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Pustina (uprostřed) na výřezu z mapy Království českého
od Jana Kryštofa Müllera z roku 1720.
Jeden z nejstarších historických záznamů o existenci obce Pustina.

Na titulní straně
Pustina
Jedna z nejmenších a nejmladších samostatných obcí našeho kraje, Pustina (6 km jihozápadně od
Mýta) vděčí za své jméno nehostinným podmínkám, které tu panovaly už v době jejího vzniku někdy
na konci 17. století, kdy při mýcení lesa vzniklo několik usedlostí. Ty na počátku 18. století vyhořely
a místo zůstalo pusté. Až za nových majitelů Novohradského panství, hrabat z Chamaré, kterým
náležely pozemky od Pustin jižně až k Novým Hradům, došlo ve druhé polovině 18. století k rozšíření
vsi do dnešní podoby. Byl postaven mj. poplužní dvůr (prostřednictvím kterého hrabata pronajímala
za roční nájem půdu v okolí). Na počátku 20. století byla však zadlužená rodina Chamaré nucena
půdu zastavit u Agrární banky a ta ji v roce 1913 prodala v dražbě, většinou místním sedlákům a
chalupníkům. Dnes tu žije ve 40 trvale obydlených domech 64 obyvatel a v jednadvaceti chalupách
skoro stejně tolik chalupářů.
Zvonice (na 1. straně obálky), stavba stojící na návsi v sousedství pískovcových božích muk (1901),
pochází z roku 1921 a je zajímavá především svou stylizací do podoby kaple, přestože plnila
vždy pouze světský účel (podle dávného zákona musela mít zvon každá obec, lhostejno jestli na
kostelní věži nebo na dvou dřevěných kůlech; hlavním administrativním důvodem takového nařízení
byla ovšem možnost protipožární signalizace). Pustinští o svou první, dřevěnou zvoničku přišli při
stavbě okresní silnice v roce 1901 a o druhou pak za první světové války, kdy byl zrekvírován i zvon.
Novostavba nové zvonice byla v roce 1921 osazena novým, 25 kg těžkým zvonem a v roce 1922
pamětní deskou obětem války, kterou zhotovil vysokomýtský sochař František Antoch. V roce 1942
byl však zrekvírován wehrmachtem i druhý zvon. Od té doby byla zvonice bez zvonu.
3. září 2006 bude na pustinské zvonici slavnostně zavěšen zvon v pořadí třetí, přes třicet kilogramů
vážící Svatý Jan. Na jeho výrobu se složili obyvatelé a rodáci obce Pustina za přispění Pardubického
kraje a Mikroregionu Vysokomýtsko. Slavnost u příležitosti zavěšení a požehnání novému zvonu,
která proběhne za přítomnosti sídelního biskupa královéhradeckého Dominika Duky, představitelů
Pardubického kraje a okolních obcí, se koná v neděli 3. září od 15 hodin.

Regionální výročí
v září 2006
Radovan Dvořák
pedagog a historik
* 4. 9. 1926 v Luži
† 27. 12. 1997 v Rychnově nad Kněžnou

Václav Peřina
malíř
* 15. 9. 1907 ve Vysokém Mýtě
† 1. 8. 1979 ve Vysokém Mýtě

V Luži absolvoval základní školu a ve Vysokém Mýtě v době druhé světové války
gymnázium. V roce 1951 ukončil studia na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
v oboru český jazyk a dějepis. Po krátkém
působení v Chrudimi byla Dvořákova pedagogická činnost spojena s Vyšší hospodářskou školou, pozdější Obchodní akademií
v Chocni. Radovan Dvořák se stal významným regionálním historikem Vysokomýtska
a Choceňska, odborníkem na výtvarné umění a editorem historických pramenů. Spolu s
Josefem Šaldou, Janem Juškou a Jaroslavem Haškem založil v roce 1957 Městskou
galerii ve Vysokém Mýtě. Z rozsáhlého díla
mají význam především knihy věnované dějinám Vysokého Mýta. Patří sem například
Vysoké Mýto – průvodce městem (1961),
Vysoké Mýto – stručné dějiny města (1974).
Radovan Dvořák patřil také k nejpilnějším
přispěvatelům našeho předchůdce, Vysokomýtského kulturního zpravodaje, ve kterém v 70. a 80. letech mj. obšírně popsal
historii různých ekonomických a kulturních
aktivit ve Vysokém Mýtě od nejstarších dob
do současnosti. 4. září by se dožil 80 let.

Přes své velké nadání nemohl jít studovat
uměleckou školu, a tak se v letech 19211924 vyučil písmomalířem. Jako malíř písma se také původně živil v Praze, odkud
se do Vysokého Mýta vrátil v roce 1939. Po
druhé světové válce uvažoval o studiu na
Akademii. Ale předválečný rektor Akademie
Jakub Obrovský mu jeho záměr rozmluvil,
protože ho považoval za hotového malíře.
Od 50. let se Václav Peřina stal uznávaným
malířem vysokomýtského regionu. Vytvářel
portréty, zátiší a krajiny z okolí Vysokého
Mýta i ze svých cest po světě. Jako jeden
z mála místních malířů zůstal po celý život
věrný olejomalbě. Příští rok uplyne sto let od
jeho narození. Městská galerie Vysoké Mýto
uspořádá u této příležitosti umělcovu retrospektivní výstavu.
Jaroslav Bednář
básník a prozaik
* 28. 9. 1889 ve Vysokém Mýtě
† 21. 1. 1976 v Praze
Ve Vysokém Mýtě vystudoval obecnou
školu a gymnázium. V roce 1912 ukončil
vysokoškolská studia farmacie v Praze a o
dva roky později narukoval do armády. První světovou válku prožil na italské a ruské
frontě. Během války přišel o otce, matku a
nejstaršího bratra. Všechny tyto otřesy se
odrazily v jeho básnické i prozaické tvorbě.
V meziválečné době Jaroslav Bednář žil a
pracoval v Praze. Vedle svého lékárnického
povolání se intenzivně věnoval literární tvorbě. Za německé okupace se zapojil do protinacistického odboje a aktivně se zúčastnil
Pražského povstání. V jeho tvorbě převládají verše. Častým námětem jsou vzpomínky
vojáka, kterého ani za válečných hrůz neopouští víra v člověka. To se týká především
sbírky Lidská tvář (1923) a Proud světla
(1926). Z prozaických prací vyniká román
Červená země, který se odehrává v lazaretu
za italskou frontou.
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Vitrinka
V následujících měsících, až do konce roku, ve Vitrince představíme nejzajímavější zobrazení
Vysokého Mýta na historických mapách.

Klaudyánova mapa Čech
Autorem první tištěné mapy Čech z roku 1518 byl mladoboleslavský lékař, člen jednoty bratrské Mikuláš Klaudyánus (zemřel roku 1522). Desky pro jeho dřevorytovou mapu
byly vyrobeny a otištěny v Norimberku v dílně Jeronýma Höltzela. Jediný zachovalý ručně
kolorovaný exemplář originálního stavu této mapy je uložen ve Státním oblastním archivu
v Litoměřicích. Existují ovšem četné kopie dalších stavů mapy už ze 16 stol. i obrozenecké
kopie z počátku století devatenáctého. Mapa je po starém způsobu orientována opačně než
jsme zvyklí, tj. jih je nahoře a západ vpravo. Zdobí ji řada velmi pozoruhodných a mnoho otázek
vzbuzujících výjevů. Hlavní obrázek nad mapou, znázorňující vůz zapřažený do dvou směrů
jízdy, může být interpretován jako alegorie tehdejších politických poměrů krátce po smrti
Vladislava II. Jagellonského (1516), kdy se vlády formálně ujal jeho jedenáctiletý syn Ludvík.
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Fakticky ale přetrvával stav ze sklonku 15. století, kdy i za vlády jeho otce dominoval vliv utrakvistické, kališnické šlechty v celé státní správě, a to na úkor královských i poddanských měst,
a logicky i měst katolických, představujících už tehdy v německojazyčných oblastech habsburskou pátou kolonu. Faktické bezvládí, krystalizované do separátních zájmů jednotlivců i různých
frakcí politického dědictví husitství, je takto znázorněno překvapivě moderním způsobem ve
stylu alegorické karikatury.

A

B

C

Vysoké Mýto na Klaudyánově mapě (výřez)
A: Polička – Nový hrad – Koš(u)mberk Luže – Chrudim – Čáslav - (Kutná) Hora
B: Litomyšl – Mýto Vys(oké) – Pardubice – Přelúč – Kolín
C: Lantškrón – Hradec Králové – Bydžov

Kalichem jsou vyznačena poddanská města v utrakvistickém, kališnickém držení. Mají-li nad kalichem
navíc korunku (což je případ Vysokého Mýta), jde o města královská. Autor, člen jednoty bratrské,
logicky považoval města v lénu Jagellonců za kališnická.
Dva zkřížené klíče (města v katolickém držení) ve výřezu nenajdeme, v té době to byla především
tradičně německá města na severu a jihu země (Trutnov, Krumlov aj.) Věžemi jsou označeny hrady.
V okolí Vysokého Mýta vidíme například právě dokončený Nový hrad, o něco níže Pot(en)štejn, pod
Pardubicemi Kunětickou horu.
Silnými liniemi jsou vyznačeny řeky (na výřezu vidíme Labe a Orlici), slabými liniemi jsou pak znázorněny
zemské stezky (trstěnická je dobře viditelná v horizontální linii ve směru Pardubice – Chlumec).

Roku 1518 bylo Vysoké Mýto 10. největším městem v Čechách (368 domů). Jako královské věnné
město přináleželo formálně jagellonské královské rodině, ale v té době třináctiletý král Ludvík
pochopitelně ženat nebyl, a tak věnný vztah ke královně byl čistě formální, realizovaný berním
odvodem královské pokladně (250 kop grošů). Ve městě byla už od dob Jiříkových utrakvistická
škola a všeobecně platil protestantský staroutrakvistický kult, jak bylo v královských městech
do roku 1526 všeobecným zvykem. Až první Habsburk na královském trůně, Ferdinand I., se
od toho roku pokoušel situaci změnit ve prospěch kultu katolického. Městem procházela hlavní
zemská stezka z Prahy na Moravu a jako první královské město za moravskou hranicí zažívalo
tehdy Vysoké Mýto nebývalý rozkvět, narušovaný ovšem pravidelnými požáry (v roce 1517 lehlo
popelem 132 domů včetně všech domů na náměstí). Vysoké Mýto se různými pozemkovými
nákupy stalo rovnoprávným a ekonomicky silným soupeřem svým sousedům, kterými byli Kostkové v Litomyšli, Pernštejnové v Chocni a Slavatové na Košumberku. Tento stav trval až do roku
1547, kdy Ferdinandovým rozhodnutím odbojná protestantská královská města o všechny své
majetky a výsady přišla.
Vitrinku připravuje Pavel Chalupa
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Rozhovor
s vedoucím odboru dopravních a občanských agend Městského úřadu Vysoké
Mýto Vladimírem Bělouškem.
Pane vedoucí, představte nám prosím odbor, který řídíte.
Jak z názvu vyplývá, odbor se člení na dvě oddělení. Oddělení občanských
agend má na starosti cestovní doklady, občanské průkazy, evidenci obyvatel
a matriku. Dopravní agendy obsahují registr silničních vozidel, schvalování
technické způsobilosti, evidenci řidičů, řidičských průkazů a oprávnění, zkušební komisaře, pracovníka silničního hospodářství, správní orgány na úseku
dopravních přestupků, bodového systému, pojištění a pokladnu.
Nejprve ke změnám na odboru.
V rámci rozsáhlých legislativních změn v dopravě, ale také na úseku cestovních dokladů i dalších
činností jsme byli nuceni provést stavební úpravy stávajících prostor, aby zde mohla vzniknout nová
pracoviště pro příjem a výdej cestovních dokladů s biometrickými údaji a zkušební místnost pro uchazeče o řidičské oprávnění. V rámci zavedení centrálního registru řidičů a bodového systému bylo
nutné rozšířit prostory evidence řidičů a řidičských průkazů. Následně to vedlo k přemístění některých
kanceláří. Všechny tyto změny se prováděly za plného provozu bez omezení úředních hodin (nezahrnuji do toho celostátní odstávky počítačové sítě při přechodu na nové programy). Podařilo se to i díky
šikovnosti a pružnosti vysokomýtských firem a také díky desítkám hodin, které nad rámec pracovní
doby odpracovali zaměstnanci odboru...
Naše čtenáře by myslím nejvíc zajímala agenda spojená s novým silničním zákonem, systémem
bodování a další novinky.
Jednou z novinek je i zkoušení žadatelů o řidičský průkaz, případně přezkušování řidičů, a to formou elektronických testů přímo na našem odboru. Ministerstvem dopravy bylo pracoviště vybaveno výpočetní technikou pro zkoušení 3 uchazečů současně. Ke zvýšení efektivity zakoupilo město další tři počítače a výhledově by se kapacita zkušebny měla zvýšit na 12 zkušebních
míst. Každý test je jedinečný, neboť je generován pro každého zkoušeného zvlášť. Skládá se
z 25 otázek, pouze jedna odpověď je správná. Nejprve si žadatel vyzkouší ovládání počítače na cvičných otázkách a následně do 30 minut vyplní ostrý test, po jehož ukončení vidí okamžitě dosažený
výsledek. Pro uchazeče je potěšitelná skutečnost, že elektronické testy jsou lehčí, což proti dřívějším
testům dokládá podstatně vyšší procento úspěšnosti. Do současné doby jsme odzkoušeli 60 žadatelů, z nichž pouze 15 neuspělo. Méně radostná je skutečnost, že za zkoušku zaplatí všichni 700 Kč.
K novému silničnímu zákonu probíhá široká diskuze v médiích. Nerad bych tu opakoval jeho nedostatky, které i nám působí řadu problémů. Přesto musíme zákon respektovat. Doufám, že naše připomínky
i připomínky občanů přimějí poslance k jeho změně. Z celkového pohledu na silniční zákon ale konstatuji, že je potřebný a přínosný.
Kolik jste už podle tohoto zákona udělili trestných bodů?
Tuto otázku nemohu zodpovědět, neboť centrální registr řidičů eviduje pouze body přidělené konkrétní
osobě. Body totiž nepřiděluje pracovník úřadu přímo, ale jsou určeny elektronicky po zadání stanovené právní kvalifikace přestupku. Zatím nejvyšší udělený počet bodů za jeden přestupek ve výši 6 bodů
byl udělen za nedovolené otáčení na dálnici. Doposud nikdo v našem registru nedosáhl dvanáctibodové hranice, která znamená pozbytí řidičského oprávnění. Policií ČR bylo na místě zadrženo a nám
předáno osm řidičských průkazů. Sedm bylo za alkohol a jeden za dopravní nehodu.
Kolik jste už na novou agendu přijali pracovníků?
Výhledově se připravuje přijetí jednoho pracovníka.
Obraťme list. Správní agendu zajišťujete i pro komunální volby, které budou v říjnu...
Do 15. srpna volební strany, nezávislí kandidáti a další byli povinni podat kandidátní listiny
(dále jen KL) nám, jako registračnímu úřadu. Nyní probíhá jejich přezkoumání, předání Českému statistickému úřadu, následovat bude případná výzva k odstranění závad na KL, rozhodnutí
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o škrtnutí kandidáta na KL, registraci a odmítnutí KL. Dne 2. září budou informováni starostové obcí
o registraci kandidátních listin.
Využiji této příležitosti a opětovně upozorňuji voliče, že ve Vysokém Mýtě došlo ke změně volebních okrsků. Prosím všechny vysokomýtské voliče, aby věnovali zvýšenou pozornost číslu okrsku a místu volební místnosti podle svého trvalého pobytu. Příslušné informace najdou
v obálce s hlasovacími lístky a na Oznámení o době a místu konání voleb, které bude vylepeno na
všech vývěsních tabulích města.
A teď k činnosti, kterou zabezpečujete od 1. září, a to jsou biometrické pasy.
Nejprve pár slov na vysvětlenou. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji obsahuje:
a) údaje o zobrazení obličeje
b) údaje o otiscích prstů rukou (až od 1. května 2008)
c) údaje zpracované na datové stránce cestovního dokladu
d) další bezpečnostní prvky stanovené přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.
Cestovní pas s biometrickými údaji se vydává občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Občanům mladším 5 let se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden rok. Občanům, kteří žádají o vydání
cestovního pasu v kratší lhůtě (tzv. rychlé pasy), se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů s
dobou platnosti na 6 měsíců. Zastupitelské úřady vydávají cestovní průkaz s platností do 6 měsíců.
Od 1. září se nebudou zapisovat děti, resp. občané mladší 15 let, do cestovních dokladů rodičů. Děti
zapsané v cestovních dokladech před nabytím účinnosti zákona č. 136/2006 Sb. budou moci i nadále
cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu. Od 1. září nelze provádět
změny údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče.
Žádost lze podat pouze u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle trvalého
pobytu nebo na zastupitelském úřadu v zahraničí, (MěÚ Vysoké Mýto přijímá žádosti i pro Choceňsko). Žádost se nepodává na úředním tiskopisu a nepředkládá se fotografie. Po elektronickém zpracování dat a pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Cestovní
pas lze převzít pouze u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.
Kolik za nový pas zaplatíme?
Vydání cestovní pasu s biometrickými údaji ................................................................................ 600 Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let..................................................................................... 100 Kč
Vydání cestovního pasu bez biometrických údajů (tzv. rychlé pasy) ....................................... 1 500 Kč
- občanům mladším 5 let ................................................................................................................ 50 Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let................................................................................. 1 000 Kč
Pro cestování v rámci Evropské unie lze použít i občanské průkazy zelené barvy se strojově čitelnou
zónou, kterým neskončila doba jejich platnosti a které nemají ustřižený roh (např. při změně stavu).
Nedoporučuji cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.
Kolik jste za minulý rok vydali řídičských průkazů, občanských průkazů a cestovních dokladů?
Řidičských průkazů 4 370, mezinárodních řidičských průkazů 169, občanských průkazů 8 450 a cestovních pasů 3 728.
Kolik v loňském roce zajišťovala matrika svatebních obřadů?
Se změnou matričního obvodu, která nastala v roce 2005, uzavírá matrika Vysoké Mýto manželství
nejen v obřadní síni ve Vysokém Mýtě, ale i na zámku v Nových Hradech. Pro obřadní síň ve Vysokém
Mýtě byly určeny všechny liché soboty a pro zámek soboty sudé. V roce 2005 bylo ve Vysokém Mýtě
uzavřeno 72 a v Nových Hradech 80 sňatků. O uzavření manželství na zámku je velký zájem, svatbu
si tam zajišťují snoubenci z celé republiky. V letošním roce bude uzavřeno sňatků podstatně více než
v roce 2005, bude více i cizineckých svateb. Manželství u nás uzavřeli nebo budou uzavírat občané
Rakouska, Německa, Francie, Anglie, Ukrajiny, Ruska, Belgie, USA, Kolumbie a Mexika.
Děkujeme vám za rozhovor.
Redakce
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Z jednání zastupitelstva a rady města
společností s majoritní majetkovou účastí
města Vysoké Mýto auditorskou firmou ZH
BOHEMIA spol. s r. o.

Úplná znění usnesení RM č. 23 - 27/06
a ZM č. 3/06 jsou zveřejněna na internetové
stránce města a jsou k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě. Předkládáme vám
z nich následující výtah:

27. června rada města
• schválila uzavření nájemních smluv podle
předloženého návrhu;
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s
firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Vysoké
Mýto jako dodavatelem akce „Rekonstrukce
Andělské ulice, Vysoké Mýto“;
• souhlasila s podáním žádosti o zařazení
města Vysoké Mýto do „Programu prevence kriminality na místní úrovní – Partnerství
na rok 2007“, který vyhlásil odbor prevence
kriminality Ministerstva vnitra;
• vzala na vědomí konání kurzů počítačové
gramotnosti pro veřejnost, pořádané firmou
ASI Informační technologie s. r. o. v říjnu
a listopadu 2006 v prostorách Městské
knihovny Vysoké Mýto;
• uložila městské policii, odboru životního
prostředí a odboru majetku města vyvolat
jednání s vedením vysokomýtské pobočky ČSOB a zástupci Vyšší odborné školy
stavební a Střední školy stavební ohledně
nevhodného parkování v ulici Komenského
a Pražská před budovami výše zmíněných
institucí.

14. června se sešlo zastupitelstvo města
na svém třetím zasedání a
• schválilo výsledek hospodaření hlavní
činnosti města Vysoké Mýto a závěrečný
účet města Vysoké Mýto za rok 2005;
• schválilo vyúčtování dotací přijatých
městem Vysoké Mýto v roce 2005, rozbor
hospodaření města sestavený k 31. 12. 2005
a zprávu Krajského úřadu Pardubického
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření
města Vysoké Mýto za rok 2005;
• schválilo poskytnutí dotací pro sportovní
aktivity na rok 2006 vyšší než 50 000 Kč
v této výši:
1. FC Nejzbach – Chci být mistrem –
85 000 Kč
Plavecký klub – Chci být mistrem ČR 2006
– 65 000 Kč
SK oddíl kopané – Sportovní aktivity –
200 000 Kč;
• schválilo převod movitého majetku v celkové hodnotě 10 302 971 Kč formou daru
Technickým službám Vysoké Mýto;
• schválilo převod movitého majetku
v celkové hodnotě 2 674 960 Kč formou
daru M-Klubu Vysoké Mýto;
• schválilo zřízení povodňového fondu
a pravidla o použití prostředků z povodňového fondu města;
• souhlasilo s celoročním hospodařením
města Vysoké Mýto v roce 2005;
• požádalo představitele Vysokomýtské
nemocnice o předložení vyúčtování použité
dotace poskytnuté městem Vysoké Mýto za
rok 2005 do zářijového zasedání zastupitelstva města.

12. července rada města
• projednala a schválila majetkové záležitosti;
• schválila ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 3. 1. 1994 mezi
Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto
s. r. o. a Úřadem práce Ústí nad Orlicí dohodou k 30. 9. 2006;
• schválila organizační řád MěÚ Vysoké
Mýto včetně organizační struktury k 1. 8. 2006;
• schválila smlouvu o nájmu zařízení
a o poskytnutí služeb s nájmem zařízení
spojených se společností CZECH RADAR
a. s. Praha;
• rozhodla o přidělení veřejné zakázky
„Vysokomýtská nemocnice, přestavba
domu č. p. 271/IV ve Vysokém Mýtě na
poskytování následné lůžkové péče“ První
Vysokomýtské stavební společnosti s r. o.
Vysoké Mýto.

14. června rada města
• projednala zejména majetkové záležitosti.
19. června rada města
• schválila uzavření nájemních smluv na
byty dle předloženého návrhu;
• schválila provedení auditů u obchodních
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akce „Rekonstrukce ulice Čsl. armády ve
Vysokém Mýtě“;
• souhlasila s přijetím daru jako částečného
příspěvku na opravu chodníku před bytovým domem č. p. 504/IV v ulici Brandlova
ve Vysokém Mýtě;
• pověřila starostu města dalším jednáním
se zástupci Pardubického kraje ohledně
možného příspěvku Pardubickému kraji na
zřízení minihřiště s umělým povrchem v areálu ISŠT Vysoké Mýto, dotované prostředky
ČMFS a UEFA.

1. srpna rada města
• schválila přijetí dotace ve výši 30 000 Kč
od Pardubického kraje na Mezinárodní partnerské dny Entrevue Vysoké Mýto 2006;
• schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
nebytových prostor mezi městem Vysoké
Mýto a Svazem tělesně postižených v České
republice, místní organizací Vysoké Mýto;
• projednala a schválila uzavření nájemních
smluv na byty;
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
s firmou MěSP s. r. o., Vysoké Mýto jako
dodavatelem akce „Oprava máchadla ve
Vysokém Mýtě – místní části Svařeň“ a s
uzavřením smlouvy o dílo s firmou SAPA
- LPJ, spol. Vysoké Mýto jako dodavatelem

Marie Lněničková,
Městský úřad Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Obecní živnostenský úřad informuje
Na základě svého programového prohlášení vláda České republiky schválila projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání. Tento projekt zjednodušuje
vstup do podnikání a usnadňuje podnikatelům další kroky související s plněním administrativních povinností v průběhu jejich podnikatelské činnosti. V praxi to tedy znamená, že byla
vytvořena celorepubliková síť Centrálních registračních míst (CRM) pro podnikatele v rámci
stávajících obecních živnostenských úřadů.
Provoz CRM byl zahájen 1. 8. 2006. Na základě novely živnostenského zákona a dalších právních předpisů byl zaveden jednotný registrační formulář, který obsahuje nezbytné údaje nutné
pro vyřízení dané věci. Podnikatel má tedy možnost prostřednictvím Centrálního registračního
místa provést registraci, případně ohlásit změny údajů, například ve vztahu k finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení apod. Živnostenský úřad ovšem neposuzuje úplnost
nebo věcnou správnost těchto podání. Protože celý projekt je teprve v začátcích, prosíme podnikatele o shovívavost při řešení daného problému.
Ing. Blanka Unčovská,
vedoucí Obecního živnostenského úřadu

Vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí
Od 1. 9. 2006 zajišťuje Městský úřad ve Vysokém Mýtě vydávání ověřeného výstupu z katastru
nemovitostí.
Vydávání je zabezpečeno v budově úřadu na nám. Přemysla Otakara II. (č. dv. 251).
Výstupy budou zpoplatněny za každou i započatou stránku A4 45 Kč do 31. 12. 2006 a 50 Kč
od 1. 1. 2007.
Vydávání se řídí § 9 zákona č. 365/2000 Sb. a jeho novelizací č. 81/2006 Sb. platnou od
1. 1. 2007.
Více informací je možné získat v budově MěÚ, nám. Přemysla Otakara II. č. dveří 251 nebo na
telefoním čísle 465 466 171 v pracovní době městského úřadu.
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Seriál o třídění a recyklaci odpadů
Zpětný odběr použitých baterií a elektrozařízení
Jak jsme vás již informovali, na použité baterie a použitá elektrozařízení
se podle zákona o odpadech vztahuje zpětný odběr. Rádi bychom vás
seznámili s místy zpětného odběru, tj. kam můžete ve Vysokém Mýtě
bezplatně odložit použité baterie a použitá elektrozařízení.
Místa zpětného odběru pro použité baterie (suché články – monočlánky, tužkové baterie,
knoflíkové baterie):
vybrané prodejny:
- ELKO VALENTA, nám. Přemysla Otakara II. 22/I
- PALLAS – Elektro, nám. Přemysla Otakara II. 192/I
- POTRAVINY Ludmila, Rokycanova 280/IV
- Penny Market, s. r. o., Husova
- ALBERT, Žižkova
- FOTO ŠKOP, K. Světlé 164
sběrné dvory:
- ul. Kpt. Poplera (výjezd na Ústí nad Orlicí)
- ul. Gen. Svatoně (u kasáren)
- ul. Průmyslová (u staré Benziny)

- pondělí, čtvrtek
- úterý, pátek
- středa, sobota

otvírací doba:
letní čas: 14.00 – 18.00 všední dny
8.00 – 12.00 sobota
zimní čas:13.00 – 17.00 všední dny
8.00 – 12.00 sobota
Místo zpětného odběru pro použitá elektrozařízení:
Sběrný dvůr v ul. Průmyslová (u staré Benziny):
otvírací doba:
středa, sobota
letní čas: 14.00 – 18.00 všední dny
8.00 – 12.00 sobota
zimní čas:13.00 – 17.00 všední dny
8.00 – 12.00 sobota
Elektrozařízení určená
a nepoškozená!

ke

zpětnému

odběru

musí

být

odevzdána

kompletní

Podrobnější informace získáte na Městském úřadě Vysoké Mýto u Lenky Richterové,
tel.: 465 466 164, e-mail: lenka.richterova@vysoke-myto.cz.
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Botanická zahrada v proměnách doby
Nadace Proměny Praha vyhlásila v květnu 2006 grantovou výzvu, která dává městům možnost
požádat o nadační příspěvek na program, který podporuje rozvoj parků, zeleně a stezek. Město
Vysoké Mýto má záměr přihlásit se do vyhlášeného grantového programu s projektem BOTANICKÁ ZAHRADA V PROMĚNÁCH DOBY.
Cílem projektu je upravit bývalou botanickou zahradu tak, aby se zdevastovaná, neudržovaná
plocha změnila na místo pro trávení volného času a poznávání. Stávající druhy stromů a keřů
budou tvořit kostru zeleně, která bude doplněna dalšími dřevinami. Záměrem je využít přírodní
materiály – např. kámen v jeho nejrůznějších podobách – kačírek, velké kameny vystupující ze
země a skupiny valounů až po uměle výtvarně zpracovaný kámen – pítka, kamenné lavice. Dalším materiálem pro budování míst k posezení se stane dřevo, které bude mít podobu těžkých
dřevěných lavic, umožňujících pohodlnější odpočinek vyšším věkovým kategoriím, nebo hrubě
opracovaných kmenů stromů, které vyhovují spíše mladším generacím.
Protáhlý tvar území, které na obou koncích navazuje na stávající komunikace, přímo vybízí
k vybudování stezky, a to nejen turistické, ale i naučné. Nová komunikace pro pěší a vozíčkáře
propojí zelené plochy, které obklopují historické centrum města.
Obracíme se na vás, jako na obyvatele a návštěvníky města, abyste se i vy zapojili do formování
místa, které si to jistě zaslouží.
Prosíme vás o zodpovězení anketních otázek a jejich odevzdání na Městský úřad Vysoké
Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, a to do 6. 9. 2006.
ANKETNÍ OTÁZKY
1) Chodíte někdy do míst bývalé botanické zahrady?
2) Co by vás motivovalo k návštěvě nového arboreta?
3) Jaké aktivity byste uvítali v daném území (např. lavičky, pítko, herní prvky, bylinkové
záhony)?

Dny evropského dědictví (EHD) ve Vysoké Mýtě.
Tak jako každý rok, budou i letos v září probíhat Dny evropského kulturního dědictví (EHD
– European Heritage Days), kdy se otvírají pro veřejnost památky buď zdarma nebo za snížené
vstupné, nebo památky běžně nepřístupné návštěvníkům.
Letošní ročník EHD se bude konat od 9. do 17. září 2006. Národní téma pro rok 2006 je „Otisk
slavných jmen – historické objekty v nichž žili slavní lidé“. Národní zahájení se uskuteční 9. září
v Jičíně.
Ve Vysokém Mýtě budou památky a doprovodné akce zpřístupněny veřejnosti zdarma o víkendu 16. a 17. září. Současně bude na náměstí Přemysla Otakara II. probíhat i kulturní akce
– Mezinárodní partnerské dny Entrevue.
Zdarma budou zpřístupněny tyto památky a akce:
Galerie ve Zvonici, nám. Otmara Vaňorného. Zvonice byla vystavěna
ze zbytků zdiva zrušených klášterů v letech 1583-85. V 80. letech 20.
stol. byl vnitřek Zvonice upraven do čtyř podlaží a proměněn ve stálou
expozici sbírek Městské galerie. Od roku 2000 zde probíhají sezónní
mezinárodní výstavy v rámci ENTREVUE. Letos je to výstava předního
francouzského reportážního fotografa Bernarda Lesainga, která se koná
v rámci Mezinárodních partnerských dní Entrevue 2006.
Otevřeno 16. 9. a 17. 9., 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Galerie ve Zvonici
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Galerie na Mýtě, ul. Tůmova. Měšťanský dům
z první pol. 19. století s upravenými kamennými
ostěními původních výloh. Trámové stropy, klenby.
Výstava obrazů tu potrvá od 5. do 28. 9.
Otevřeno 16. a 17. 9., 9.00 – 11.00, 13.00 – 17.00 hod.
Husův sbor, ul. Hálkova. Moderní chrámová budova z roku 1937, navazující svým výrazem na
českou architekturu 20. let. V průčelí před štítem
plochá věžovitá část zakončená kalichem a dvojitým
křížem.
Otevřeno 16. 9., 13.00 – 17.00 hod.

Galerie na Mýtě

Kostel Nejsvětější Trojice, Jungmannovy sady. Byl
postaven r. 1543 mistrem Blažejem z Litomyšle, rozšířen r. 1592 mistrem Trebkem. Kněžiště je pozdně
gotické, loď restaurována v baroku. Zbytky pískovcových náhrobků. Na hlavním oltáři se nachází nejstarší obraz Vysokého Mýta z poloviny 18. století.
Otevřeno 16. - 17. 9., 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Kostel sv. Vavřince, nám. O. Vaňorného. Gotický
chrám ze 13. stol. Hlavní loď je vysoká přes 21 m.
V kostele se nachází pozoruhodná cínová křtitelnice
z r. 1499. Hlavní oltář s obrazem Petra Brandla Nanebevzetí Panny Marie z roku 1787 je řazen k největším
skvostům barokního umění východních Čech.
Otevřeno 16. - 17. 9., 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Městské hradby. V Jungmannových sadech se
uchovaly pamětní desky, vsazené do hradebních
zdí, připomínající jména osobností a důležitá data
v historii města.
Přístupny stále.

Husův sbor

Náměstí Přemysla Otakara II., největší čtvercové
náměstí v České republice. Jeho rozloha je 2 ha.
V r. 1997 bylo zrekonstruováno. Uprostřed stojí 14 m
vysoký mariánský sloup se sochou P. Marie.
Přístupné stále.
Ve dnech 15. – 17. 9. se zde konají Mezinárodní
partnerské dny ENTREVUE 2006
15. 9. Večer s přáteli - kulturní program ve večerních
hodinách - účinkují mj. soubory z partnerských měst
Korbach (Německo) a Pyrzyce (Polsko).
16. 9. Celodenní kulturní program na náměstí: jarmark, koncerty, divadla, atrakce pro děti a další.

Kostel sv. Mikuláše
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Památkový areál, kostel sv. Mikuláše – Vraclav.
Barokní areál: - kostel sv. Mikuláše (soubor barokních
plastik), budova bývalých lázní (expozice k historii
lázní a dějinám obce Vraclav), poustevna.
Otevřeno 17. 9., 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.
Podkarpatský dřevěný kostelík, Dobříkov. Kostelík
je dvousrubová stavba, sroubená z ručně štípaných
a dotesávaných dubových kmenů, v byzantskogotickém stylu. Byl postaven v roce 1669 ve Velké
Kopani na Podkarpatské Rusi.
Otevřeno 17. 9., 14.00 - 17.00 hod.
Pražská brána, Pražská ul. Nejvyšší věž (31 m)
bývalého středověkého města s hodinami. Byla
stanovištěm a příbytkem hlásného. Dnes je využívána
jako vyhlídková věž.
Otevřeno 17. 9., 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.
Na ochozu vyhlídkové věže vysoké 48 m je instalována stálá expozice dobových snímků, dokumentující stavební proměny Vysokého Mýta od poloviny
Podkarpatský dřevěný kostelík Dobříkov
19. století a krátkodobá výstava kreseb historických
domů od žáků vysokomýtských měšťanských a reálných škol ze 60. a 70. let 19. stol.
Regionální muzeum, ul. A. V. Šembery, nachází se v rodném domě Aloise Vojtěcha Šembery.
Bylo založeno r. 1871, je tedy jedno z nejstarších muzeí v Čechách. Stálá expozice (sklo, porcelán, cín, etnografie, cechy, řemesla, živnosti, měsťanský portrét, Smutkův betlém, kupecký
krám, pracovna A. V. Šembery).
Otevřeno 17. 9., 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.
Současně zde probíhá výstava Pochodééém vchod aneb Pochod českého pěšáka dějinami.
Průřez historií pěchotního vojska na našem území.
Více informací na:
Sdružení historických sídel
http://www.shscms.cz/ehd/onlinekatalog.php
nebo
Informační centrum
B.Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto
Tel: 465 466 112, 113
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz
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Mezinárodní partnerské dny Entrevue 2006

14. – 16. 9. 2006
7. ročník Mezinárodních partnerských dní ve Vysokém Mýtě vyvrcholí ve dnech 14. – 16. září.
V rámci akce, jejíž tradice sahají do roku 2000, se každoročně setkávají zástupci partnerských
měst, zastupitelé, studenti, hudebníci, sportovci, výtvarníci... Jejich setkání nabízí možnost každoročně zorganizovat ve Vysokém Mýtě široce pojatý kulturní program, určený nejširší veřejnosti (vzpomeňme na balónovou show v letech 2001 a 2002 či loňský den Karosy) i hlavní
sezónní výstavu v Galerii ve Zvonici (tuto tradici zahájila výstava Umění automobilu v roce 2000).
Letos v rámci Entrevue ve Zvonici do 17. září vystavuje francouzský reportážní fotograf Bernard Lesaing. Zářijový program je kromě vystoupení skupin a sportovců z partnerských Pyrzyc
a Korbachu skutečně bohatý, od klubových filmů přes atletické závody až ke koncertům, které
vyvrcholí v sobotu večer vystoupením Vlasty Redla. Sobotní dopoledne i odpoledne je pak
natolik nabité zajímavým programem pro děti i dospělé, že nepřijít v tu dobu na náměstí by byl
až hřích...

Srdečně vás zve město Vysoké Mýto
Čtvrtek 14. 9.

MINIPŘEHLÍDKA FILMŮ
Šemberovo divadlo
15.00 Balada pro banditu
17.30 Ztracen v La Mancha
20.00 The Million Dollar Hotel
(podrobnosti viz v přehledu kin)
Pátek 15. 9.
16.00, Stadion

MEZINÁRODNÍ ATLETICKÉ ZÁVODY
Vysoké Mýto – Korbach – Pyrzyce

VEČÍREK S PŘÁTELI
17.00 Náměstí Přemysla Otakara II.
Kapela Irlandzka (pyrzycká Irská kapela)
Aartalmusikanten Eppe (dechový orchestr z Korbachu)
Kapela podwórkowa (Dvorní kapela, Pyrzyce)
V pauzách mezi jednotlivými koncerty vystoupí taneční skupina T-Komplex
20.00 Vyhlášení vítězů mezinárodních atletických závodů
20.30 Betl band
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Sobota 16. 9.

CELODENNÍ PROGRAM NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.
9.00-11.00 Cormelen – písně z dávných časů
Trubadúr Pierre Claude
Fabien – čarodějky a gotické tanečnice
Ukázky sokolnictví
11.00 – 12.00 koncert dech. orchestru Aartalmusikanten Eppe, Korbach
12.00 – 14.00 Cormelen, Pierre Claude, Fabien a ukázky sokolnictví (viz výše)
14.00 Grino – velká kouzelnická show
15.30 K2 – koncert dívčí rockové skupiny
Kapela podwórkowa (pyrzycká Dvorní kapela)
Kenton – koncert rockové kapely
Kapela Irlandzka - koncert polské Irské skupiny
V přestávkách mezi jednotlivými koncerty vystoupí Cormelen, skupina historického šermu a Fabien se svou ohňovou show. V 19.00 trubadúr Pierre Claude uvede pohádku pro děti a operetku
Drátěná košile pro jejich rodiče.
20.30
VLASTA REDL
a kapela Každý den jinak
Doprovodný program:
- Trampolína
- Skákací hrad
- Velká nafukovací klouzačka
- Houpačky
- Kolotoč
- Soutěže pro děti
- Portrétování
- Věštírna
- Ukázky sokolnictví
- Středověká střelnice (kuše, luky, sekery)
- Stánky s ukázkami řemesel a občerstvením

Entrevue 2005
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Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
Pátek 1. 9. v 19.00

Čtvrtek 14. 9.

MATCH POINT - HRA OSUDU

Minipřehlídka filmů v rámci
Mezinárodních partnerských dnů
ENTREVUE

Drama Velké Británie a Lucemburska. Thriller
o vášni, přitažlivosti a posedlosti režiséra
Woody Allena.

124 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 59 Kč.

15.00

Neděle 3. 9. v 19.00

Kultovní český muzikál, z roku 1979; poutavé
vyprávění o loupežníku Nikolovi Šuhajovi, o
jeho partě, o moci, strachu a lásce v podání
dnes už známých herců: hrají Iva Bittová, Miroslav Donutil, Gustav Opočenský, Boleslav
Polívka, Evelyna Steimarová aj.

BALADA PRO BANDITU

SHOW ZAČÍNÁ
Komediální drama Velké Británie. Znuděná
smetánka. Provokující nahota. Pikantní zábava.

103 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 59 Kč.

89 min. Od 15 let.

Úterý 5. 9. v 17.30 !!!
Středa 6. 9. v 17.30 !!!

17.30

ZA PLOTEM

Terry Gilliam v utkání s větrnými mlýny! Strhující boj novodobého Don Quijota.

ZTRACEN V LA MANCHA

Animovaná rodinná americká komedie na motivy populárního komiksu o želvákovi a mývalovi. Ochutnejte dobrodružství.

89 min. Od 12 let.
České titulky.

84 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno.
Vstupné 64 Kč.

20.00

THE MILLION DOLLAR HOTEL

Čtvrtek 7. 9. v 19.00

Mezi chvílí, kdy Tom Tom skočí ze střechy kdysi
slavného hotelu, a okamžikem, kdy dopadne
na tvrdý asfalt, se mu před očima odehraje
celý život. Skutečný život totiž může trvat jen
14 dní - a to kolem může tvořit jen nedůležitou
poznámku pod čarou. 122 min.

SEXY PISTOLS
Francouzsko - mexicko - americký kriminální
western. Když ženy zlobí, mužům běhá mráz
po zádech.

93 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 59 Kč.
Pátek 8. 9. v 19.00

Úterý 19. 9. v 19.00
Středa 20. 9. v 19.00

BÍLÁ MASAJKA
Širokoúhlé německé drama podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmannové. Skutečný příběh mladé ženy odehrávající se ve
strhujícím africkém prostředí.

POSEIDON
Americký katastrofický film. Předvečer Nového roku – Poseidon pluje v severním Atlantiku
a jeho osud je již zpečetěn.

126 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 59 Kč.

100 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 64 Kč.
Pátek 22. 9. v 19.00

SUPERMAN SE VRACÍ
Komiksový akční dobrodružný film USA. Nová
kapitola ságy o nejoblíbenějším ze superhrdinů.

154 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 64 Kč.
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pro tvůrce definitivní konec kariéry filmového
režiséra v socialistickém Československu.
Po odchodu na Západ se Němec jako filmový tvůrce nadlouho odmlčel a točil pouze
v televizní produkci komerčně nezajímavé
filmy (jedním z nich byla Kafkova Proměna),
druhou část exilu pak prožil v Kalifornii.
Díky politickým změnám roku 1989 se mohl
Jan Němec vrátit zpět. Jeho filmy V žáru
královské lásky a Jméno kódu Rubín si ale
nedokázaly najít adekvátní odezvu ani u kritiky, ani u diváků. Zřejmě to bude chtít ještě
nějaký čas, než se Němcova tvorba stane
stravitelnější pro komercí zhýčkané filmové
diváky.
Noční hovory s matkou jsou jakousi obměnou Kafkových Dopisů otci. Film je žánrově
na rozmezí mezi dokumentem a hraným filmem, avšak svou obrazovostí si získal sympatie mezinárodní poroty na MFF v Locarnu
2001, kde byl oceněn Zlatým leopardem.
Sugestivní osobitá výpověď, zvýrazněná
úžasnou imaginací s využitím moderní techniky, je stvrzením Němcova filmařského génia. Přijďte se přesvědčit.

Neděle 24. 9. v 19.00

RYCHLE A ZBĚSILE
Akční americký film. V rychlosti je krása.

104 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 64 Kč.

V říjnu 2006 uvidíte:
Kouzelná chůva • Garfield 2 • Tommyho inferno • Dům u jezera • Miami Vice • Piráti z
Karibiku • Zeptej se prachu • Auta • Silent Hill
• Krajina přílivu.

Filmový klub
ve čtvrtek 21. září
v 19.00 hod.
v Šemberově divadle

NOČNÍ
HOVORY
S MATKOU
Česko 2001, 69‘
Režie: JAN NĚMEC
Scénář: Jan Němec

Jan Schejbal

Kamera: Jan Němec, vizuální spolupráce
Petr Marek, Igor Luther, Vlastimil Vízner
Hudba: Jan Němec, ústřední melodie Oskar
Petr
Hrají: Karel Roden, Zuzana Stivínová, Jan
Němec, Ester Krumbachová, Václav Havel,
Marta Kubišová, Pavel Landovský, Jiří Stivín,
Věra Jirousová, Ján Melicher aj.

Divadlo
Šemberovo divadlo
Středa 27. září v 19.30

Tvorbu Jana Němce předznamenaly již
studentské filmy, točené v první polovině
šedesátých let na FAMU. Zejména Sousto
dodnes neztratilo nic z toho, co do něj
mladý tvůrce s omezenými výrazovými
prostředky dokázal tenkrát vložit. Absolventský film Démanty noci podle literární
předlohy Arnošta Lustiga stvrdil domněnku,
že má československá kinematografie
nesmírně talentovaného a nadaného tvůrce.
I další Němcovy filmy O slavnosti a hostech
a Mučedníci lásky jsou dodnes dokladem
o bohaté filmařské invenci svého autora.
Historická tragédie srpnové okupace v roce
1968 byla zachycena na filmovém pásu Janem Němcem a velice rychle se dostala do
tehdejší západní Evropy pod názvem Oratorium pro Prahu, což pochopitelně znamenalo

1. představení v předplatném

Pražská divadelní agentura Harlekýn Václava Hanzlíčka uvádí
Aldo Nikolaj

TŘI NA LAVIČCE
Tato Nikolajova hra zaznamenala největší
úspěch a širokou odezvu. Osamělost starých
lidí, jejich úzkost a někdy i chudoba se týkají
především generace nastupující, neboť takové
stáří, jaké vytvářejí děti pro své rodiče dnes,
čeká zítra i je.
V hlavních rolích uvidíte Květu Fialovou, Petra
Nárožného a Ladislava Trojana.

Vstupné: 200, 190 a 180 Kč.
Zbylé vstupenky koupíte v den představení
v pokladně Šemberova divadla od 19.00 hod.
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Nabídka divadelního předplatného na
PODZIM 2006:

Cena předplatného podle míst:

Středa 27. září

II. místo

Agentura Harlekýn Praha
Aldo Nikolaj:

(přízemí 7. – 12. řada, balkon 2. – 3. řada) 830 Kč

TŘI NA LAVIČCE

(balkon 4. – 6. řada) 800 Kč

Hra trochu veselá, trochu smutná – tak jak to
v životě bývá.
Hrají: K. Fialová, P. Nárožný a L. Trojan.

Připravujeme na říjen:

I. místo
(přízemí 1. – 6. řada, balkon 1. řada) 850 Kč

III. místo

Pondělí 16. 10. v 19.30

Úterý 17. října

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

Divadelní společnost Háta Praha
Marc Camoletti:

Nový pořad travesti skupiny SCREAMERS
Praha.

KDYŽ TY,
TAK JÁ TAKY, MILÁČKU!

Předprodej v Informačním centru na MěÚ
Vysoké Mýto od pondělí 25. září.

Komedie jednoho z nejúspěšnějších francouzských autorů současnosti.
Účinkují : I. Andrlová nebo L. Zedníčková, V.
Beneš nebo M. Vašinka, M. Dvorská nebo L.
Molínová, L. Benešová nebo O. Želenská, Z.
Pantůček nebo P. Pospíchal, A. Gondíková
nebo V. Jeníková, P. Gelnar nebo M. Sobotka.

Loutkové divadlo Srdíčko
Loutkové divadlo SRDÍČKO uvádí na zahájení podzimní sezony napínavou loutkovou
pohádkovou komedii o Kašpárkovi, mořských pirátech a modré perle

Pondělí 6. listopadu
AP-PROSPER Praha
Neil Simon:

OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DRUHÁ KAPITOLA

Napsal: Vojtěch Cinybulk
Režie: Jan Havel
Scéna: Viktor Čáp
Výprava: Karel Jiskra
Světlo a zvuk: Milan Dostál
Hraje soubor loutkového divadla SRDÍČKO
o. s. Vysoké Mýto: Petra Vtípilová, Marie
Švadlenová, Lída Karlíčková, Jan Havel,
Karel Fenik, Martin Prachař, Jindra Pokorná,
Petr Ryška, Marcela Vaňásková, Miroslav
Bezdíček, Karel Jiskra, Petr Stráník aj.

Hrají D. Prachař, D. Matásek, V. Zawadská a
M. Hudečková.

Středa 29. listopadu
Městské divadlo Mladá Boleslav
Molière:

TARTUFFE
Jedno z nejznámějších děl francouzského klasicismu, plné skvělých dialogů, situací a rozporů.

Pondělí 18. prosince
Východočeské divadlo Pardubice
Robin Hawdon:

Sál loutkové scény M-Klubu Litomyšlská ul.
Vysoké Mýto

ÚŽASNÁ SVATBA
Neděle 24. září ve 14.00 a v 16.00 hod.

Komedie spojující to nejlepší ze světové klasiky
s nejlepšími trendy současnosti.
Na VI. ročníku GRAND Festivalu smíchu získala
cenu Komedie diváků.

Předprodej vstupenek od 18. září v Informačním centru Městského úřadu Vysoké
Mýto
nebo přímo v divadle SRDÍČKO v den představení od 13.30 hod.
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Univerzita volného času

M-KLUB

Od října otevíráme nový semestr UVČ na téma

Taneční odpoledne

ZÁKLADY EVROPSKÉ IDENTITY
Semestr bude obsahovat čtyři přednášky, které
připravili tito lektoři:
doc. PhDr. Jan Klíma, Jiří Plhák a Mgr. Jaroslav
Kupošt.
Přihlášky a bližší informace v kanceláři M-Klubu, tel. 465 420 420.

V neděli 10. září od 13.30 hod.
vás po prázdninách opět zveme do M-Klubu.
K tanci i poslechu v oblíbeném tanečním odpoledni pro starší a střední generaci hraje
Rytmická skupina Vysoké Mýto pod vedením
Stanislava Hájka.

Vstupné 50 Kč.

Hudební besídka

Kurzy

V úterý 6. června 2006 se ve společenském
sále M-Klubu uskutečnila hudební besídka
žáků našeho hudebního kurzu pod vedením
Mgr. Zdeny Vedralové. V programu děti předvedly vše, co se naučily v hodinách klavíru
a kytary. Koncert se velmi vydařil a všem rodičům i známým, kteří přišli děti podpořit, se líbil.
Tímto děkujeme paní Mgr. Z. Vedralové, která
celý koncert zorganizovala a pečlivě s dětmi
nacvičila.
Hudební kurz je mezi dětmi oblíben. Zveme
další zájemce o výuku v hudebním kurzu do
M-Klubu.

Na nový školní rok 2006/07 přijímáme přihlášky
do následujících jazykových kurzů:

angličtina,
němčina,
španělština, ruština.

francouzština,

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 se počítá podle počtu posluchačů ve třídě.
M-Klub spolu s Jazykovou a sportovní miniškolou 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 vyučovací hodinu. Je spojena s mnoha druhy
sportů (míčové hry, bruslení, lyžování).
Pro děti a rodiče jsou k dispozici různé společenské akce (mikulášská besídka, zájezdy).
Zahájení školního roku proběhne v úterý 5. září
v 16 hodin ve společenském sále M-Klubu.
Dále přijímáme přihlášky do těchto hudebních
kurzů:

kytara, zobcová flétna, klávesové nástroje, klavír.
Výuka v hudebním kurzu je 1x týdně v odpoledních hodinách a probíhá jednotlivě.
M-Klub nabízí kurz výuky

ZNAKOVÉ ŘEČI.
Výuka bude probíhat 1x týdně 1 vyučovací hodinu v rozsahu 40 lekcí.
Kurz bude otevřen dle zájmu posluchačů.
Lektor: Mgr. Kateřina Vokounová.
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Městská knihovna

4. Portál veřejné správy (cca 2 hod.)
Cesta na úřad přes internet.

Půjčovní doba

Cena školení v délce vyučovací doby
asi 8 hodin je 400 Kč. V ceně je příručka
a certifikát o absolvování školení.

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

Závazné přihlášky jsou připraveny k vyzvednutí v oddělení pro dospělé čtenáře Městské
knihovny již od 4. září 2006. Každý zájemce může využít jen jeden z výše uvedených
termínů pořádaného kurzu.

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

Výstavy v Městské knihovně:
Vestibul:
Aleš Hendrych:

KRKONOŠE

POČÍTAČOVÁ ŠKOLENÍ PRO
ZAČÁTEČNÍKY

Výstava fotografií – do 15. 9.

aneb
mobilní počítačová učebna přijede až
k nám

ČERMÁKOVO VYSOKÉ MÝTO
16. 9. - 31. 10 - výstava výtvarných prací dětí
ze základních a mateřských škol.
Připravujeme v měsíci říjnu:
2. – 6. 10. Týden vysokomýtské městské
knihovny
3. 10. Beseda s cyklotrempem J. Vlasákem
31. 10. Beseda se spisovatelem Michalem
Vieweghem pro veřejnost a školy

Zajímavé tituly
z novinek Městské knihovny
Přijímáme přihlášky na školení v práci s
počítačem pro začátečníky, prováděné firmou ASI s. r. o.
Kurzy dotované Ministerstvem informatiky
ČR budou v prostorách Městské knihovny
probíhat v následujících termínech:
5. 10., 26. 10., 2. 11.
vždy od 8.00 do 16.00 hod.
Učebna je vybavena 8 pracovními stanicemi.

Naučná literatura
Franz Keggenhoff: První pomoc
Jiří Bílek: Hádanky naší minulosti 6
Beletrie
Robin Cook: Planeta Interterra
John Sanford: Jistá oběť
Literatura pro děti a mládež
Jaroslav Němeček: Tančící voda
Hilary McKayová: Indigo a hvězdy

Program školení:
1. Jak na počítač (cca 2 hod.)
Základy práce na počítači.
2. Texty v počítači (cca 2 hod.)
Vytváření, úprava a tisk dokumentů.
3. Internet a e-mail (cca 2 hod.)
Prohlížení a vyhledávání stránek, používání elektronické pošty.

Městská knihovna Vysoké Mýto
Litomyšlská 70
. ĝ 4 54 , «
566 01 Vysoké Mýto
,/*)07/"
knihovna@myto.cz
www.knihovna.myto.cz
tel. 465 420 769
7:40,².Å 50
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Městská galerie

Poslední dny výstavy Bernarda Lesainga!
Už jen do 17. září
potrvá v Galerii ve Zvonici výstava předního francouzského
reportážního fotografa Bernarda Lesainga. Bernard Lesaing,
který se osobně zúčastnil vernisáže výstavy 23. června v rámci
Mezinárodních
partnerských
dní, pobýval ve Vysokém Mýtě
a jeho okolí u této příležitosti
celý týden. Setkal se mj. s členy fotografické skupiny Artfoto
Vysoké Mýto a mladými zájemci o fotografii z řad studentů vysokomýtského gymnázia
a podnikl řadu výprav do okolí,
aby se setkal s místními umělci. V současné době připravuje
knihu, ve které chce publikovat portréty umělců z různých
oborů umění, které spojuje jistý
druh posedlosti a excentrické
koncentrovanosti na dílo, bez
ohledu na úspěch či neúspěch,
slávu či ústrky. Prozatím se setkal se svým kolegou reportážním fotografem Jindřichem Štreitem na Sovinci, sochařem Karlem Burešem v Cerekvici, scénografem Pavlem Kalfusem na pustinském scénografickém plenéru a perkusionistou Tomášem
Ondrůškem v Trstěnici, aby s nimi hovořil o tomto originálním projektu, který by vedle knihy
představil ve Francii kromě Lesaingových portrétů i výběr z díla fotografovaných.
Vysokomýtská výstava představuje 80 Lesaingových fotografií z jeho misí po světě. Mimořádná
sugestivnost a dokonalá technická kvalita vystavených děl si během prázdnin získala srdce
snad všech návštěvníků, kteří výstavu ve vysokomýtské zvonici navštívili. Pokud k nim nepatříte,
nezapomeňte, že výstava končí 17. září v 17 hodin!
Bernard Lesaing: Fotografie. Městská galerie Vysoké Mýto, Galerie ve Zvonici, nám. Otmara Vaňorného, denně kromě pondělí a úterý 9 - 12, 13 - 17 hod.
Vstupné 20 a 10 Kč, skupiny studentů 5 Kč, děti do 15 let zdarma. 16. a 17.
9. v rámci Dnů evropského dědictví vstup zdarma. Výstavu připravila Městská
galerie Vysoké Mýto v rámci Mezinárodních partnerských dní Entrevue 2006.
Kurátor: Pavel Chalupa.
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Regionální muzeum
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás
v září zve na následující výstavu

Dny evropského dědictví
V rámci oslav Dnů evropského dědictví, jejichž
letošní téma je Otisky slavných jmen, připravilo
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě následující akce:

POCHODÉÉM VCHOD!
ANEB POCHOD ČESKÉHO
PĚŠÁKA DĚJINAMI

Čtvrtek 14. září
Procházka s průvodcem, který zájemce seznámí s životem a místem posledního odpočinku
některých známých či dnes již méně známých
vysokomýtských osobností.
Začátek v 16.00 hod.
Sraz u hlavní brány hřbitova.

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 poznámkou „dotýkat se povoleno!“.

Neděle 17. září
Vstup zdarma do všech návštěvnických objektů
spravovaných muzeem – Regionální muzeum,
Pražská brána, Barokní areál Vraclav.
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vydalo

Otevírací doba:

Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi a východního
Slovenska

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

Publikace přináší v tištěné podobě příspěvky a referáty ze
semináře Roubené skvosty
z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska, který se v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě konal ve
dnech 21. – 22. listopadu 2005.
Čtenář se ze sborníku dozví dosud nepublikované informace o šestici dřevěných kostelů,
které byly do Čech a na Moravu přeneseny ve
20. a 30. letech 20. století z Podkarpatské Rusi
a východního Slovenska.

Pražská brána
Vyhlídková Pražská věž
je zpřístupněna o víkendech. Na ochozu je nově
instalován model vysokomýtského
náměstí,
dva modely rekonstrukcí
objektů z lokality Staré
Mýto a architektonické
projekty novorenesančního paláce pro Vysoké
Mýto od Josefa Škorpila.

Otevřeno sobota, neděle
13.30 - 17.00 hod.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125
Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz
muzeum@muzeum.myto.cz
tel: 465 422 850 - 1

9.00 – 12.00,
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Letní tábor ZŠ Javornického

Školy

Čert ví, kdy kotvy zvednem, kdy na moře vyplujem..., zpívá se v naší hymně, ale my kotvy zvedli 29. července. Každý účastník plavby
obdržel lodní lístek a pod vedením hlavní kapitánky Charlotte de Berryové jsme vypluli na
širé moře. Náš lodivod měl jasný cíl, ostrov St.
Katarina (Svatá Kateřina).
Za krásného počasí, kdy nám vítr foukal do
plachet a slunce bylo schováno za mraky, proto nás tolik nepálilo do tváře, jsme konečně
šťastně dopluli, spustili kotvy a suchou nohou
vstoupili na ostrov. Vzápětí si nás, malé piráty,
ta starší a léty zkušená cháska pirátů - kapitánů
vydražila do svých posádek. Po jednotlivých
oddílech jsme se od sebe barevně odlišili, vymysleli si jméno posádky, samozřejmě i drsné
přezdívky (Černá Perla, Miki, Šotek, Drsňák
atd.) a sepsali žádost pro královnu o vyplutí za
pokladem.
Nastal večer a královna Viktorie slavnostně připlula k našim břehům. Tam jsme ji všichni přivítali a předali své listiny s žádostí o vyplutí. Právě ona schválila naše požadavky a my jsme se
mohli pustit za dobrodružstvím. Osm dní a osm
nocí jsme objevovali tajná, záhadná, někdy až
hororově mystická místa ostrova. Sbírali jsme
perly, lovili papoušky, bojovali s lidojedy, učili
se pirátským schopnostem a dovednostem,
poprali se s mořskou nemocí, těžili z lomu kouzelný střelný prach, bloudili v Zapomenutém
údolí kapitána Smrtihlava, prošli krvavou stezkou odvahy... Občas nás sužovaly silné bouře
s přívaly prudkého studeného deště. Právě při
jednom takovém smutném počasí, kdy jsme
se všichni, kapitáni i malí piráti, sešli v hlavní
kajutě naší kapitánky Charlotty, přiběhli ostatní kapitáni posádek, kteří byli právě na hlídce,
a na rukou nesli smrtelně zraněného kapitána
Bambána a oznámili naší Charlottě, že královna Viktorie byla unesena. To jsme nemohli
připustit. Ráno jsme sebrali veškerou svou sílu,
hrdost a odvahu a vydali se královnu hledat a
osvobodit. Byl to těžký boj. Přemohli jsme zlé
žoldáky a za mohutného řevu jsme královnu
osvobodili.
Za naši obětavost a statečnost královna Charlottě prozradila, kde je schovaný poklad. Konečně jsme se o kořist mohli spravedlivě podělit a vyplout zpět k našim domovským břehům.
Tímto se s vámi loučí a za všechny děkuje

Základní škola Jiráskova
Základní škola Jiráskova je připravena na
nový školní rok.
Na nový školní rok 2006/2007 se škola připravovala hned od prvního dne prázdnin. Chceme
přivítat žáky, ale i rodiče a veřejnost v hezkém
prostředí. Během července a srpna se na škole vystřídaly pracovní čety různých profesí. Ve
všech školních budovách se malovalo. Na prvním stupni se odstraňovaly skryté závady na
nové budově a v tělovýchovném areálu. Byl zde
i rozšířen venkovní kamerový systém. Nejvíce
prací se letos o prázdninách udělalo na budovách druhého stupně. Kromě malování, nátěrů
oken a vnitřních dveří proběhla poslední fáze
výměny starých radiátorů. Finance jsme vložili
do zabezpečení všech vchodových dveří. Do
budovy budou mít vstup všichni, kteří mají čipy,
to jest zaměstnanci, žáci školy a lidé, kteří se
u nás stravují. Návštěvy se budou ohlašovat
u hlavního vchodu (vchod ze dvora do školní
jídelny) a teprve potom jim bude automatem
otevřeno. Nezanedbali jsme ani vylepšení kvality výuky. Vybudovali jsme úplně novou počítačovou pracovnu (již třetí), jazykovou pracovnu
jsme vybavili počítačem a interaktivní tabulí se
vzdělávacími programy, dobudovali jsme přírodopisnou pracovnu, kam byl umístěn počítač
s dataprojektorem a ozvučením třídy. Během
září budou na pozemku školy vybudovány odpočinkové plochy se zahradními šachy a stolním tenisem. Na některé jmenované akce jsme
získali granty od MŠMT (226 850 Kč) a města
Vysoké Mýto (32 000 Kč). V letošním školním
roce budeme mít 10 tříd na prvním stupni, otevřeme 4 oddělení školní družiny a 13 tříd na
druhém stupni. Dětem nabídneme celou řadu
volitelných předmětů a kroužků. Chceme co
nejvíce využít tělovýchovného areálu na prvním
stupni a počítačových pracoven. Nový školní
rok zahájíme 4. září. Slavnostně přivítáme prvňáčky, nové žáky do šestých tříd z okolních
obcí, ostatní žáky a všechny zaměstnance školy. K návštěvě školy – prvního i druhého stupně,
zveme rodiče žáků a vysokomýtskou veřejnost
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. září v odpoledních hodinách.
Všem žákům a jejich rodičům, ale i všem zaměstnancům školy bych chtěl popřát v novém
školním roce kromě zdraví i hodně úspěchů!

Anne Bonnyová

Mgr. Miroslav Miška,
ředitel školy
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DDM Mikádo

1. 10.
Tradiční pochod s Mikádem
se stanovišti.

Nabídka kroužků Mikáda pro volný
čas na školní rok 2006-2007

RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY

Předškolní děti

Sobota 9. září ve 14.00 hodin

Klokánek – rodiče s dětmi do 2 let
Klubíčko – děti od 2 let s rodiči
Barvínek – výtvarka pro děti od 5 let

Co jsou Rodinné sportovní hry?
Rodinné sportovní podporují
• sportování celé rodiny, a tím její soudržnost
• organizují aktivity dětí v jejich volném čase
• propagují zdravý životní styl
Rodinné sportovní hry se poprvé konaly v červnu 2005 ve 14 městech po celém Libereckém a
Pardubickém kraji. Jsou dobrovolnou akcí pořádanou sdružením Happy Time, ve Vysokém
Mýtě hru zajišťuje Dům dětí a mládeže Mikádo.
Chceme, aby se Rodinné sportovní hry konaly
každý rok, a dlouhodobě pracujeme na jejich
celorepublikovém rozsahu. Rodinné sportovní
hry jsou pro každou prima rodinu, která chce
strávit příjemný den aktivním pohybem. Cílem
je lidi vytáhnout od každodenních starostí a zapojit do soutěžení celou rodinu. Základem Rodinných sportovních her je celodenní soutěžení
týmů - rodin (minimálně jeden dospělý a jedno
dítě). Rodinu - tým mohou tvořit nejen příbuzní, ale i kamarádi. Účelem akce není překonávat rekordy, ale prožít krásný den plný sportu,
radosti a štěstí s celou rodinou a třeba získat
nové kamarády.

Pro školáky
Dračí doupě – fantasy hra
Šlápota – turistika, táboření
Klub sportovního rybolovu
Rybáři
Angličtina, němčina
Kukátko – divadlo, dramatika
Praktická dívka
Labužník - vaření
Taneční kroužek – společenské tance
Taneční kroužek – moderní tance
Kytara k táboráku
Výtvarný kroužek
Keramický kroužek
Plastikový modelář
Modelář
Domácí kutil
Šachy
Jezdectví
Stolní tenis
Aerobic
Odbíjená

Pravidla Rodinných sportovních her.
Každý účastník si sestaví rodinný tým minimálně 2 členů - 1 dospělý a 1 dítě. Tým může
tvořit nejužší rodina - brácha, ségra, mamka,
taťka, nebo i babička, dědeček, teta, sestřenice
apod. Do týmu můžeš vzít i kamarádku či kamaráda, ale raději ho přemluv, ať sestaví svůj
vlastní rodinný tým. Potom to bude ten správný
závod.
Rodinné týmy soutěží v libovolných disciplínách určených organizátorem. Každou disciplínu musí absolvovat každý člen týmu - nejmenší
děti mohou i s pomocí rodičů. Sportovní disciplíny jsou individuální i týmové - štafeta apod.
Celkové výsledky se sčítají za celý tým - rodinu
a dle objektivního klíče zohledňujícího věkové
rozdíly je vypočítán vítěz, nejsportovnější rodina. Děti jsou rozděleny do věkových kategorií
(určuje organizátor) a dle potřeby jsou stanoveny i věkové kategorie dospělých.

Přihlášky najdete od 4. 9. 2006 v DDM
a v Informačním centru.
Na kroužky je nutné se přihlásit písemně předem. Přihlášky přijímáme v DDM do 22. září.
Termíny informačních schůzek a ceny jednotlivých kroužků najdete na letáku. Účast na
zahajovací schůzce je nutná, protože se bude
domlouvat přesný den a čas schůzek.
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Koncerty

3. 9. v 16 hodin
vystoupí

CHOCEŇSKÉ SAXOFONOVÉ
KVARTETO

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola
stavební ve Vysokém Mýtě pořádá

v barokním divadélku na zámku v Nových
Hradech (v případě nepříznivého počasí ve
vstupní hale zámku)
soubor řídí: Mgr. O. Klíma
účinkují:
K. Cibulková
A. Kajzrlík
J. Plotková
M. Seidenglanzová

ZAHAJOVACÍ KONCERT K 110.
VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Program:
Jan Zach - Sinfonie in A
Johann Sebastian Bach: z druhého dílu
Matoušových pašií altová árie s doprovodem
houslí „Erbarme dich, Mein Gott ...“
sólisté: Edita Adlerová - alt
Leoš Čepický - housle
Jiří Pavlica: Missa brevis
sólisté: Monika Renzová - soprán
Milan Motl - baryton
Wolfgang Amadeus Mozart: Mše C-dur
- Korunovační
sólisté: Monika Brychtová - soprán
Edita Adlerová - mezzosoprán
Petr Strnad - tenor
Milan Bürger - bas
Účinkují:
Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent
Jan Fajfr
Smíšené pěvecké sbory: Bendl Česká Třebová, sbormistr Josef Menšík
KOS VOŠP a SPgŠ Litomyšl, sbormistr Milan
Motl
Otakar Vysoké Mýto, sbormistr Pavel Zerzán

DEN VYSOKOMÝTSKÝCH
VARHAN
24. září 2006
v 11 hodin ve Sboru československé církve
husitské
v 16 hodin ve Sboru českobratrské církve
evangelické
v 19 hodin v chrámu sv. Vavřince.
Účinkují Jan Fajfr a Jakub Stratílek.
Vstupné dobrovolné.

Chrám sv. Vavřince 26. září 2006 - 19.00
hodin
Předprodej vstupenek s místenkami
v kanceláři VOŠS a SŠS ve Vysokém Mýtě
od 12. září, tel.: 465 420 314
Zbylé vstupenky v den koncertu od 18.15 hod.
v chrámu.
Ceny vstupenek: 100, 90, 80, 70 Kč

ABRAXAS V HRUŠOVÉ
Hrušová - 8. září 2006
8. září přijede do České hospody v Hrušové
legendární sestava skupiny ABRAXAS v nejslavnější sestavě s předkapelou NIL. Bude to
taková pěkná tečka za letošní sérií koncertů.
Pravidelné informace naleznete na
www.ceskahospoda.hrusova.cz.
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Skautské středisko Lejsek

Orientální tanec

Skautské středisko Lejsek Vysoké Mýto zve
nové členy!
Rosničky - 2. oddíl světlušek a skautek se
bude ve školním roce 2006/2007 scházet
takto:

KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE
S LENKOU
(vždy 10 lekcí) ve Fitness style Lucie budou
zahájeny
- v pondělí 11. 9. 17.45 – 18.45
začátečnice P1 (odtančeno 10 lekcí)

Světlušky (dívky 6-11 let)
pátek 15.00-16.30
Skautky (dívky 12-15…let)
pátek 17.00-18.30

- ve středu 13. 9. od 17.45 – 18.45
začátečnice;
- od 19.00 – 20.00
pokročilé tanečnice.

První schůzka se uskuteční v pátek 8. 9.
v klubovně u Zvonice.

V případě zájmu možnost otevření kurzu
i v sobotu!
Bližší informace Lenka Zahrádková,
tel. 721 124 087

Škola jógy Karakal

SEMINÁŘ
ORIENTÁLNÍHO TANCE

ZÁPIS
Úterý 12. 9. 17.00 – 18.00 hod. v kabinetě TV
v gymnáziu ve Vysokém Mýtě.

s lektorkou orientálního tance Danou
Minaříkovou.
Seminář se bude konat v sobotu 23. září ve
Fitness style Lucie Vysoké Mýto.
Od 12.30 – 15.30 - začátečnice.
Od 16.00 – 18.30 - mírně pokročilé.
Omezený počet míst, prosím zájemkyně
o registraci předem na tel. č. 721 124 087
(Lenka Zahrádková).
Možnost zakoupení orientálních doplňků!

Zahájení jednotlivých kurzů v tělocvičně gymnázia:
Nároční:
Po 18. 9. 16.00 - 17.30 hod.
5. díl:
Po 18. 9. 17.45 - 19.15 hod.
Začátečníci: Út 19. 9. 16.00 - 17.30 hod.
3. díl:
Út 19. 9. 17.45 - 19.15 hod.
10 setkání po 2 vyuč. hodinách.
Cena 400 Kč; důchodci 350 Kč; studenti
300 Kč;
Jednotlivě: 50 Kč.
Mgr. Dana Mořkovská, morkovska@gvmyto.cz
mobil: 737 582 384 po 19.15 hod.

Hliněná dílna na Újezdci
15. - 17. 9.

JÓGA - MEDITACE ŽIVLŮ

Škola jógy KARAKAL Vysoké Mýto ve spolupráci se Školou jógy KARAKAL Frýdek – Místek
pořádá:

Iyengarova jóga pro pokročilé s Marcelou
Mikešovou a Lucií Königovou.

VÍKEND S JÓGOU

ROZJÍMÁNÍ A POTNÍ CHÝŠE

na téma: Cesta ke zlepšení psychiky.

Jana Krejzová

Od soboty 30. 9., 9.00 hod. do neděle
1. 10., 14.00 hod. ve Speciální základní škole
ve Vysokém Mýtě, Rokycanova 761. Vzdálenější účastníci mohou přespat na místě ve vlastním spacáku. Je připraven bohatý program,
který povede Zdeněk Šebesta, který se jógou a
jejím blahodárným vlivem na fyzické a duševní
zdraví člověka zabývá přes 40 let.

22. - 24. 9. a 21. - 22. 10.

ČAJOVÉ DÓZY RAKU
- Kreativní dvouvíkendová dílna navazující na
úvodní dílny keramiky raku - čajových misek.
Tentokrát budeme pozorovat, porovnávat,
ochutnávat a obhlížet různé druhy čajů. Necháme se jimi inspirovat pro vlastní tvorbu.
Lektorka - Jana Krejzová.

Cena 2 programových dnů, včetně 2
obědů, večeře a snídaně: 880 Kč.
Přihlásit se můžete nejpozději do 22. 9. u Mgr.
Dany Mořkovské (viz výše).
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Talenti Mapeta:
1. Ant. Svoboda – Vys. Mýto
2. Martin Těšík – Frenštát p. R.
3. Filip Wimmer – Vys. Mýto

6. - 8. 10.

ŠITÍ MOKASÍNŮ
Víkendová dílna, během které si vyrobíte
vlastní kožené boty - mokasíny, zdobené
barevnými hlinkami a prošívané korálkovými
ornamenty.
Lektor: Matouš Vepřek, český indián.

106 bodů
99
96

Zkušené Mapeťačky:
1. Erika Rozlilková – Voděrady 111 bodů
2. Bára Kalousková – Praha
97
3. Adéla Marková - Frenštát p. R. 93

Více informací na www.raku.cz, tel. Alice Veitová 776 199 904, 571 450 293.

Zkušení Mapeťáci:
1. Lukáš Nikl – Choceň
2. Ondřej Trkal – Choceň
3. Jan Odložil – Vys. Mýto

Sport

111 bodů
105
104

MAPETO
MLADÍ
SPORTOVCI
NA MAPETU
OBSTÁLI
Již pojedenácté se vydali 8-15letí sportovní začátečníci i ostřílení
borci vstříc sportovním nástrahám
Sportovní akademie MAPETO. Lanové dráhy,
skalní lezení, sportovní střelba, kanoe, kajaky,
softbal, florbal, lakros, stolní tenis, pétanque a
lukostřelba tvořily letos sportovní páteř celého
týdne. Doplňkově, podle zájmu, se účastníci
zdokonalovali v tenise, košíkové, volejbale,
boxu, americkém fotbale, frisbee a nohejbale.
Po úvodním seznámení s jednotlivými sporty
a jejich nácviku přišly na řadu četné soutěže
a turnaje, kde se uplatnili jak vyznavači týmového ducha, tak rození individualisté. A protože nejen sportem je živ správný Mapeťák,
přemýšlivým hlavám přišly vhod i vědomostní
soutěže, večerní anglická konverzace a všem
pak relaxační sauna.
A jak vše dopadlo, viděli i rodiče dětí u Obchodní akademie v Chocni, kam se celé červenomodré 67hlavé cyklistické pole přesunulo z Pastvinské přehrady:

Cílem Sportovní akademie ale nejsou jen výsledky a honba za brankami, body a vteřinami
do celotýdenní nejvšestrannější soutěže pro
děti v ČR. Stejnou váhu dávají zkušení instruktoři i výchově k fair-play, týmové spolupráci,
slušnosti, čestnosti a pomoci mladším a sportovně méně zdatným kamarádům. Přesto,
a možná právě proto, se boj o přední pozice stává prestižní záležitostí. Vždyť kdo chce
uspět v takto širokém spektru sportovních
aktivit, dovedností a znalostí, musí už něco
umět. Uznání a poděkování ale patří letos bezesporu všem! Mapeťáci, byli jste skvělí!
Za podporu Sportovní akademie MAPETO
děkujeme všem, kteří se na jejím úspěšném
průběhu podíleli i sponzorsky: Pardubický
kraj, TOMIL Vysoké Mýto, Choceňská mlékárna, M. Karlík - distribuce uzeniny V. Mýto,
KAROSA V. Mýto, Tiskárna G-tisk Vysoké
Mýto, pekárna NOPEK, J. Trkal - potraviny
Choceň, Technické služby Choceň.

Týmová soutěž Rallye Pastviny:
1. Wafle
30 bodů
2. Otepam
21
3. Funky
20
Talentky Mapeta:
1. Denisa Nešická – Chrudim
2. Hana Kvapilová – Vys. Mýto
3. Eliška Tomanová – Zámrsk

Za tým instruktorů - Mgr. Tomáš Bek
(více na: http://sweb.cz/Mapeto.T)

84 bodů
78
75
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Bazén
1. Pá

ZAVŘENO

2. So

ZAVŘENO

3. Ne

ZAVŘENO

4. Po

ZAVŘENO

5. Út

ZAVŘENO

6. St

12.00 - 15.30

•

18.00 - 21.00

7. Čt

12.30 - 17.00

•

19.00 - 21.00

8. Pá

12.00

•

21.00

9. So

13.00

•

17.00

10. Ne

12.00 - 15.30

•

19.00 - 21.00

12. Út

12.00 - 15.30

•

18.00 - 21.00

13. St

12.00 - 15.30

•

18.00 - 21.00

14. Čt

12.30 - 17.00

•

19.00 - 21.00

15. Pá

12.00

•

21.00

16. So

13.00

•

17.00

17. Ne

Litomyšl

461 612 712, 728 580 884

Choceň

465 471 308, 606 399 764

E-mail

lira.lit@cmail.cz

školní rok 2006 - 2007
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

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY

ZAVŘENO

18. Po

12.30 - 15.30

•

18.00 - 21.00

19. Út

12.00 - 15.30

•

18.00 - 21.00

20. St

12.00 - 15.30

•

18.00 - 21.00

21. Čt

12.30 - 17.00

•

19.00 - 21.00

22. Pá

12.00

•

21.00

23. So

13.00

•

17.00

24. Ne

465 552 350, 728 781 167

POMATURITNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM

ZAVŘENO

11. Po

Ústí nad Orlicí

STŘEŠNÍ OKNA
Telefon:

777 788 164
Půjčovna

ZAVŘENO

25. Po

12.00 - 15.30

•

18.00 - 21.00

26. Út

12.00 - 15.30

•

18.00 - 21.00

27. St

12.00 - 15.30

•

18.00 - 21.00

28. Čt

13.00

•

17.00

29. Pá

12.00

•

21.00

30. So

13.00

•

17.00

svatebních šatů, doplňků a šatů
pro družičky, prodej prstenů,
svatebních oznámení, pánských
košil a kravat.
Otevřeno denně
od 15.30 do 18.30 hod.

Dílčí změny možné!
Předpokládané otevření bazénu
po nutných opravách
bude cca 6. září 2006!

Tel.: 465 622 407, mob. 606 452 277.
Letohrad, Orlice 64 – Ostrov (pod orl. kostelem)
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fotograf
K. M. ŠKOP
zve všechny fotografy a přátele
barevné i černobílé fotograﬁe

DO NOVĚ OTEVŘENÉ

PRODEJNY FOTO
kterou najdete v ulici K. Světlé, vedle tržnice „U Švejka“
• digitální a analogové fotoaparáty
• dalekohledy
• ﬁlmy a paměťová média
• baterie, včetně hodinkových a do naslouchadel
• fotoalba a euroclipy
• fotorámečky - skleněné, dřevěné, papírové
• průkazové fotograﬁe EXPRES digitálně s kontrolou na
obrazovce
• fotograﬁe barevné, černobílé až do formátu 50 x 70

• brašny, stativy
• černobílé materiály a chemikálie
• fotobazar
• sběrna přístrojů do opravy
• svatby, portréty, fotosety
• černobílé kopírování do formátu A4
• fotograﬁcké ﬁltry a sluneční clony všech průměrů
• baterie pro digitální přístroje a kamery

prodejna FOTO, K. Světlé 164, 566 01 Vysoké Mýto • tel.: 465 635 921, 602 144 442 • e-mail: skop.foto@quick.cz, karel.skop@iex.cz

www.foto-skop.cz
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Ohlédnutí za ...
Týdnem hudby 2006
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