, jak bude 
zhodnoceno jejich celotýdenní sportovní 
úsilí doplněné o důvtip, logické uvažování 
a u těch uvědomělejších i výuku angličtiny… 
Zde jsou výsledky:
 
Soutěž družstev – Rallye Pastviny – celkem 
obsahovala devět dílčích her a soutěží.

Celkové pořadí:            
 1. Řemínci 31 bodů  
 2. Jeteláci 29 bodů
 3. Protlaky 25 bodů
 4. Vořezávátka 14 bodů

Soutěž jednotlivců – byla rozdělena podle 
věku na čtyři kategorie a bylo hodnoceno 
patnáct převážně sportovních aktivit.

Talentky Mapeta:        
 1. Denisa Hrušková 104 b. Hrušová
 2. Kateřina Nešpoříková 64 b. Choceň
 3. Hana Kvapilová       62 b.  V. Mýto

Talenti Mapeta:        
 1. Daniel Mrázek 114 b.  Chrudim
 2. Pavel Hanuš 113 b.  Choceň
 3. Tomáš Dimo 98 b.  V. Mýto

Zkušené Mape
ačky:     
 1. Erika Rozlílková        82 b.  Voděrady
 2. Lenka Obručová        79 b.   Trutnov
 3. Hana Čálková 74 b.   Trutnov

Mapeto

Fitness studio Lucie
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Zkušení Mape
áci:         
 1. Michal Huryta      116 b.   Choceň
 2. Lukáš Nikl 112 b.   Dvořisko
 3. Tomáš Vaněk 98 b.   Choceň

Nejdůležitější však nejsou výsledky. Každý, 
kdo úspěšně prošel celým týdnem od výuky 
přes zábavné zdokonalování až po soutěžní 
vyvrcholení, zaslouží uznání. A které sporty 
patřily letos mezi nejoblíbenější? Tradičně 
voda s kanoemi a kajaky, lanové dráhy a 
skalní lezení, softbal, florbal, sportovní střel-
ba a vědomostní hry. Pozadu však nezůsta-
ly ani netradiční rozcvičky, tenis, pétanque, 
stolní tenis, lukostřelba aj. Večer pak rela-
xační sauna.

Těší nás, že se neúčastní jen děti z Choceň-
ska  a Vysokomýtska, ale že si nejvšestran-
nější akci pro děti v ČR (podle internetového 
porovnávání) našli i sportovní adepti z bližšího 
okolí (Vamberk, Kostelec n. O., Skuteč, Chru-
dim, Pardubice), ale i vzdálených míst naší 
republiky (Praha, Havířov, Trutnov, Rožnov 
p. Radhoštěm, Teplice v Čechách). 
Za spolupráci a podporu děkujeme Pardu-
bickému kraji a sponzorům, kteří se zamě-
řují správným směrem, na děti:  Choceňská 
mlékárna s. r. o., Tomil s. r. o. Vysoké Mýto, 
G-tisk Vysoké Mýto. 
Kompletní výsledky, sestavy družstev, fo-
todokumentaci, komentáře,  příspěvky, an-
ketu a všechny další údaje můžete najít na: 
http://sweb.cz/Mapeto.T

Tomáš  Bek
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Do kontejneru na sklo nepatří:
porcelán a keramika
kamenina
žárovky
zrcadla
automobilová skla
televizní obrazovky
sklo s drátěným výpletem

Co by měl každý z nás o třídění vědět?
Podstatou třídění odpadů je, že každý z nás 
může svým chováním ovlivnit, zda budou od-
pady znovu využity a nebo se budou hromadit 
na skládkách.

Co se tedy s odpady z barevných 
kontejnerů děje?
Všechny druhy odpadů je třeba před jejich dal-
ším využitím roztřídit na tzv. dotři�ovací lince, 
zbavit je nežádoucích příměsí a nečistot, které 
do nich naházeli nezodpovědní občané. Tím 
jsou odpady připraveny k využití – recyklaci. 
Recyklace vrací odpady „zpátky do života“ 
jako vstupní materiály pro další výrobu.

Papír
Jednotlivé druhy papíru v zařízení, které se 
nazývá třídící linka, ručně roztřídí a jsou připra-
veny k dalšímu zpracování v papírnách, kde z 
nich vzniknou nové papírové výrobky (obálky, 
sešity, toaletní papír, kartony a jiný obalový 
materiál). Nejvýznamnější třídící linky pro do-
třídění papíru se nacházejí v Pardubicích a ve 
Svitavách.

Plasty
Také plasty procházejí dotři�ovací linkou, kde 
se ručně vybírají PET lahve, fólie (sáčky a taš-
ky) a pěnový polystyren. Každý z těchto druhů 
je zpracováván jinou recyklační technologií. 
Z PET lahví se vyrábějí vlákna pro výplň zim-
ních bund a spacáků, nebo se přidávají jako 
surovina do zátěžových  koberců. Z fólií se vy-
rábí nové fólie (např. pytle na odpady). Pěnový 
polystyren slouží k výrobě  speciálních cihel. Ze 
směsi ostatních plastů se vyrábí rozličné plas-
tové předměty a výrobky (zahradní nábytek, 
protihlukové stěny apod.) Dotřídění a recykla-
ce plastového odpadu probíhá v recyklačním 
závodě v Lázních Bohdaneč.

VĚŘTE TOMU NEBO NE, 
DĚLÁTE TO PRO SEBE!

Do kontejneru na papír patří:
noviny a časopisy 
reklamní letáky
krabice a jiné obaly   
lepenka, karton   
kancelářský papír 
sešity, knihy 
jiný neznečištěný papír (sáčky, obálky, ubrous-
ky, atd.)

Do kontejneru na papír nepatří:
uhlový papír (kopírák)
voskovaný papír    
znečištěný papír (mastný, mokrý, od potravin 
ap.)
pleny a hygienické potřeby
dehtový papír
papírové obaly kombinované
s plasty a kovovými fóliemi

Do kontejneru na plasty patří:
plastové sáčky, tašky a fólie 
kelímky od jogurtů, tuků 
a dalších potravin
PET láhve od nápojů (sešlápnuté!)
plastové obaly 
od drogistického aj. zboží
polystyren 
plastové výrobky (přepravky, hračky, kartáčky, 
atd.)

Do kontejneru na plasty nepatří:
textilie z umělých vláken
linolea a výrobky z PVC
plasty s příměsí jiných materiálů (kabely, video-
kazety)
guma, molitan
plasty znečištěné 
chemickými látkami, oleji atd.

Do kontejneru na sklo patří:
lahve od nápojů (bez uzávěrů)
velké skleněné střepy
sklenice
jiné skleněné nádoby
tabulové sklo (bez drátěné vložky)

Odpady
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Kompletní grafický návrh je vhodné dodat ve 
formátu CDR nebo JPG v rozlišení minimálně 
300 dpi.
Podklady je možné také poslat e-mailovou poštou 
na: petra.klasovita@vysoke-myto.cz
 Rozměr Cena
 6 x 6 .......................................... 540,- Kč
 6 x 12 ......................................1.080,- Kč
 6 x 12.5 ...................................1.125,- Kč
 9 x 12.5 ...................................1.687,- Kč
 18.5 x 12.5 ............................. 3.468,- Kč 
    
Uvedené ceny jsou vč. 19% DPH. 
M-KLUB Vysoké Mýto je plátce DPH.

Rozměrové možnosti inzerátu v cm:  
6 x 6  -  6 x 12  -  6 x 12,5  -  9 x 12,5  -  9 x 12,5  
-  18,5 x 12,5

• základní sazba za  1 cm2 ....................... 15,- Kč
• sleva při použití plochy 
 větší než ¼ strany .......................................10 %
• sleva při použití plochy 
 větší než ½ strany .......................................15 %
• sleva při platbě předem ...............................7 %
• sleva při opakování ....................................10 %
• agenturní sleva dohodou ................... 5  -  15 %

Vysokomýtský zpravodaj vychází 1x za měsíc, 
vždy na konci měsíce předcházejícího.
Podklady pro inzerát a objednávku je nutné dodat 
nejpozději do 15. dne v měsíci.

Sklo
Pro recyklaci skla je nezbytné jej zbavit všech 
nečistot, kovů, keramiky a porcelánu. Při výro-
bě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece 
ve sklárně sklo barevné. Nejdříve se sklo před-
tři�uje ručně  a poté na speciální automatické 
lince, která zajistí čistotu a vytřídění skleněných 
střepů. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do 
výchozí směsi pro výrobu nového skla. Tato 
recyklační technologie šetří mnoho surovin a 
energie. Tímto způsobem se dá sklo znovu vy-

užívat donekonečna. Z recyklovaného skla se 
vyrábí hlavně lahve na minerálky a pivo.
Při nesprávném třídění marníte snahu ostat-
ních, zvyšujete náklady na dotřídění a snižujete 
množství využitelného odpadu. A proto nebu�-
te líní a tři�te správně! 

Nevíte-li si při třídění odpadů s něčím rady, ob-
ra�te se na svůj obecní úřad.

www.ekontejnery.cz
www.jaktridit.cz

Upozornění pro občany
V květnu letošního roku byl schválen zákon č. 203/2005 Sb., který nabyl účinnosti dnem vyhlášení. 
Upravuje odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistic-
kých republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Ma�arské lidové republiky 
a Bulharské lidové republiky. Účelem zákona je odškodnit československé občany, kteří byli usmr-
ceni, znásilněni či zraněni v souvislosti s pobytem okupačních armád na našem území v období od 
20. srpna 1968 do 27. června 1991. 
Zákon stanoví, že poškození či blízcí příbuzní usmrcených mají nárok na poskytnutí jednorázové pe-
něžní částky. Ta činí:
 150 000 Kč  v případě usmrcení,
 70 000 Kč zanechalo-li zranění nebo znásilnění trvalé následky
 30 000 Kč v ostatních případech
Oprávněné osoby mohou nárok uplatnit písemně u Ministerstva vnitra a prokáží jej lékařskou zprávou, 
úmrtním listem, svědeckou výpovědí nejméně dvou svědků nebo jiným způsobem. Takové prokazo-
vání může v praxi činit obtíže. Proto policisté Obvodního oddělení Policie ČR ve Vysokém Mýtě nabízí 
spoluobčanům pomoc. Ta spočívá v opatření dostupných podkladů z policejních evidencí. Samot-
né spisové materiály k jednotlivým případům už neexistují, nebo� byly po deseti letech skartovány. 
V archivu ministerstva vnitra jsou však uloženy knihy, do kterých byly všechny šetřené události zapiso-
vány. A tak, je-li k dispozici dostatek informací, zejména datum události, lze zápisy v knihách dohledat 
a pořídit z nich fotokopie. Na žádost občanů byl již v archivu dohledán zápis z roku 1976. Tehdy řidič 
sovětského transportéru při dopravní nehodě u Hrušové těžce zranil několik osob.

kpt. Bc. Ivo Flídr
vedoucí Obvodního oddělení PČR Vysoké Mýto

Policie

Ceník plošné inzerce ve Vysokomýtském zpravodaji
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ČESKÉ 
HEŘMANICE 
Prodej venkovského 
stavení s uzavřeným 
dvorem na polosamotě 
v klidném místě u 

rybníka. Kuchyň, 2 pokoje, soc. zař., 2 stodoly. 
Studna, žumpa, topení lokální. Není elektřina, 
možnost zavedení, nyní vlastní zdroj. St. pl. 262 
m2, zahrada 1919 m2.

PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA 

Cena: 490 000 Kč

kontakt: CONSULT VK Litomyšl s. r. o. 
tel.: 728 080 947, 461 612 670-1
e-mail: reality.consultvk@lit.cz

Správce konkurzní podstaty úpadce Vl. Boštíka nabízí 
k prodeji nemovitosti ve Vysokém Mýtě, Vraclavská ul. 237:

• Nová dílna – 218 m2, výška 4,5 m
• Halové garáže – 156 m2, výška 3,7 m
• St. p. 1981/5 o výměře 218 m2
• Pozemek 1980/3 o výměře 289 m2
• Pozemek 1981/7 o výměře 872 m2

Ocenění znalcem na 1 mil. Kč
Podmínky prodeje:
• nejvyšší nabídce 
• zaplacení nejpozději při podpisu kupní smlouvy 
• zájemci doručí nabídku v uzavřené obálce na 
 adresu správce KP: 
 Ing. Zdeněk Pa�ava, Ropkova 51, 
 570 01 Litomyšl, s označením VŘ

uzávěrka 15. 9. 2005 
Informace na tel. : 604 849 435, e-mail: patava@mybox.cz

Bazén

Peníze na ruku
Jednoduše  Rychle  Kdykoli
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Denně se po setmění na vysokomýtském 
náměstí sešlo několik stovek diváků (mezi 
200 – 300). Počasí letnímu kinu přálo, jen 
v sobotu nemohly být Želary promítnuty do 
konce, protože kolem 23. hodiny přišla po 
dnech rekordních veder bouřka se silným 
větrem. Výtěžek z dobrovolného vstupného 
je, podle slov mladých promítačů, na tak 
malé město poměrně vysoký. Na konto 
CIHLA (na stavbu domů pro tělesně postižené) 
půjde z Vysokého Mýta  11 475,50 Kč.

Kinematograf Bratří Čadíků 
Ohlédnutí za ...

Týden hudby

1. srpna 2005 - Swing club 1. srpna 2005 - GROOVE GROCERY

28. - 31. 8 2005
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Týden hudby

2. srpna 2005 - Popel 2. srpna 2005 - TRABAND

3. srpna 2005 - Fíci GREENHORNS s Janem Vyčítalem

4. srpna 2005 - Zbytky Slušnosti 4. srpna 2005 - IVAN HLAS - trio

3. srpna 2005

5. srpna 2005 - Blue Box 5. srpna 2005 - UŽ JSME DOMA
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