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Na přední straně obálky:
Josef Kubizňák: 
Vysoké Mýto, 1949, olej, lepenka, 50 x 69 cm, 
Galerie na Mýtě, Vysoké Mýto



JOSEF KUBIZŇÁK
* 2. 2. 1909 ve Vysokém Mýtě
† 24. 6. 1990 ve Vysokém Mýtě

Josef Kubizňák se narodil ve Vysokém 
Mýtě, kde absolvoval obecnou i měš-
ťanskou školu; velký výtvarný talent ho 
přivedl ke grafické práci: od roku 1925 
se učil typografem, od roku 1928 praco-
val ve vysokomýtské tiskárně, současně 
amatérsky maloval. Aby se zdokonalil 
ve své zálibě, soukromě studoval v Pra-
ze u profesora Wachsmanna, pro radu  
zajížděl i do Běstovic k Janu Honsovi 
či do Chroustovic za Josefem Haškem. 
Věnoval se převážně krajinomalbě, jako 
umělec byl však velmi všestranný: zná-
my jsou jeho dřevoryty, kresby, ilustrace 
i portréty. Ve svém vrcholném období si 
peníze na živobytí vydělával i malbou 
církevních obrazů pro výzdobu kostelů; 
pravděpodobně z tohoto důvodu nebyl 
v období komunismu mezi autory, kteří 
směli vystavovat; ač vynikající vysoko-
mýtský malíř, nemohl mít v té době žád-
nou samostatnou výstavu ani ve svém 
rodném Mýtě... (vystavoval pouze roku 
1946 s ostatními vysokomýtskými malí-
ři). Vedle svého rodného kraje maloval i 
v Českém ráji, na Valašsku a na Sloven-
sku. Jeho obrazy jsou uloženy ve větším 
množství v Městské galerii ve Vysokém 
Mýtě (11), v Městské galerii v Litomyšli i 
jinde. Josef Kubizňák patří k oblíbeným 
autorům vysokomýtského rodu, nepře-
kvapí proto, že jeho obsáhlé dílo je roz-
troušeno po mnoha vysokomýtských do-
mácnostech; jeho ilustrace najdeme i ve 
dvou pro Mýto významných historických 
tiscích, a to v Ročence Klubu turistů ve 
Vysokém Mýtě (1933) a knize vysokomýt-
ského malíře a spisovatele Ludvíka Čer-
novického Pohádky a báje Českého ráje.

Malíř měsíce
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Vitrinku dnes věnujeme, jak jsme zvyklí, malíři měsíce, kterým je Josef Kubizňák. Soustředili jsme 
se na výběr jeho prací na papíře z Vysokého Mýta a okolí.

Vitrinka

Na Kostelním náměstí II (pohled od gymnázia), 1933, 
dřevoryt, papír, Městská galerie Vysoké Mýto.

Na Kostelním náměstí (dnes penzion Tošovský), 1933, 
dřevoryt, papír, Městská galerie Vysoké Mýto.
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Interiér chrámu svatého Vavřince, 1942, 
kresba tužkou, papír, Městská galerie, Vysoké Mýto.

Pod Vinicemi, 1940, 
lavírovaná kresba, Galerie na Mýtě, Vysoké Mýto.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa.

3



700 LET KRÁLOVSKÝM VĚNNÝM MĚSTEM
Rozhovor Vysokomýtského zpravodaje se starostou Vysokého Mýta Martinem Krejzou

Pane starosto, 6. a 7. září proběhly oslavy 700. výročí 
ustanovení Vysokého Mýta královským věnným městem. 
Byl jste s jejich průběhem spokojen? 
Myslím, že se nám podařilo nejenom oslavit 700. výročí 
královského věnného města. Současně jsme zvolili novou 
královnu českých věnných měst, pozvali naše zahraniční 
partnery na 8. ročník Mezinárodních partnerských dní Entre-
vue, otevřeli výstavu Jana Honsy v Městské galerii a nabídli 
na náměstí tři hvězdné koncerty - Kamila Střihavky, Jarmily 
Šulákové a Jany Kirschner. I středověký program na náměstí 
se myslím vydařil. To všechno během dvou dnů a za spolu-
práce celé řady partnerů a spoluorganizátorů… Jen větru a 
dešti už na radnici neporoučíme… A tak až na malou nepří-
zeň počasí jsem spokojen navýsost… 

Vraťte se, prosím, ještě k partnerům města při organizování celé akce. Bylo jich na poz-
vánce několik desítek. Kolik přispěli? A kolik to vlastně všechno stálo?
Celkovou částku lze vyčíslit dost obtížně, protože v rámci oslav, jak jsem už říkal, se konalo sou-
časně několik dalších akcí, které měly své vlastní rozpočty. Důležité je ale to, že se Vysoké Mýto 
prezentovalo jako celek: kulturně, společensky, ekonomicky, organizačně, mediálně. Jistě jste si 
všimli, že nic z toho, co se konalo, nebylo za vstupné. Jsme rádi, že jsme to mohli udělat. Ovšem 
bez partnerů, tedy bez finančních a naturálních sponzorů z Vysokého Mýta a okolí, bychom si 
to nemohli dovolit. Proto jsem rád, že si řada místních podniků a podnikatelů uvědomuje, že v 
rámci akcí, jako je tato, se prezentuje město nikoli jako chladná právnická osoba, ale jako živá 
struktura organizací, podniků, podnikatelů a 
všech činorodých lidí, kteří ve městě žijí. Pre-
zentuje se Vysoké Mýto o sobě…

Konkrétnější čísla o financování oslav 
byste nám mohl poskytnout? 
Všechny dary a služby poskytnuté městu 
pro konání oslav jsou smluvně podloženy a 
v principu přístupny na úřední desce. Není tu 
myslím nutné vypočítávat všechny. Ostatně, 
jak jste sami konstatovali, všichni partneři 
byli uvedeni na pozvánce i na plakátech. 
Zvláštní zmínku a poděkování si ovšem za-
slouží oba hlavní partneři akce, společnosti 
Iveco Czech Republic, a. s., a Šmídl, s. r. o. 
Chcete-li konkrétní číslo, všichni partneři do-
hromady přispěli na konání oslav celkovou 
částkou 650 000 Kč. Velice si vážíme této po-
moci, jakož i pomoci všech dalších partnerů, 
spoluorganizátorů a dobrovolníků… 

Rozhovor měsíce

Starosta Vysokého Mýta Martin Krejza
s novou královnou věnných měst Martinou Čapkovou.
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Co vás na oslavách nejvíc potěšilo?
Když jsem seděl v publiku při volbě nové královny královských věnných měst v Šemberově di-
vadle, těšilo mě především to, že když nepočítám moderátory, celý vysoce kvalitní program byl 
složen z vystoupení umělců a dalších účinkujících výhradně z Vysokého Mýta. Myslím, že jsme 
se zástupcům ostatních věnných měst a zahraničním hostům ukázali v nejlepším světle; že jsme 
jim nabídli prestižní kulturní vizitku...

Čekají Vysoké Mýto v dohledné době nějaké podobné oslavy?
Bylo by pěkné vyhodit si každoročně takhle z kopýtka, ale myslím, že slavit se mají jen opravdu 
kulatá výročí… V rodinách se to tak dělá také. Ale když už se slaví, pak to musí být oslava… i 
s ohňostrojem nakonec. Ne, že vyletí dva špunty. Jednou za čas si to myslím můžeme dovolit. 
Nejbližší takovou příležitost ale vidím až někdy v letech 2012-2015, kdy bychom mohli vzpo-
menout 750. výročí založení města. Do té doby bychom se ovšem museli shodnout na tom 
podstatném: kdy vlastně bylo Vysoké Mýto založeno…

Děkujeme za rozhovor.
 Redakce Vysokomýtského zpravodaje

Jmenovité poděkování města Vysoké Mýto za partnerství a spolupráci při oslavách 700. výročí 
ustanovení Vysokého Mýta královským věnným městem patří následujícím firmám:

Iveco Czech Republic, a. s. , Šmídl, s. r. o ., Agroprojekce, s. r. o., Cihelna Vysoké Mýto, s. r. o., 
První vysokomýtská stavební, s. r. o., Agile, s. r. o. , Optima, s. r. o., Frumenta, s. r. o. , VyToNa, 
s. r. o., BKN, s. r. o., VCES, a. s., Profistav, s. r. o., Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Trutes, v. o. s., 
TORO VM, a. s., Česká pojišťovna, a. s., Smékalovo pekařství, Autoart P.P., s. r. o., Kooperativa, 
pojišťovna, a.s., Mikroelektronika, s. r. o., Nopek, a. s., Siemens IT Solutions and Services, 
s. r. o., Autoservis, s. r. o., Tyco Fire & Integrated Solutions, s. r. o., LTC Vysoké Mýto, a. s., 
Dialog, grafické studio, SAHM, s. r. o., Hotel & Restaurant Via Ironia, RM studio Vysoké Mýto, 
Čimboraservis, s. r. o. 
 
Další poděkování patří radě Pardubického kraje za záštitu a finanční podporu celé akce.  
Poděkování patří i mediálním partnerům Českému rozhlasu Pardubice a čtrnáctideníku TRS
a všem dalším spolupracovníkům, dobrovolníkům i účinkujícím. 
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Úplné znění usnesení RM č. 25-27/07 je 
zveřejněno na internetové stránce města. 
Předkládáme vám z něj následující výtah.

7. srpna 2007 rada města:
• vzala na vědomí informaci o realizaci 
oprav chodníků a příjezdových komunikací 
na sídlišti U Hřbitova ve Vysokém Mýtě; 
• vzala na vědomí informaci o umístění a 
architektonickém řešení nového sběrné-
ho dvora v ulici kpt. Poplera ve Vysokém 
Mýtě;
• schválila přijetí finančního daru ve výši 
100 000 Kč od firmy Šmídl, s. r. o., na finan-
cování kulturní činnosti ve městě, konkrétně 
na oslavy 700. výročí ustanovení Vysokého 
Mýta královským věnným městem;
• projednala a schválila majetkové záleži-
tosti města. 

28. srpna 2007 rada města:
• schválila jednostranné zvýšení nájemné-
ho z bytů ve vlastnictví města Vysoké Mýto 
v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 
2008 podle zákona č. 107/2006 Sb. a v 
souladu se Sdělením Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 151/2007 Sb.;
• schválila, aby firma BKN s. r. o. provedla 
výběrové řízení na zhotovitele zpracování 
žádosti k poskytnutí dotace z Evropských 
strukturálních fondů na rekonstrukci kom-
plexu budov bývalého soudu a vězení na 
náměstí Přemysla Otakara II. do 31. 12. 
2007;
• jmenovala Ing. Františka Jiraského a Ing. 
Františka Eliáše do komise pro zpracování 
žádosti k poskytnutí dotace z Evropských 
strukturálních fondů na rekonstrukci kom-
plexu budov bývalého soudu a vězení na 
náměstí Přemysla Otakara II.; 
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Optima s. r. o., Vysoké Mýto jako zpra-
covatelem projektových dokumentací pro 
realizaci akcí:
-   Oprava prostranství mezi budovou MěÚ, 
B. Smetany 92 a budovou 02-Telefónica
- Oprava ulic Sladkovského a Svatopluka 
Čecha 

- Úprava vjezdu z ulice Prokopa Velikého na 
náměstí T. G. Masaryka
- Rekonstrukce Brandlovy ulice od ulice 
Českých Bratří po Vladislavovu ulici
-   Zřízení parkovacích stání vč. parkovacích 
automatů ve Vladislavově ulici před Českou 
poštou
• souhlasila s přemístěním sochy Aloise 
Jiráska před ZŠ Jiráskova dle návrhu archi-
tekta města. 

4. září 2007 rada města:
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto ve výši 3 000 Kč Mgr. Marianu Sabolovi 
na účast jeho dcery Kristýny Sabolové na 
Mistrovství Evropy v šachu v chorvatském 
Šibeniku; 
• uložila vedoucímu odboru územního 
plánování a regionálního rozvoje zajistit 
projektovou dokumentaci na doplnění inže-
nýrských sítí v lokalitě Průhony 3 včetně 
chodníku v Tisovské ulici;
• uložila vedoucímu odboru územního plá-
nování a regionálního rozvoje zajistit urba-
nistickou studii nám. Otmara Vaňorného s 
návrhem etapizace;
• vzala na vědomí dopis firmy SUDOP Praha 
a. s. ohledně vyjádření, případně upravení, 
doplnění či rozčlenění návrhu hodnotících 
kriterií pro analýzu uvažovaných variant 
vedení rychlostní silnice R35.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Z jednání rady města
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SERIÁL O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
 

Nekonečněkrát  recyklovatel-
ným  materiálem je sklo. Pro 
recyklaci skla není nutné stavět 

speciální recyklační zařízení, recykluje se ve 
sklárnách. Upravená směs střepů se přidá do 
výchozí směsi k výrobě nového skla, tímto je 
použití skla nekonečné. Opětovně se takto vy-
rábějí skleněné obaly a další výrobky.

Do zeleného kontejneru na sklo patří:
• Lahve od vína 
• Nevratné lahve od nápojů
• Nádoby z barevného skla
• Tabulové sklo z oken, dveří

Do zeleného kontejneru na sklo nepatří:
• Porcelánové talíře a hrnky
• Keramické předměty a nádobí
• Drátosklo
• Konvice a nádobí z varného skla
• Monitory televizí a počítačů
• Zrcadla
• Automobilová skla
• Lahvičky od léčiv
• Zářivky a výbojky
• Žárovky 
• Předměty z hutního skla
 

Odbor životního prostředí

GL 70 71 72

Sklo Sklo
bílé

Sklo
zelené

Sklo
hnědé

DEN STOMŮ 2007
Město Vysoké Mýto od roku 2000, kdy byl 
dvacátý říjen vyhlášen Dnem stromů v Čes-
ké republice, slaví tento den výsadbou no-
vých stromů a koncertem. V letošním roce 
oslavíme Den stromů s vokální skupinou  
YELLOW SISTERS v Základní umělecké 
škole ve Vysokém Mýtě 18. října v 19 ho-
din.
YELLOW  SISTERS  jsou čtyři zpěvačky, čty-
ři hlasy, čtyři přístupy, jak uchopit melodii, 
rytmus, náladu a vytvořit hudbu. Přijďte si 
poslechnout tóny dne od východu slunce 
až po večerní spočinutí.
Vstupenky lze zakoupit od 1. 10. na 
Městském úřadě Vysoké Mýto, odboru ži-
votního prostředí, III. patro, č. dveří 302. 
Vstupné 50 Kč.

Místostarosta města Ing. František Jiraský a děti 
z Mateřské školy Žerotínova 12. září slavnostně 
přestřihli pásku a otevřeli pro veřejnost nově 
zrekonstruované dětské hřiště v Brandlově uli-
ci. Spolu s nimi si hřiště prohlédli a nové hrací 
prvky vyzkoušeli klienti občanského sdružení 
Berenika.     
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly část-
ky 866 556 Kč, což je o necelých 140 000 Kč 
méně než se v projektu předpokládalo. Na reali-
zaci rekonstrukce se oproti původnímu záměru 
podílelo více dodavatelů. Dodavatelem hracích 
prvků byla firma HAGS, s. r. o. z Prahy, lavičky 
dodala firma KARIM, s. r. o. a odpadkové koše 
firma Rozmarýn. Opravu pískoviště provedla 
VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, terénní a sa-
dové úpravy  firma Dlažba, s. r. o. Vysoké Mýto 
a montáž hracích prvků, veřejného osvětlení, 
laviček a odpadkových košů Technické služby 
Vysoké Mýto.
Zajímavé a neobvyklé jsou hrací prvky firmy 
HAGS, s. r. o. Praha, které přispívají k rozvoji 
síly, koordinace a tělesné zdatnosti a zároveň 
splňují náročné estetické požadavky. Největší 
herní sestava je určena pro věkovou kategorii 
6 – 80 let a je zkompletována podle výběru za-
davatele. Další prvky – houpačky a kladina jsou 
určeny pro děti od tří do šestnácti let. Zcela 
unikátní a první v České republice je houpačka 
pro postižené děti, která je natolik robustní a 
prostorná, že se v ní mohou houpat i dospělí. 
Nejpočetnější skupinou jsou herní prvky pro 
předškolní děti. 

Dětské hřiště pod Mikádem v novém
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Případné dotazy Vám zodpoví pracovnice 
správy místních poplatků finančního odboru 
Městského úřadu Vysoké Mýto na telefon-
ních číslech 465 466 131 a 465 466 132. 

Ve dnech 1. 10. – 5. 11. proběhne na území 
Vysokého Mýta speciální ochranná deratiza-
ce k omezení výskytu obtížných hlodavců. 
Žádáme majitele psů, aby v době deratiza-
ce byli pozorní a nenechávali své psy bez 
dozoru volně pobíhat. Použité nástrahy jsou 
zdraví škodlivé a je nutno zabránit dětem a 
domácím zvířatům v přístupu k nim. Při ná-
hodném požití vyhledejte lékaře.

Speciální ochranná deratizace

Upozorňujeme poplatníky, kteří využili mož-
nosti dané vyhláškou a zaplatili pouze první 
splátku místního poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů, že druhá splátka poplatku je splatná 
nejpozději do 31. října 2007.
Využijte možnosti místní poplatek uhradit 
dříve, a tím se vyhnout případným frontám. 
Druhou splátku můžete uhradit v hotovosti 
na MěÚ Vysoké Mýto u správce poplatku 
(2. patro, č. dveří 202, budova B. Smetany 
92 – na náměstí) v pondělí a středu 8.00 
- 12.00 a 13.00 - 16.00 hod., úterý, čtvrtek 
8.00 - 12.00 hod. nebo převodem na účet 
obce č. 51236611/0100; variabilní symbol 
je vaše rodné číslo (musí být uvedeno správ-
ně, aby platba mohla být správně identifiko-
vána a poplatek správně přiřazen k plátci). 
Pokud budete poplatek hradit bankovním 
převodem za více osob (např. domácnost), 
je třeba předložit seznam osob, za které je 
poplatek odváděn na tiskopise „Oznámení 
společné platby poplatku“, který obdržíte 
u správce poplatku nebo je k dispozici ke 
stažení na internetových stránkách města 
www.vysoke-myto.cz, sekce formuláře, for-
muláře odboru finančního.

UPOZORNĚNÍ – poplatky

ANKETNÍ LÍSTEK
MÁM / NEMÁM*  zájem o speciální nádobu na bioodpad.

 Velikost nádoby:  140l     240l*
* nehodící se škrtněte

Jméno: 

Adresa: 
 
Odpověď zašlete na MěÚ Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, 566 32 Vysoké Mýto 
nebo e-mailem  veronika.richtrova@vysoke-myto.cz  
do 10. 10. 2007.

Děkujeme za spolupráci

Město Vysoké Mýto připravuje žádost o dotaci na nákup nádob na bioodpad k rodinným do-
mům. 

ANKETA NÁDOBY NA BIOODPAD

� �
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K VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Řidičské průkazy vydané do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 
31. prosince 2007.

KDE A KDY SI MŮŽETE SVŮJ ŘP VYMĚNIT?
Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova 179 (bývalý hotel Optimal), odbor dopravních a občan-
ských agend, III. poschodí, (tel. 465 466 154 a 465 466 158).
Pracovní doba: 
pondělí   8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
úterý       8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
středa      8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
čtvrtek    8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin

CO JE TŘEBA PŘEDLOŽIT? 
Vyplněnou žádost a  jedno foto. (Případně vás vyfotíme přímo na úřadě). Výměna ŘP je osvo-
bozena od správních poplatků. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla 20 dní.

UPOZORNĚNÍ 
Řízení s neplatným dokladem je přestupek, za který lze uložit sankci do 30 000Kč!!!

Odbor dopravních a občanských agend - VÝZVA

V obřadní síni Městského úřadu se uskutečnilo 

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ DĚTÍ 
MEZI OBČANY VYSOKÉHO MÝTA  

Matěj Bejblík, Tereza Dostálová, Michaela Dvo-
řáková, Filip Falta, Tereza Fidlerová, Šimon Flídr,  
Jakub Havlík, Karel Janutka, Aneta Kočová, Ma-
těj Kopecký, Nikola Kosačíková, Tomáš Kovač-
ka, Martina Křížková, Anežka Menclíková, Adam 
Novotný, Vojtěch Paďour, Tomáš Pokorný, Niko-
la Poslušná, Adam Rozlivka, Denisa Sedláčko-
vá, Adéla Shejbalová, Ladislav Srba, Jáchym 
Vrátil a Petr Zima.

Společenská kronika

Dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vy-
daných do  31. prosince 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, 
s vyjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.

MÁTE PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ ?
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Středa 10. 10. v 19.00 

MR. BROOKS
Kriminální thriller USA s Kevinem Costnerem 
v hlavní roli. Má vše, co kdy chtěl, ale musí 
to skrývat.  
120 min. České titulky. 0d 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 11. 10. v 19.00 

BOŽSKÝ EVAN
Americká komedie. Bůh dostal po pár letech 
nový bláznivý nápad: rozhodl se otestovat 
čerstvého kongresmana, který právě vyhrál 
volby se sloganem „Změním svět“. Poznejte 
nového Vyvoleného!
96 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 12. 10. v 19.00 

MISS POTTER
Životopisný film Velké Británie a USA, věno-
vaný spisovatelce a kreslířce dětských knih 
Beatrix Potterové.
93 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 14. 10. v 17.30  

DIVOKÉ VLNY
Americký rodinný animovaný snímek. Hr-
diny napínavého vyprávění ze sportovního 
prostředí jsou především tučňáci, zastoupe-
ní několika druhy. Zasurfujte si!
88 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 3. 10. v 19.00 

FANTASTICKÁ ČTYŘKA  
A SILVER SURFER
Akční filmová adaptace USA, Německa a 
Velké Británie. Pokračování hraného filmu, 
založeného na jednom z nejslavnějších ko-
miksů všech dob. 
92 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 4. 10. v 19.00 

HEZKÉ SNY
Smutná komedie USA a Velké Británie vy-
chází z prolínání snů a reality. Doma má 
Gwyneth Paltrowovou, ale zdá se mu o Pe-
nelópe Cruzové. 
93 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 5. 10. v 19.00 

VDÁŠ SE, A BASTA !
Americká romantická komedie, jejímž téma-
tem je ambivalentní vztah mezi matkami a 
dcerami. Proč? Protože jsem řekla.
102 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 7. 10. v 19.00 

PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
Dramatický horor USA. Děti mají evidentní 
schopnosti vnímat paranormální jevy. Vidí 
to, co dospělí nevidí. Věří v to, co dospělí 
popírají. A snaží se nás varovat …
84 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.vysoke-myto.cz/kino)
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Středa 17. 10. v 19.00 

DENNÍ HLÍDKA
Akční thriller ze současného Ruska. Druhý 
díl trilogie režiséra Timura Bekmambetova 
pokračuje ve vyprávění příběhu o souboji 
Světlé a Temné strany.
130 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 19. 10. v 19.00 

VENUŠE
Psychologická tragikomedie Velké Británie 
a USA. Hrdinou příběhu, odehrávajícího se 
v současném Londýně, je starý muž, který 
se zamiluje do mladé ženy. Láska kvete v 
každém věku.   
95 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 23. 10. v 19.00 

RUSH HOUR 3 – TENTOKRÁTE V 
PAŘÍŽI
Americká komedie. Losangeleský detektiv a 
čínský inspektor se vydávají do Paříže, aby 
zastavili spolčení kriminálních gangů a za-
chránili život staré přítelkyni.
91 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Středa 24. 10. v 19.00 

KOŘENÍ ŽIVOTA
Komedie USA. Příběh šéfkuchařky z prvot-
řídní manhattanské restaurace. V hlavní roli  
Catherine Zeta-Jonesová.
104 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Úterý  30. 10. v 19,00
Středa 31. 10. v 19.00 

BOURNEOVO  ULTIMÁTUM
Akční špionážní film USA podle bestselleru 
Roberta Ludluma udržuje kontakt s realitou, 
má velmi chytrou zápletku a charismatické-
ho hlavního hrdinu: Matt Damon coby nepo-
lapitelný elitní tajný agent.
115 min. České titulky. Od 15 let.
Vstupné 59 Kč.

V listopadu 2007 uvidíte:
Můj vůdce: Skutečně skutečná skutečnost o 
Adolfu Hitlerovi • Když si Chuck bral Larryho 
• Ratatouille • Hvězdný prach • Medvídek • 
Skandál • Gympl • Mé druhé já

ve čtvrtek 18. října v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

A TOUTO NOCÍ NEVIDÍM 
ANI JEDINOU HVĚZDU        
(Durch diese Nacht sehe ich keine einzigen 
Stern)
Německo 2005, 109‘
Režie: DAGMAR KNÖPFELOVÁ                                
Scénář: Dagmar Knöpfelová  
Kamera: Jan Malíř
Hudba: Aleš Březina
Hrají: 
Corinna Harfouchová (Božena Němcová), 
Boleslav Polívka (Josef Němec), Petr Forman 
(Daněk), Ondřej Vetchý (dr. Lambl), Anna Polív-
ková (Dora Němcová), hraběnka (Táňa Fische-
rová), Adrian Jastraban (Hanuš Jurenka), Jana 
Altmannová (Magd) aj.

Osobnost Boženy Němcové byla v české 
kinematografii několikrát zobrazena (Revo-
luční rok 1848 Václava Kršky, Horoucí srd-
ce a Veronika Otakara Vávry), mnohem více 
prostoru dostala osobnost Němcové na te-
levizní obrazovce. Všechny tyto filmy a tele-
vizní inscenace však držely portrét osobnosti 
Boženy Němcové v dobovém klišé, živeném 
především Zdeňkem Nejedlým… Jiskérka 
naděje na vpravdě důstojný kinematografický 
portrét Boženy Němcové vyskočila v osm-
desátých letech minulého století v podobě 
ohlášeného záměru a rozpracovaného scé-
náře Věry Chytilové. Leč ze záměru sešlo… 
Vskutku zajímavou situaci představuje portrét 
Boženy Němcové v podání německé režisér-
ky Dagmar Knöpfelové; je pochopitelně ně-
mecky namluvený… Ale Němcová používala 
němčinu zejména v korespondenci takřka 
se stejnou frekvencí jako češtinu. Nebylo to 
v té době nic neobvyklého, jak dokládají mj. 
v nakladatelství Lidové noviny vydávané dopi-
sy Boženy Němcové pod názvem Korespon-
dence I-III, což je mimochodem nesmírně 
zajímavé čtení. Najít se tu dají i listy Aloise 
Vojtěcha Šembery… Další zajímavostí pro 
nás je, že děj se odehrává v Litomyšli, kam se 
Němcová po rozchodu se svým mužem uchý-
lila a kde chtěla uspořádat své dílo… Výše 
napsané je snad docela lákavou pobídkou 
k návštěvě kina! Jste tedy zváni!

Jan Schejbal

Filmový klub
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Úterý 16. října v 19.30
2. představení v předplatném
Alois Jirásek

VOJNARKA
Východočeské divadlo Pardubice uvede dílo 
české národní klasiky, které má svým velkým 
lidským příběhem a základním životním 
tématem nadčasovou platnost. Jiráskova 
Vojnarka je hra o lehkosti touhy, mládí a dobře 
míněných úmyslů a o tíze odpovědnosti, 
závazku a zmarněných  hodnot…
Režie: Petr Kracik j. h.
Vstupné : 200, 190 a 180 Kč.
Předprodej od  1. 10. v Informačním centru 
na MěÚ Vysoké Mýto.

Připravujeme na listopad 2007:
Čtvrtek  22. 11. v 19.30 hod.
SANATORIUM
Zábavný pořad Karla Šípa a Josefa 
Náhlovského. Předprodej od 1. 11. v 
Informačním centru na MěÚ Vysoké Mýto.

Divadlo
Šemberovo divadlo

hraje pro nejmenší a malé i větší diváky roz-
marnou pohádkovou komedii o hloupém a 
smutném vlkovi a nebojácné Karkulce-Bar-
borce, nerozhodném myslivci a zamilované 
babičce

ČERVENÁ KARKULKA
Napsal: Petr Slunečko
Hudbu složil: Zdeněk Němeček a Petr Stráník
Režie: Jan Havel
Scéna: Viktor Čáp
Hudební doprovod: Petr Stráník a Miroslav 
Bezdíček
Světlo a zvuk: Milan Dostál 

Loutkové divadlo Srdíčko

Hrají a zpívají loutky a soubor loutkoherců 
loutkového divadla Srdíčko: 
Hana Svatošová, Václav Morávek, Jindra 
Pokorná, Martin Prachař, Petr Stráník, Karel 
Jiskra, Marie Švadlenová, Petr Ryška, Petra 
Vtípilová a Jan Havel.

Sál loutkové scény M-Klubu, Litomyšlská 
ul., Vysoké Mýto.

V neděli 28. října ve 14.00 a 16.00 hod.

Předprodej vstupenek od 22. října v Infor-
mačním centru Městského úřadu Vysoké 
Mýto nebo přímo v loutkovém divadle v den 
představení 28. 10. od 13.30 hod.

Herci Divadelního spolku Šembera nacvičují 
v současné době pro své věrné diváky diva-
delní komedii  

PATRIOTI
Tato původem francouzská komedie do-
znala díky režisérovi Zdeňku Culkovi znač-
ných změn. Děj odehrávající se na jevišti je 
prokládán filmovými šoty, které dokonale 
doplňují celkový obraz této jedinečné ko-
medie. Režisér se společně s herci pokou-
ší o dosud u nás nevyzkoušený jevištní 
projev, mající vzdáleně cosi společného s 
kinoautomatem. Děj hry se odehrává kde-
si v České republice ve vinařské oblasti. Na 
jevišti uvidíte tyto hlavní protagonisty: Karla 
Fenika, Vladimíra Martínka, Vladislava Stein-
felda, Václava Doležala a Michaelu Kotrbo-
vou. Ve filmových vstupech se pak setkáte 
s celou plejádou dalších známých herců: 
Antonínem Nechalou, Marií Jiskrovou, Pet-
rem Stráníkem, Petrou Vtípilovou, Viktorem 
Čápem, Martinem Kašparem, Janou Ropko-
vou, Ludmilou Culkovou, Petrem Klofandou, 
Vratislavem Čáslavkou, Janou Navrátilovou, 
Josefem Mlíkou, Josefem Kymrem, Marií 
Švadlenovou, Richardem Matouškem a 
Zdeňkem Culkou. 

Pokud si uděláte začátkem listopadu čas, 
přijďte se určitě na naše divadelníky podí-
vat! 

Divadelní spolek Šembera
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M-Klub

Další taneční odpoledne pro starší a střední 
generaci se uskuteční ve společenském sále 
M-Klubu 
v neděli 14. 10. od 13.30 hod. 
K tanci i poslechu hraje oblíbená Rytmická 
skupina Vysoké Mýto pod vedením Stanisla-
va Hájka.
Vstupné: 50 Kč.

Kurzy
Na nový školní rok  2007/2008  přijímáme při-
hlášky do následujících kurzů:
 
- jazykové kurzy: 
 němčina, francouzština, ruština
 Jedná se o celoroční odpolední kurzy ur-

čené pro začátečníky i pokročilé.  
  Výuka probíhá jednou týdně 2 vyučovací 

hodiny.

-  angličtina pro děti ve věku 3 – 15 let
    Kurz  pořádá jednou týdně  1 vyučovací ho-

dinu ve spolupráci Jazyková a sportovní
   miniškola Choceň.              

- příprava na přijímací zkoušky na 
konzervatoř z hudební teorie

- výuka i doučování hudební nauky

- výuka zpěvu moderního i klasického 

 Nově nabízíme:  kurz angličtiny pro se-
niory - úplné začátečníky. 

 Výuka bude probíhat jednou týdně  -  kaž-
dý čtvrtek v dopoledních hodinách. 

Přihlášky na tel. 465 420 420.

Taneční odpoledne
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

TÝDEN 
VYSOKOMÝTSKÉ 
MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY
1. - 7. 10.

Pondělí 1. 10. 
Loutkové divadélko DANČAJÁNO Litomyšl

POHÁDKA POHÁDKOVÁ
Režie, kolektiv, scéna: Jana Paulová
Kostýmy: Jana Paulová, Daniela Voberová   
Hrají: loutky marionety D+J
V dopoledních hodinách pro ZŠ.

Úterý 2. 10. 
BESEDA SE SPISOVATELKOU 
IVONOU BŘEZINOVOU
V dopoledních hodinách pro ZŠ.

18.00 hodin 

LIDÉ A HORY 
RUMUNSKA 

ANEB ZA KRAJANY DO BANÁTU
Humorné vyprávění doprovázené zajíma-
vými diapozitivy z cest cyklotrempa Jana 
Vlasáka, který navštívil tuto zemi třicetkrát, 
aby nás poté mohl seznámit s tím, jak jde 
život v českých vesnicích…
Vstupné 25 Kč

Městská knihovna
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Čtvrtek 4. 10.
ŠKOLENÍ V PRÁCI 
S ON-LINE KATALOGEM 
Zájemce individuálně a zdarma seznámíme 
s vyhledáváním v našem elektronickém 
katalogu.
Nutné předchozí objednání na tel. čísle 
465 420 769. 

Pátek 5. 10. 
MALOVÁNÍ PRO DĚTI

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem.
V dopoledních hodinách pro ZŠ.

VÝSTAVY
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Výstava obrazů  

ALENY HÁJKOVÉ
Oleje a pastely

Vestibul Městské knihovny

Lucie Šedová
KONCERTNÍ 
FOTOGRAFIE

Oddělení pro dětské čtenáře
PODZIM
Výstava výtvarných prací občanského sdru-
žení BERENIKA.

Výstavy potrvají do 30. 11. 

SOUTĚŽ

Městská knihovna vyhlašuje soutěž pro děti 
a mládež s názvem 

„PF 2008“
Soutěžní práce libovolnou technikou může-
te odevzdat nejpozději do 20. 11. v dět-
ském oddělení. Výstava „PF 2008“ proběh-
ne v prosinci a lednu ve vestibulu městské 
knihovny. Vystaveny budou všechny práce, 
vítěznou PF 2008 pak Městská knihovna 
použije jako vlastní.

DOPROVODNÉ AKCE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Denně kromě čtvrtka během půjčovní 
doby.

Prodej vyřazených knih a časopisů.

Městská knihovna 
ve Vysokém Mýtě,
tel . 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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VÝSTAVA JANA HONSY SKONČÍ 7. ŘÍJNA
8. září začala v Městské galerii nejočekávanější výstava její  jubilejní 
výstavní sezóny, a sice oficiální premiéra výstavy nejvýznamnějšího 
malíře zdejšího kraje, tisovského rodáka Jana Honsy (1876-1937). Pod 
názvem Kvetoucí hruška v širém poli  je představeno 120 prací Jana 
Honsy; svým rozsahem to tedy je nejen největší umělcova výstava, 
jaká se kdy konala, ale současně jde o nejrozsáhlejší výstavu v historii 
výstav Městské galerie. Denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 hod., do 
neděle 7. října.

MĚSTSKÁ GALERIE OSLAVÍ 50 LET
Ve čtvrtek 25. října proběhnou hlavní oslavy 50. výročí založení Měst-
ské galerie ve Vysokém Mýtě. Městská galerie vznikla v říjnu roku 1957 
z iniciativy okruhu výtvarných nadšenců kolem malíře Jana Jušky, his-
torika Radovana Dvořáka a správce muzea Josefa Šaldy. Během 50 let 
své existence uspořádala Městská galerie na 300 výstav a zařadila se 
mezi nejúspěšnější a nejaktivnější městské galerie v Čechách. V sou-
časné době spravuje více než 2000 děl zejména českého výtvarného 
umění 19. a 20. století. 

PROGRAM OSLAV 50 LET MĚSTSKÉ GALERIE
Čtvrtek 25. října v 16.00 hod. Výstavní síň Jana Jušky – Otevření ret-
rospektivní výstavy, která bude i pozvánkou na procházku městem, 
spojenou na každé zastávce s výtvarným překvapením, načež v 19.00 
v Šemberově divadle proběhne Slavnostní koncert k 50. výročí založe-
ní galerie, na kterém si poslechneme pana Ondřeje Havelku a jeho 
orkestr Melody Makers. Vstupné pro členy Kruhu přátel výtvarného 
umění zdarma. Zbylé vstupenky na koncert Ondřeje Havelky v před-
prodeji v Informačním centru od 15. října.

Městská galerie

100. VÝROČÍ NAROZENÍ MALÍŘE VÁCLAVA PEŘINY
15. září uplynulo 100 let od narození vysokomýtského malíře Václava 
Peřiny. Městská galerie uspořádá k tomuto výročí výstavu, která bude 
otevřena 5. prosince. Prosíme čtenáře Vysokomýtského zpravodaje, 
kteří by byli tak laskavi a na výstavu zapůjčili umělcova díla, aby se 
obrátili na ředitele galerie a kurátora výstavy Pavla Chalupu (pavel.
chalupa@vysoke-myto.cz, 606 796 599). U příležitosti této výstavy se 
budeme pochopitelně Václavu Peřinovi věnovat detailně, mj. i na strán-
kách Vysokomýtského zpravodaje. Děkujeme za spolupráci.

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24., 566 01 Vysoké Mýto, 
tel. 465 483 373, ředitel 606 796 599, fax 465 483 374, galerie@vysoke-myto.cz
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O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ
9. října – 25. listopadu

Muzeum plné starých i nových hraček, které 
nejsou jen schované ve vitrínách. Interaktiv-
ní výstava, kterou zapůjčilo Dětské muzeum 
Brno, nabízí možnost dívat se i hrát si.
Pro 1. stupeň základních škol a pro mateřské 
školky je připraven doprovodný program s 
názvem Putování za Janečkem, který vychá-
zí z rámcového vzdělávacího programu.  
Objednávky programu: 
horakova@muzeum.myto.cz, 
tel.: 465 422 850.

VESNICKÉ TECHNICKÉ 
OBJEKTY
9. - 11. října

Seminář pro odbornou veřejnost
Letošní seminář z cyklu věnovaného lidové-
mu stavitelství se po třech letech opět věnu-
je vesnickým technickým objektům.

KU POMOCI MUZEJNÍ PRÁCI II 
aneb Opět vymetáme kostlivce ze skříní 
23. - 24. října  
   

Seminář pro odbornou veřejnost
Stejně jako vloni se sejdeme, abychom se 
společně pokusili poodhalit roušku tajemství 
u předmětů s nejasným původem či účelem 
použití nebo vyslechli referáty, které přiblíží 
předměty méně známé.

VE STÍNU ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
2. listopadu v 18.00 hod. v budově ZŠ v 
Cerekvici nad Loučnou

Kdy se poprvé objevili lidé na území Ce-
rekvice? Co mají gladiátoři společného s 
Cerekvicí? Mohly Cerekvicí táhnout římské 
legie?
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, obec 
Cerekvice nad Loučnou a ZŠ Cerekvice nad 
Loučnou pořádají přednášku, na které bu-
dou prezentovány výsledky archeologické-
ho výzkumu v Cerekvici nad Loučnou.
Přednáší autor výzkumu PhDr. David Vích.

Regionální muzeum
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NOVÉ PŘÍRŮSTKY 
DO MUZEJNÍ SBÍRKY

Za uplynulý půlrok získalo Regionální muze-
um ve Vysokém Mýtě asi 80 ks sbírkových 
předmětů, jednotlivin i celých souborů. Vel-
kou část tvoří archeologické artefakty, který-
mi nás bohatě zásobuje muzejní archeolog, 
významný podíl tvoří tiskoviny a archiválie. 
Zbytek představují předměty, které mu-
zeu darovali jednotlivci - příznivci muzea a 
patrioti našeho starobylého města. Za zmín-
ku stojí různé textilie, soubory pohledů a fo-
tografií s vysokomýtskou tematikou. Získali 
jsme mnoho pozoruhodných předmětů z  
pozůstalosti pana Jaroslava Štumpra, míst-
ního holiče, velkého sportovce a milovníka 
ochotnického divadla.  
Mezi nejcennější dary lze zařadit obraz 
Portrét Elišky Šírové od Jana Podhajského 
(foto). Olejomalba na plátně v masivním 
dřevěném rámu vznikla zřejmě  roku 1945. 
Paní Eliška Šírová (1929 – 2006) byla dce-
rou známého vysokomýtského advokáta 
Tomka. Obraz muzeu věnoval její bratr prof. 
Ing. Gustav Tomek.
Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvek 
k obohacení sbírkových fondů našeho mu-
zea.

Regionální muzeum

VÝZVA
Vážení spoluobčané,
v příštím roce tomu bude již 40 let, kdy bylo 
tehdejší Československo napadeno pěti ar-
mádami zemí Varšavské smlouvy. Následný 
dvacetiletý pobyt sovětských vojsk se velmi 
negativně dotkl mnoha míst naší země, Vy-
soké Mýto nevyjímaje. Právě z tohoto důvo-
du se Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 
rozhodlo tyto události zmapovat a včas zís-
kat řadu podkladů a osobních vzpomínek od 
občanů, kteří si na dané období pamatují.
Získané poznatky (a to i z jiných míst Pardu-
bického kraje) budou veřejnosti prezentová-
ny formou výstavy a katalogu v roce 2008.

Velmi rádi přivítáme jakékoliv vaše osobní 
vzpomínky:
1) na období kolem 21. srpna 1968 ve Vy-

sokém Mýtě
2) na průběh pobytu sovětských vojsk 

ve Vysokém Mýtě v letech 1968-1989 
(1990)

a dále uvítáme vaše odpovědi na konkrétní 
otázky z níže uvedeného dotazníku:

a)  Jsou vám známy nějaké oběti okupace 
z řad občanů ve vašem bydlišti (úmrtí 
nebo trvalé následky v důsledku střetu 
s okupanty)?

b)  Došlo v místě vašeho bydliště k nějaké-
mu otevřenému odporu vůči okupan-
tům (demonstrace, napadení vojáků)?

c)   Vzpomínáte si na obsah protiokupač-
ních hesel na budovách a jinde v místě 
vašeho bydliště?

d)   Vzpomínáte si na protiokupační a proti-
sovětské vtipy v místě vašeho bydliště?

e)  Setkal/a jste se s nějakými dalšími pro-
jevy odporu a občanské nespokojenosti 
vůči okupantům?

f)  Mělo v souvislosti s umístěním sovět-
ských vojsk vaše město či jeho obyva-
telé nějakou přezdívku?
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g)  Byl/a jste svědkem kriminálního činu ze 
strany příslušníků sovětské armády a 
jeho vyšetřování  (krádež, vražda, pře-
padení, znásilnění, výtržnictví)?

h)  Docházelo v běžném životě k nějakým 
konfliktům s vojáky sovětské armády či 
s jejich rodinnými příslušníky?

ch) Jakou formu měly kontakty s okupanty 
(obchodní, politické, společenské a kul-
turní – např. vzpomínáte na svoji účast 
na sovětské kulturní akci)?

i)  Existovala podle vašeho názoru i něja-
ká pozitivní forma spolupráce s okupač-
ní armádou (např. výpomoc s těžkou 
technikou na stavbách, výpomoc v ze-
mědělství)?

j)  Vnímání vlastního života okupační ar-
mády (často tradované příběhy versus 
realita – např. pronásledování zběhů a 
jejich trestání – byl/a jste svědkem tako-
vé události)?

k)  Co vám nejvíce vadilo a co vás nejvíce 
obtěžovalo v každodenním životě v sou-
vislosti s umístěním sovětských vojsk ve 
vašem bydlišti?

l)   Na čem se podle vašeho názoru nejvíce 
odrazil pobyt vojsk ve vašem okolí (mo-
rální dopad, devastace krajiny a objek-
tů)?

m) Promítá se podle vašeho názoru více 
než dvacetiletý pobyt okupační armády 
ve vašem bydlišti dodnes?

Vzpomínky i dotazník jsou anonymní, ale 
uvítáme zpětný kontakt pro položení případ-
ných doplňujících otázek nebo vysvětlují-
cích informací…

Vaše vzpomínky a odpovědi můžete zaslat 
e-mailem na adresu: 
1968@muzeum.myto.cz
nebo poštou na adresu Regionální muzeum 
ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 
Vysoké Mýto.
Dotazník je rovněž k dispozici na webových 
stránkách muzea: www.muzeum.myto.cz.
V neposlední řadě si vás dovolujeme po-
žádat o darování nebo zapůjčení fotografií, 
tiskovin a letáků, které mají bezprostřední 
souvislost s obdobím příchodu a pobytu 
okupačních vojsk ve Vysokém Mýtě za úče-
lem prostudování a zhotovení kopií. Podob-
né dokumenty nám bohužel dosud chybí.

Za poskytnutou pomoc a spolupráci pře-
dem děkuje

Tým 1968 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

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

Otevřeno: 
út – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
so – ne 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00

Foto Vaťa Andrle, 1989

Foto archiv RM
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Školy

Ve Speciální základní škole Vysoké Mýto máme za sebou rušný a náročný školní rok. Rok, ve 
kterém jsme velmi intenzivně pracovali na vlastním Školním vzdělávacím programu.
Program je hotov a od září jsme podle něj začali vyučovat v 1. a 6. ročníku ZŠ praktické. Do 
ostatních ročníků budeme jeho prvky zařazovat a zkoušet nové metody a formy práce, jako je 
projektové vyučování, kooperativní učení, způsoby sebehodnocení apod.
Protože stále přetrvávají zkreslené představy o naší škole, ráda bych krátce její zaměření a cíle 
představila.
Speciální základní škola zahrnuje součásti: Základní školu praktickou, Základní školu speciální 
a Školní družinu.
Základní škola praktická je skutečně základní školou, která poskytuje žákům základní vzdělání. 
V našem školním vzdělávacím programu se zaměřujeme především na praktické dovednosti 
žáků a přípravu pro jejich uplatnění v rozmanitých učebních oborech.
Děti, které zažívají v základní škole neúspěchy, učivo je pro ně náročné, mají problémy s jazyky 
a postupně ztrácí o školu zájem, se mohou v základní škole praktické daleko lépe realizovat. 
Nejsou na ně kladeny tak vysoké nároky ve všeobecně vzdělávacích předmětech, 6 hodin týdně 
je věnováno pracovnímu vyučování, které rozvíjí dovednosti, pracovní návyky a vztah k řemeslu. 
Kromě toho se zaměřujeme na zdravý životní styl, sport a environmentální výchovu. Od první tří-
dy se děti učí prakticky zvládat zásady zdravého životního stylu (společně si například připravují 
zdravé svačiny), učí se vztahu k přírodě a zvířatům a ke sportu. Aby byla škola pro žáky nejen 
povinností, ale i zábavou, zařazujeme do výuky projekty – např. „Naše město, náš kraj“, „Lidové 
zvyky a tradice“, „Evropský den hudby“, „Společenský ples ZŠ speciální“, „Poznáváme zvířata“, 

„Zdravé svačiny“… Některé jsou dlou-
hodobé, jiné trvají týden nebo den, ale 
všechny mají společné to, že při nich 
děti činnostmi a prožitky zvládnou uči-
vo více předmětů. Tato forma výuky vy-
žaduje náročnou přípravu a týmovou 
spolupráci vyučujících, ale velmi se 
nám osvědčuje. 
Druhou součástí je Základní škola 
speciální, která poskytuje základy 
vzdělání dětem s těžkým zdravotním 
postižením. Ve Sportovním klubu při 
Speciální základní škole se chlapci vě-
nují atletice, malé kopané a nohejbalu, 
děvčata cvičí aerobik.
V odpoledních hodinách pak zajiš-
ťuje výchovně vzdělávací péči Školní 
družina a 13 zájmových kroužků, které 
vedou pedagogové naší školy.
Pedagogický sbor má 23 členů – uči-
telů, vychovatelek a pedagogických 
asistentů. Je to kolektiv mladých, krea-
tivních pedagogů, kteří s velkou chutí, 
láskou a nasazením vykonávají svou 
práci. Pokud máte zájem, přijďte se 
podívat. Jste srdečně zváni.

Speciální základní škola Vysoké Mýto
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ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Máme za sebou úspěšný začátek nového školního roku (z hlediska historie českého školství 
velmi významného) a je tedy příhodná doba na oznámení změn, o kterých se v našem školství 
dlouho hovořilo a které jsou od letošního roku v platnosti.
Školským zákonem byl stanoven tzv. rámcový vzdělávací plán, podle kterého si každá škola 
vytvořila vlastní školní vzdělávací plán. Cílem reformy je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah 
k učení a motivovat ho k celoživotnímu vzdělávání, odstranit předimenzovaný obsah učiva, 

soustředit se na trvalost poznatků a jejich propojenost s praktickým 
životem, klást důraz na mezilidské vztahy, na  prostor pro vlastní 

iniciativu jednotlivce a na individuální hodnocení. Učivo již není 
cílem, ale prostředkem k dosažení tzv. klíčových kompetencí 
(kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompe-
tence komunikativní,  sociální a personální, dále kompetence 
občanské a pracovní).
Při přípravách našeho školního vzdělávacího programu jsme si 

stanovili priority, ze kterých budeme při dalším vzdělávání našich 
žáků vycházet. Tyto priority jsou z velké části vyjádřeny v našem 

novém logu školy:

Z uvedeného vyplývá, že budeme podporovat ve zvýšené míře výuku jazyků. Jsme si vědomi, 
že nejen odborné znalosti a dovednosti, ale také dobrá jazyková vybavenost umožní mladým li-
dem lepší uplatnění na evropském trhu práce. Z tohoto důvodu jsme od letošního školního roku 
zavedli povinně druhý cizí jazyk pro žáky od 7. třídy, který jsme doposud nabízeli pouze jako 
volitelný. Všichni naši žáci se tak od 3. třídy učí angličtinu, jejíž hodinovou dotaci jsme v jednom 
ročníku druhého stupně posílili na 4 hodiny týdně. Protože máme dostatek kvalifikovaných ja-
zykářů, mohou si děti v 7. třídě vybírat druhý jazyk z nabídky: němčina, ruština, francouzština. V 
letošním roce jsme zaplnili dvě skupiny ruštiny, dvě skupiny němčiny a jednu skupinu francouz-
štiny. Druhému jazyku se žáci budou věnovat vždy dvě hodiny týdně v 7., 8. a 9. třídě.
Sport měl na naší škole vždycky zelenou a nejinak tomu bude i do budoucna. Podporujeme 
sportování nejen našich žáků, ale umožňujeme i široké veřejnosti využívat všechna naše sporto-
viště – tělocvičnu a sportovní areál u budovy 1. stupně a také školní hřiště na druhém stupni. To 

je dětmi využíváno před vyučová-
ním, během velké přestávky a také 
po vyučování. Nabídku na druhém 
stupni jsme od jara rozšířili o ven-
kovní stolní tenis a zahradní šachy, 
které jsme umístili v části školního 
pozemku a jsou rovněž přístupné 
všem zájemcům. 
Nabízíme také mnoho volnočaso-
vých aktivit, zvláště na 1. stupni. 
Jsou to kroužky práce s počíta-
čem, sportovní hry a gymnastika, 
kroužek dovedných rukou, sboro-
vý zpěv, šachový kroužek. Spor-
tovní areál i zahradu s průlezkami 
využívá ve velké míře také školní 
družina. 

ZŠ Jiráskova

Představujeme vám naše nové logo: JAS = Jazyky a Sport. 
Sluníčko symbolizuje přátelskou atmosféru, klidné prostředí a pohodu, 
kterou se všichni snažíme ve škole vytvářet.
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START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Gymnázium ve Vysokém Mýtě vstoupilo do svého již 129. 
školního roku existence a studenti, profesoři a všichni rodiče a 
přátelé školy mají před sebou pořádnou porci práce. Cílů má 
gymnázium mnoho, a proto bych chtěl velmi stručně pojmenovat 
ty nejdůležitější. 
Celkem 355 studentů školy bude bojovat (vzdělávat se a studovat) 
na dvanácti frontách (prima až oktáva osmiletého studia a čtyři 
třídy čtyřletého studia) o co nejlepší studijní výsledky, kterými jistě 
potěší sebe i všechny své blízké. Na cestě k předpokládaným 
úspěchům při vzdělávání studenty vedou jejich profesoři, kterých 
je na gymnáziu celkem 28. Studenti primy se již v prvním zářijovém 

týdnu vzájemně seznamovali nejen mezi sebou, ale i se svými profesory na seznamovacím kurzu 
v Klášterci nad Orlicí (fotodokumentaci můžete najít na webových stránkách školy v aktualitách). 
Studenti 1. B jsou také nováčky mezi našimi studenty, i oni se jeli vzájemně poznat, tentokrát do 
Dolních Věstonic. Dvě paralelní třídy letošních maturantů mají trochu jiné starosti, letos by měli 
ukončit svoje středoškolské putování úspěšnou maturitou (maturujeme hned v prvním možném 
termínu, tedy v týdnu 19. 5. – 23. 5. 2008). Nesmím ale v žádném případě zapomenout na akce 
vzdělávacího a společenského charakteru, kterými bude školní rok bohatý. V září se zájemci z řad 
studentů zúčastní dvou zahraničních poznávacích zájezdů. První zájezd zamíří na několik dní do 
Německa a Rakouska pod vedením prof. Špryncové, druhý do Velké Británie s prof. Borovcovou. 
Chystá se také množství jednodenních exkurzí do nejrůznějších koutů naší vlasti. Rádi bychom z 
těchto akcí pořídili takovou fotodokumentaci, aby i návštěvníci našich internetových stránek měli 

To vše v duchu hesla „Kdo si hraje, nezlobí“ (tedy netoulá se po ulicích, nefetuje, nenudí se, 
nevyhledává konflikty, nevyžívá se ve vandalismu apod.)
S těmito aktivitami souvisí i otevřenost naší školy vůči veřejnosti. Pořádáme Dny otevřených 
dveří – v letošním roce to jsou: 1. 10. 2007, 6. 11. 2007, 5. 12. 2007, 6. 3. 2008, 11. 4. 2008.
 Veškeré informace, které souvisí s chodem školy, si všichni zájemci mohou zjistit na našich we-
bových stránkách: www.vysoke-myto.cz/zsjiraskova : jak vypadá škola zevnitř, rozvrhy, fotky z 
akcí, jídelní lístek, důležité dokumenty, učební plány, výsledky školní inspekce, plánované akce 
apod. Zde jsou k dispozici i kontakty, které může kdokoliv využít ke sdělení pro vedení školy.
V neposlední řadě budeme do budoucna klást důraz na komunikační technologie, bez jejichž 
používání si budoucnost nedokáže představit snad již nikdo. Kromě povinné výuky práce s 
počítačem na 1. stupni posilujeme tuto výuku i dalšími dvěma hodinami na stupni druhém. 
Podporujeme rovněž všechny moderní výukové trendy, které se bez těchto technologií také 
neobejdou.
V letošním roce vstupuje náš školní vzdělávací program do 1. a 6. tříd, v dalších letech se budou 
postupně přidávat další ročníky. Přejeme tedy nejen těmto ročníkům, ale i všem ostatním žákům 
naší školy a jejich rodičům i všem zaměstnancům, aby se jim v nových podmínkách dobře pra-
covalo a aby nám všem naše sluníčko svítilo každý den.

Gymnázium Vysoké Mýto

Střední škola podnikání  Vysoké Mýto, s. r. o.
čtyřleté maturitní studium s ekonomicko - jazykovým  zaměřením
vás zve na

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
pondělí  15. října od 8.00 do 17.00 hodin
Informace o studiu naleznete i na www.sspo.cz.

Střední škola podnikání
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OTEVŘENÍ NOVÉHO KLUBU 
DDM Mikádo od října otevírá nový klub pro 
volnočasové aktivity  v nových, zrekonstruo-
vaných prostorách v bývalém pracovním 
úřadě… 
Klub nabízí stolní fotbálek, deskové hry, in-
ternet, čajovnu, realizaci vlastních projektů, 
zajímavou muziku...
Otevřeno úterý až čtvrtek od 14.00 do 
19.30 hod.
Klub je určen mládeži od 12 let. 

možnost vidět vše, co stojí za to. Ve středu 26. září se letos poprvé sejde Rada rodičů, nap-
lánovány jsou také pravidelná setkávání se studentskou radou. Pro všechny je tu Den otevřených 
dveří v pátek 30. listopadu, vážně uvažujeme ještě o jednom termínu v měsíci únoru. V prosinci 
nás čeká kromě rodičovských schůzek i Školní akademie, jejíž termín i plánované ředitelské volno 
pro studenty se posunuly. Školní akademie proběhne ve čtvrtek 13. prosince 2007 v dopoled-
ních hodinách, od 16.30 hodin chceme uspořádat toto představení i pro širokou veřejnost. Nový 
kalendářní rok zahájíme jednou z nejvýznamnějších událostí, maturitním plesem. Sejdeme se 
v M-Klubu 4. ledna a společně popřejeme maturantům jen to nejlepší. V průběhu školního roku se 
naši studenti budou účastnit nejrůznějších vědomostních i sportovních soutěží, aby mohli poro-
vnat svoje schopnosti a dovednosti se studenty z jiných škol i regionů. 
Za nás za všechny chci na závěr popřát studentům do tohoto školního roku hodně elánu, zdravé 
ctižádosti a úspěchů ve škole i mimo školu, pedagogům i dalším pracovníkům školy hodně radosti 
při práci ve školství, rodičům přeji, aby byli s pílí a výsledky svých dětí ve škole spokojeni. Všichni 
uděláme maximum pro dobré jméno Gymnázia Vysoké Mýto...

Mgr. Martin Valášek, ředitel Gymnázia Vysoké Mýto

Vážení rodiče, milí žáci,
přemýšlíte pro jakou střední školu se roz-
hodnout po ukončení základní školy?  Neví-
te, z jakých studijních nebo učebních oborů 
si můžete vybírat? Na tyto otázky a celou 
řadu dalších vám odpoví reprezentativní 
Přehlídka středních škol, která se koná 
10. a 11. října 2007 v pěkném prostředí  
SOŠ a SOU technických oborů Na Skalce 
v České Třebové. Přehlídku můžete navštívit 
ve středu 10. října od 12 do 17 hodin, a ve 
čtvrtek 11. října od 8 do 17 hodin.

Na Přehlídku středních škol vás zve odbor 
poradenství Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.

Pozvánka na Přehlídku středních škol

Základní umělecká škola  ve spolupráci s 
městem Vysoké Mýto pořádá při příležitos-
ti  Dne stromů koncert YELLOW SISTERS 
-  ženské vokální skupiny a capella, která 
svým zpěvem prochází lehkostí napříč žán-
ry soulu, funky, r´n´b, world music, jazzu i 
reggae. Yellow Sisters jsou zvukovými iluzio-
nistkami. Koncert se uskuteční  ve čtvrtek  
18. 10.  v 19.00 hodin  v sále Základní umě-
lecké školy  ve Vysokém Mýtě.  Vstupenky 
lze zakoupit  od 1. 10. na Městském úřadě 
Vysoké Mýto, odboru životního prostředí,  
III. patro, č. dveří 302. 
Vstupné 50 Kč.

Základní umělecká škola

WORKSHOP HRY NA 
AFRICKÉ BUBNY 
20. - 21. 10. 
V sobotu od 15.00 do 19.00 hod. a v neděli 
od 9.00 do 13.00 hodin v DDM Mikádo. 
Lektorem je opět skvělý Jan Vorlíček! 
Bubny si můžete zapůjčit či přinést své. 
Na kurz je nutné se přihlásit.
Cena: 450 Kč. 

Ve středu 24. října se koná tradiční 

VEČER SVĚTEL
Začátek v 18.30 na náměstí Přemysla Ota-
kara. Slavnostní zahájení, kulturní vystoupe-
ní, průvod s lampióny k Mikádu, ohňostroj.

DDM Mikádo
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
VE VRANICÍCH 
25. - 27. října
Zábavný program v krásné přírodě, pro-
cházky, hry a soutěže i pro celé rodiny!
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, plná 
penze, pitný režim, program a pomůcky.
Vranice (lokalita Toulovcových maštalí). 
Cena: 550 Kč na osobu, pro děti 
navštěvující kroužek Klubíčko je cena 
450 Kč. 

KURZ KERAMIKY 
pro dospělé
Začínáme 2. týden v říjnu. Přihlášky v Miká-
du či na tel.: 465 424 314, 731 108 510.
Probíhá ve večerních hodinách (od 19 do 
21.30 hod.) 10 lekcí. 
Cena kurzu: 1350 Kč začátečníci, 1500 Kč 
pokročilí.
Kurz povede Veronika Indrychová.
Přesné termíny  na plakátech či 
www.ddm-mikado.cz.

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, 
KTEŘÍ SE PŘIPOJILI…
V sobotu 8. září proběhl v Chocni na Ba-
ráčnické Rychtě hudební festival Hudba 
pomáhá, který se jistě stane příjemnou a 
velice vítanou choceňskou tradicí. 
Nebyla jsem přímo u zrodu myšlenky toho-
to festivalu, ani nevím, kdy přesně dostal 
Vojta Sedláček takhle úžasný nápad a kdy 
se rozhodl, že ho uskuteční. Ale troufám si 
říct, že jsem naskočila hodně brzo a byla 
hodně blízko. Jednalo se totiž o mého han-
dicapovaného syna Šimona, pro kterého se 
mělo hrát. Jak šel čas, tak jsem byla čím dál 
tím víc nadšená z celého týmu kolem Vojty 
a musím říct, že odvedli, za necelého půl 
roku, opravdu velký kus práce. 
Povedlo se něco, co v Chocni nemá obdo-
by, a mám pocit, že je potřeba, aby se to 
vědělo. 
Tito mladí lidé vymysleli, napsali, uskutečnili 
a sehnali peníze na projekt, nechali se školit 
projektovými koordinátory, zajistili program, 
pronájem, zvučení, webové stránky, prostě 
bylo toho moc, co bylo potřeba k tomu, aby 
se to povedlo. Je to parta dobrovolníků, kte-
ří za sebou nemají žádné instituce, a přesto 
nebo možná právě proto dali dohromady 

naprosto skvělou, pohodovou, smysluplnou 
akci. Za tohle všechno jim patří velký dík, 
nejen ode mě, ale ode všech, kteří odcháze-
li v sobotu z Rychty s pocitem, že se dobře 
pobavili a přispěli na dobrou věc, neboť vý-
těžek bude použit na nákup speciální počí-
tačové sestavy pro Šimona. 
Vážení, nebude to v našem městě tak špatné 
s mládeží, mohli bychom se od nich učit!
Takže ještě jednou: Vojto, Kristýno, Jirko, 
Ondro a vy všichni, kteří jste se podíleli 
– DÍKY!
A díky všem, kteří jste nás přišli podpořit 
nebo přijdete příště – díky všem, že pomá-
háte.

Gabriela Chalupníková

SPOLEČNÝ KONCERT 
PĚVECKÝCH SBORŮ 
Rubínek, Otakar a Litomyšlského sym-
fonického orchestru

V neděli 14. října v 16 hodin se koná v 
chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě spo-
lečný koncert vysokomýtských pěveckých 
sborů Rubínek a Otakar, které přivítají v na-
šem městě Litomyšlský symfonický orchestr 
v jeho komorním složení. Každé z těles se 
představí v samostatném hudebním progra-
mu, společně pak provedou jedno z Nottu-
ren Josefa Myslivečka. Program: skladby A. 
Vivaldiho, W. A. Mozarta, D. Scarlattiho, G. 
P. Telemanna, O. di Lassa, J. Kř. Vaňhala, M. 
Touška aj. Sólisty koncertu Rubínku, Otaka-
ru a LSO budou L. Kratochvílová, A. Černá 
- příčná a zobcová flétna a P. Saidl - kytara. 
Dirigují P. Zerzán a J. Šula.
Vstupenky v místě koncertu.

ONDŘEJ HAVELKA 
A JEHO MELODY MAKERS
Koncert k 50. výročí Městské galerie ve Vy-
sokém Mýtě.
Šemberovo divadlo
čtvrtek 25. 10. v 19.00
Vstupenky v předprodeji v Informačním cen-
tru od 15. října.
Rezervace volných vstupenek také na 
galerie@vysoke-myto.cz.

Koncerty
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VYCHÁZÍ TŘETÍ DÍL KNIHY 
CO NA ŘÍPU JEŠTĚ NEVĚDĚLI
V druhé půli října vychází v nakladatelství Oftis 
třetí díl knihy Jana Šuly, učitele ZŠ Jiráskova 
ve Vysokém Mýtě, pod názvem Co na Řípu 
ještě nevěděli aneb od Ludvíka Jagellonského 
k Josefu II. Volně navazuje na předchozí dva 
díly, které v loňském a předloňském roce vy-
šly v nakladatelství Oftis a setkaly se s velice 
příznivým čtenářským ohlasem. Oba před-
chozí díly mapovaly naše dějiny od příchodu 
Slovanů na naše území po nástup Habsburků 
na český trůn v roce 1526. Třetí díl pokraču-
je podobným stylem v líčení našich dějin od 
roku 1526 až do roku 1780 - po začátek sa-
mostatné vlády císaře Josefa II. Zachycuje 
tedy éru prvních Habsburků na českém trů-
nu, období předbělohorské a pobělohorské, 
dobu třicetileté války, období „temna“ a končí 
vládou Marie Terezie. Autor opět ve dvaceti ka-
pitolách čtivou, nenásilnou, populární formou 
představuje nejvýraznější osobnosti a dějinné 
události tohoto období české historie. Spolu 
se zlínským kreslířem a ilustrátorem Radkem 
Steskou se snaží přiblížit je s určitým nadhle-
dem i laskavým humorem. Každá z kapitol je 
doplněna originálními ilustracemi ve formě 
kresleného vtipu. Kniha je určena čtenářům 

Nová kniha

všech věkových kategorií bez rozdílu vzdě-
lání. Neklade si jakékoli vědecké či odborné 
ambice, chce pouze nenucenou, odlehčenou 
formou přispět k popularizaci našich dějin. Ve 
stádiu příprav je již čtvrté, poslední pokračo-
vání této dějepisné řady, které by mělo vyjít za 
rok. Bude zachycovat další příběhy z české 
historie až do vzniku samostatného Českoslo-
venska v roce 1918.

Knihu Co na Řípu ještě nevěděli aneb od Lud-
víka Jagellonského k Josefu II. je možno ve 
Vysokém Mýtě zakoupit ihned po vydání v 
Kuncově a Faltysově knihkupectví.

Galerie Kateřina zahájila 18. září výstavu 
obrazů pražského malíře 

PAVLA HORÁKA, 
která potrvá do soboty 13. října.

Paul van den Berg – Horák působil jako po-
mocný režisér na Barandově, kde spolupraco-
val s významnými tvůrci  jako M. Frič, K. Polák, 
V. Sís, J. Roháč a M. Forman. Po roce 1968 
se stal nizozemským státním občanem, začal 
se věnovat malířské a kreslířské tvorbě. Počát-
kem osmdesátých let se usadil v Mnichově, 
kde se uplatnil i v německé televizi a filmu. 
Pavel Horák maluje především městskou kra-
jinu a lidská sídla. Jeho ztvárnění poetických 
námětů je úsměvné a idylicky barevné. 

Galerie vám dále nabízí nové zboží výtvarnice 
Olgy Stecherové, zejména její smaltované ná-
dobí, naivistické a humorné kalendáře na rok 
2008, olejomalby Jana Čiháka a Petra Špačka 
či abstraktní obrazy mladé autorky Gabriely 
Kožantové. Zvláště si ceníme olejomaleb Vla-
dimíra Komárka. Grafika je zastoupena díly 
Ludmily Jandové a Oldřicha Kulhánka. Nově 
nabízíme keramické ozdoby Ivany Čermáko-
vé a repliky historického skla, tzv. „lesní“ sklo. 
Stále obměňujeme oblíbené luxusní skleněné 
šperky firmy Lampglas. Na skladě jsou ještě 
pořád kožené kabely, textilní předměty i čaje 
firmy Oxalis, sklo a porcelán.

Srdečně vás zveme k návštěvě. 
Nezapomeňte, Vánoce už klepou na dveře!

Galerie Kateřina

STŘEDISKO LEJSEK 
VYSOKÉ MÝTO

Harmonogram schůzek ve školním roce 
2007/2008
Světlušky (dívky 6 - 11 let) 
pátek 15.00-16.30

Skautky (dívky12 - 15 let)
pátek 17.00-18.30

Skauti (chlapci 12 - 15 let)            
úterý 16.30 

Místo konání: klubovny u Zvonice (nedale-
ko 1. stupně ZŠ Javornického).

Kontakt: Modré oko (Monika Jetmarová)
tel. 774 906 917, Modre.oko@seznam.cz
Borek (Lubor Nováček) tel.: 724 221 324.

Junák - svaz skautů a skautek
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Hliněná dílna Újezdec, venkovský ateliér 
výtvarnice Jany Krejzové u Růžového pa-
loučku

5. - 7. 10. a 3. - 4. 11.
INTERAKTIVNÍ HLINĚNÁ DÍLNA 
Keramický kurz pro začátečníky i pokročilé, 
je vhodný zejména pro toho, kdo by rád na-
byl zkušenosti s keramickou hlínou, ale i pro 
toho, kdo by rád své znalosti a zkušenosti 
dále prohluboval. Seznámíte se také se zá-
klady tvarování z volné ruky, základy reliéfu 
a plastiky a se základy točení.  Každý účast-
ník kurzu, který je akreditován MŠMT, dosta-
ne osvědčení. Lektorka: Jana Krejzová.

16. – 18. 11.
PLETENÍ Z PEDIGU I PROUTÍ
Výtvarně – pracovní dílna seznamující s 
pletením z africké liány – pedigu i vrbového 
proutí. Plést budeme bez formy, tedy z „vol-
né ruky“ a budeme hledat a snažit se udržet 
svůj nalezený tvar. Dílna je určena všem, 
kteří propadli tomuto prastarému řemeslu a 
také těm, kteří by jej rádi vyzkoušeli. A to i 
dětem od 10 let. Lektorka: Zuzana Kovaří-
ková z košíkářských dílen Bohnické léčebny 
v Praze.

24. – 25. 11.
PLETENÍ  Z PROUTÍ
Výtvarně – pracovní dílna seznamující s 
pletením z vrbového proutí.  Plést bude-
me oválný nebo kulatý koš s obloukovým 
uchem nebo dvěma kroucenými po  stra-
nách. Lektor:  Martin Schwarzer,  školní  rok  
2002-2003   strávil  jako  dobrovolník v Pen-
nine  Camphill Community v Anglii, kde pra-
coval v košíkářské dílně Terryho Wilkinsona. 
Lektor košíkářských víkendových kurzů v 
brněnských Lužánkách a Lipce.

Pravidelná cvičení jógy každý čtvrtek 
v 18.15 v tanečním sále ZUŠ.

Hliněná dílna Újezdec
BOLIVIE 
OBJEKTIVEM LÉKÁRNÍKA

RNDr. Václav Šeda vás obrazem i slovem 
provede po své cestě Bolivií a zároveň se 
pokusí zodpovědět vaše dotazy.

Čtvrtek 18. 10. v 18.00 hodin
Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém 
Mýtě, Pražská 72/I.
Vstup volný.

Přednáška

PŘEDNÁŠKA
Česká křesťanská akademie místní skupina 
Vysoké Mýto pořádá přednášku

P. Tomáše Hoffmanna

IRÁK – SLUŽBA VOJENSKÉHO 
KAPLANA
v pátek 19. 10. v 18.00 hodin
v sále ZUŠ Vysoké Mýto.
Vstupné dobrovolné.

CÍRKEV V POHYBU
Křesťané z Bratrské jednoty baptistů vás 
zvou od 14. do 21. října na následující 
akce:

Neděle 14. 10. v 9.30 hod. 
NEDĚLE DÍKŮVZDÁNÍ 
Bohoslužba, kde chceme vyjádřit vděčnost 
Bohu za uplynulý rok.

Pondělí 15.10. od 16.00 do 19.00 hod. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Možnost prohlídky domu, nahlédnutí do his-
torických i současných alb atd.

Církve

Více informací na www.raku.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904.
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Pondělí 15. 10. v 16.00 hod. 
TURNAJ 
VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Hraje se ve dvoučlenných týmech. Turnaj je 
pro mladé lidi. 

Úterý 16. 10. v 18.00 hod. 
VNITŘNÍ UZDRAVENÍ I
Seminář o tom, že Bůh uzdravuje i dnes. 
Přednáší dlouholetý pracovník v oblasti pas-
torace Ken Pitcher (přednáší česky).

Středa 17. 10.   9.00 – 11.00 hod. 
KLUB MAMINEK 
Pravidelné setkání pro maminky s malými 
dětmi.
Téma: Budování charakteru u dětí - přednáší 
Ken Pitcher, otec 4 dětí.

Středa 17. 10. v 18.00 hod.  
VNITŘNÍ UZDRAVENÍ II
Pokračování semináře Kena Pitchera.

Čtvrtek 18. 10. v 18.00 hod. 
BOLIVIE 
OBJEKTIVEM LÉKÁRNÍKA
RNDr. Václav Šeda bude promítat fotografie 
ze své cesty po Bolivii. Obrázky budou dopl-
něny průvodním slovem. Možnost besedy.

Pátek 19. 10. 18.00 – 20.00 hod. 
KLUB LAVINA
Téma: Máme naději?
Pravidelné setkání mladých lidí.

Neděle 21. 10. v 9.30 

BOHOSLUŽBA, 
JAK JI ASI NEZNÁTE 
Pro ty, kteří obyčejně nechodí do kostela.
 
Veškeré aktivity proběhnou v sálech a klu-
bovnách Sboru Bratrské jednoty baptistů ve 
Vysokém Mýtě, Pražská 72/I.
Vstup na všechny akce volný.

Těšíme se na Vás. 

Případné dotazy na tel. 731 137 842 
Mgr. Vladimír Zeman.

vás srdečně zve na setkání maminek s 
dětmi.

3. 10. 
RUČNÍ PRÁCE
Podzimní dekorace

10. 10. 
DOSTAVENÍČKO U ČAJE
Možnost být spolu a popovídat si.

17. 10. 
BUDOVÁNÍ CHARAKTERU 
U DĚTÍ
Seminář Kena Pitchera dlouholetého pra-
covníka s mládeží a otce čtyř dětí (přednáší 
v češtině).

24. a 31.10. 
DOSTAVENÍČKO U ČAJE
Možnost být spolu a popovídat si.

Setkáváme se pravidelně každou středu v 
9.00 hod. v prvním patře sboru BJB ve Vy-
sokém Mýtě, Pražská 72/I. 
Jste srdečně zváni i s dětmi, které si mohou 
hrát v klubovně.

Klub maminek

Milé maminky, tatínkové, prarodiče, hlídací 
tety přijďte se svými malými dětmi (1 - 6 let) 
do

CENTRA PRO RODINU 
KUJEBÁČEK
Scházíme se každou středu od 14.00 hodin
v prostorách MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 
397, Vysoké Mýto, tel. 465 424 542, 
email: kujebacek@seznam.cz

Základním posláním centra je  vytvoření otev-
řeného a přátelského místa k neformálnímu 
setkání  rodin s malými dětmi. 

Za dobrovolný příspěvek 30 Kč (pro členy 
centra 20 Kč) si děti mohou volně hrát a je 
připraven pro vás a hlavně pro vaše děti 
program, který se týká všech oblastí rozvoje 
osobnosti dítěte. Oblast pohybová, pracov-

Kujebáček
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ní, výtvarná, rozvoje poznání a komunikace. 
Tyto činnosti se střídají. Důraz je kladen na 
spolupráci rodiče a dítěte!
Rodiče zde najdou příležitost k aktivnímu 
strávení času s předškolními dětmi, k navá-
zání nových přátelství, k získání nových zku-
šeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu.
Do aktivit centra není třeba se předem při-
hlašovat. Doba pobytu v centru závisí na 
chuti maminky (rodin. příslušníka) a dítěte 
a je omezena pouze provozní dobou centra 
– do 17.00 hod.
S sebou si vezměte přezůvky, případně ma-
lou svačinku.

Těšíme se na vás!

JAK VYVÁZNOUT Z PŘEDVÁDĚCÍ 
AKCE SE ZDRAVOU KŮŽÍ?
Nabídky jsou lákavé. Zá-
jezdy na zajímavá místa, 
hodnotné dárky pouze 
za účast a k tomu chutný 
oběd zdarma. To vše je 
na dosah za pár korun 
na prezentačních akcích 
a zájezdech.
Ať už v místě bydliště nebo na předváděcích 
zájezdech se většinou jedná o stejné psy-
chologické triky na vás a především na vaši 
peněženku. Za prezentací zboží stojí do de-
tailů promyšlené a dotažené marketingové 
finty. Týmy odborníků vymýšlejí propracova-
né taktiky, abyste i vy měli potřebu nakoupit 
užitečný výrobek s dokonalými vlastnostmi. 
Není proto hanbou, pokud jste v návalu 
skvělých nabídek bezchybného zboží pod-
lehli a podepsali kupní smlouvu. 

Nevíte si rady?

Náš právní systém naštěstí pamatuje na tyto 
situace a umožňuje odstoupení od smlou-
vy poté, kdy teprve doma s klidnou hlavou 
zjistíte, co jste vlastně podepsali. Důležité je 
postavit se k této záležitosti včas a čelem a 
neponechávat nic svému osudu. Často nás 
navštěvují lidé, kteří hodili vše za hlavu a 
začínají věc řešit až ve chvíli, kdy obdrží od 
soudu exekuční příkaz. 
Vy, kteří neumíte říci ne, dobře zvažte, zda 
se takové akce zúčastníte či nikoliv. Než 
podepíšete kupní smlouvu, rozmyslete si, 
zda předváděné zboží opravdu potřebujete 
a zda jeho cena není přemrštěná. Když se i 
přesto k podpisu smlouvy rozhodnete, máte 
možnost od smlouvy odstoupit, pokud byla 
uzavřena mimo provozovnu prodávajícího. 
Nikdy nedávejte z ruky svůj občanský prů-
kaz!
Před podpisem smlouvu pečlivě pročtěte 
(především text psaný drobným písmem). 
Vyžadujte, aby na kupní smlouvě byly uve-
deny informace o firmě, od níž výrobek ku-
pujete (název, sídlo, IČO). Pokud s údaji ve 
smlouvě nesouhlasíte, trvejte na jejich opra-
vě. K výrobku požadujte potvrzený záruční 
list a návod k použití v českém jazyce.

Více informací poskytneme na adrese.

Občanská poradna Ústí nad Orlicí
17.listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.. 465 520 520 
e-mail. poradna@orlicko.cz

Provozní doba:
Po: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00
Čt:  8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00

nebo Kontaktní pracoviště Letohrad
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
tel.. 465 621 281
Provozní doba:
Út: 9.00 – 12.00

KATEŘINSKÝ JARMARK

18. 10. 9.00 – 15.00 v zasedací místnosti 
MÚ Družba Vysoké Mýto.

Ke koupi budou: nudle, ořechy, mák, kmín, 
suché květiny, ruční práce (dečky, ponož-
ky, hvězdičky, zvonečky...), pohledy a další 
zboží.

Místní skupina ČČK Vysoké Mýto
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NEHÁZEJTE ZÁŘIVKY DO POPELNIC 
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do  kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože 
z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. 
Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a 
výbojky) je sběrný dvůr v ulici Průmyslová, který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru 
elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí, ledniček, mixérů, vysavačů, počítačů 
apod. tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně 
třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více. 
Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpět-
nému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bez-
platně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě 
odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. 
Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto 
výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik 
kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného 
odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, 
je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich 
odběr vázal na nákup nových výrobků. Prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje ode-
vzdat v nejbližším sběrném dvoře.
Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti Ekolamp, Ase-
kol a Elektrowin, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém Ekolamp 
vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za 
prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady Ekolampu přepravovány k recyk-
laci. 
Město Vysoké Mýto má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných 
zářivek stále zvyšovalo. Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem 
Ekolamp. Pomoci můžete i vy - žádnou  zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do 
kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu 
dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) 
využít. 

KONTEJNER  NA  BIOODPAD
Z důvodu uzavření sběrného dvora Kpt. Poplera umožňujeme občanům odkládat bioodpad  
od 17. 9. do 15. 11. 2007 na spojnici mezi ulicemi Kpt. Poplera a Tisovskou do přistaveného 
kontejneru, vždy v pondělí a čtvrtek
od 15.00 - 18.00 hod.  (letní čas)
od 15.00 - 17.00 hod.  (zimní čas)
Odpad  bude  ihned odvezen. Skládkování mimo určené  hodiny či odkládání jiného odpadu  
není možné!

                                                                          Technické služby Vysoké Mýto

Technické služby
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Sokol Džbánov a Cykloklub Bendl pořádají 
22. ročník 

BĚHU DO KNÍŘOVSKÉHO KOPCE 
a 9. ročník 
KUJEBÁCKÉHO PEDÁLU 
časovky do Knířovského kopce. 
Akce se konají v sobotu 6. října, prezenta-
ce na oba závody je od 13.00 pod kopcem, 
start ve 14.00. V obou závodech jsou vypsá-
ny kategorie od předškolních až po dospělé, 
soutěží se o hodnotné ceny.

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH 
V ČASTOLOVICÍCH
Devátá zahrádkářská oblastní výstava ovo-
ce, zeleniny a květin pod názvem Zahrada 
Východních Čech se uskuteční ve dnech 
5. – 7. října v areálu  Sokolské zahrady, 
sokolovny a nové zahrádkářské budovy 
v Častolovicích.
Pořadatelé zvou všechny milovníky pří-
rody do Častolovic na výstavu, která má 
motto Radost, Krása, Užitek a bude ote-
vřena od 9.00 hod. do 17.00 hod.  Bližší 
informace na tel. 721 311 719 nebo na 
www.zahradkari.com, kde jsou i výsledky 
z  loňské výstavy.

Výstava

Sport
DOTACE Z EU PRO NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE
Neziskové organizace mají nyní jedinečnou 
možnost zapojit se do velkých partnerských 
projektů, které se budou ucházet o dotace z 
evropských fondů. 
Máte nápady, a nemáte kapacity pro jejich 
realizaci? Pak jste na tom stejně jako velká 
část neziskových organizací v Pardubickém 
kraji. Koalice nevládek Pardubicka, která 
sdružuje neziskové organizace působící 
v Pardubickém kraji, proto připravuje 
SPOLEČNÉ projekty, které na principu part-
nerství spojí síly více neziskových organizací 
v kraji. SPOLEČNÉ projekty by měly mít větší 
šanci uspět v konkurenci, protože budou 
připraveny a řízeny profesionálním týmem 
Koalice nevládek Pardubicka a budou za-
sahovat větší území a širší cílovou skupinu. 
SPOLEČNÉ projekty jsou jedinečnou šancí 
pro menší organizace, které nemají kapacity 
na zpracování projektů.
Realizací SPOLEČNÝCH projektů získají 
neziskové organizace zkušenosti s evrop-
skými fondy, budou moci odborně školit své 
zaměstnance, přijmout nové pracovníky pro 
realizaci rozvojových projektů či zkvalitnit 
způsob řízení svých organizací. Získají také 
příležitost navázat spolupráci s domácími i 
zahraničními neziskovými subjekty a získají 
významný a prestižní zdroj příjmů.
Koalice nevládek Pardubicka nyní hledá 
další náměty na projekty, které by mohly být 

Dotace z EU

realizovány jako SPOLEČNÉ. Hledá také 
neziskové organizace, které se chtějí zapo-
jit do příprav SPOLEČNÝCH projektů. Míra 
zapojení závisí na ochotě a schopnostech 
každé organizace.
Získat podrobné informace a zapojit se do 
přípravy a realizace SPOLEČNÝCH projektů 
se můžete na internetových stránkách www.
spolecne.eu.
Ing. Karel Borovička, manažer projektu 
Společně!, borovicka@spolecne.eu

Kontakt:
Karel Borovička, 774 412 476
Koalice nevládek Pardubicka
Husova 168

SALON DÁŠENKA
stříhání pejsků
tel.: 777 670 869
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 prodej: pondělí až pátek od 13.00 do 17.00 hod.
  sobota od 9.00 do 11.00 hod.

nabízí od 8. 10. do 31. 10. 2007

ZAHRADNICTVÍ STRAPINA
Vysoké Mýto

KROUHANÉ ZELÍ,
CIBULI NA USKLADNĚNÍ,

HRNKOVÉ CHRYZANTÉMY, MACEŠKY

Zahradnictví Strapina, Choceňská 97/III
Vysoké Mýto, tel.: 465 424 848

Hálkova 30, Vysoké Mýto (pod prodejnou Donocykl)

otevřena nová prodejna
ZOO obchod Terall

• velký výběr krmiv
• živá zvířata
• zakázková výroba terárií, akvarií, bytových skleníků
• akvarijní a terarijní rostliny

www.terall.cz
Tel.: 465 321 637, 737 819 929

ZDE JE MÍSTO

PRO VAŠI R
EKLAMU!
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AGENTURA OK PLUS – �eská T�ebová
Seminá�e podzim – zima 2007 

10. �íjna Dlouhodobý majetek a odpisy majetku z ú�etního a da�ového pohledu po novelách 2007
                                Kv�toslava Novotná – ú�etní a da�ová poradkyn� Brno 
17. �íjna Da� z p�idané hodnoty – uplat�ování ve vztahu k EU a t�etím zemím
                                Ing. Ji�í Klíma – da�ový poradce, �len p�edstavenstva Sdružení ú�etních a da�ových poradc� v Brn�
23. �íjna Zákoník práce a jeho novela v roce 2008

          JUDr. Ladislav Jouza – MPSV Praha, spoluautor zákoníku práce
7. – 9. listopadu Dan� 2008 - Dan� z p�íjm� – Ing. Ji�í Klíma
                                DPH – Ing. Ivana Langerová 

          Správa daní a poplatk� – JUDr. Nad�žda Vrbková 
21. listopadu         Vzory písemností, smluv a dohod podle nového Zákoníku práce

          JUDr. Ladislav Jouza – MPSV Praha, spoluautor zákoníku práce
27. listopadu          Nemocenské pojišt�ní v roce 2007 a zm�ny v roce 2008

                Ji�ina Frá�ová – vedoucí odboru sociálního pojišt�ní MSSZ Brno
29. listopadu          Firemní auta z pohledu ú�etnictví a daní v roce 2007
                                 Kv�toslava Novotná – ú�etní a da�ová poradkyn� Brno
6. prosince Novela zákona o daních z p�íjm� pro rok 2008 

              Ing. Ji�í Klíma – da�ový poradce, �len p�edstavenstva Sdružení ú�etních a da�ových poradc� v Brn�
17. prosince           Ro�ní ú�etní záv�rka 2007
                                 Kv�toslava Novotná – ú�etní a da�ová poradkyn� Brno 
17. ledna 2008 Zda�ování mezd a plat� 2007/2008 – ro�ní zú�tování za rok 2007

          Ing. Iva Rindová – Finan�ní �editelství Hradec Králové 

      Kontakt: Agentura OK plus, Staré nám�stí 47, 560 02 �eská T�ebová
Informace: Tel., fax 465 533 289, www.danovy-por.cz 
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Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.
www.max-rk.cz

PŮJČKY • HYPOTÉKY • ÚČTY • KARTY

GE Money Bank

Považujte to za své
S Expres půjčkou 
rychle získáte, cokoli chcete

Žádejte on-line na
www.gemoney.cz
nebo volejte 844 844 844

Splatnost úvěru 84 měsíců. RPSN 12,64 %.

Akce platí
do 15. 10. 2007

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

Regiony A5 sirka CB.indd 2 19.9.2007 18:30:06

náměstí Přemysla Otakara II. 205, 566 01 Vysoké Mýto
465 420 901

Bělidla 1061, 570 01 Litomyšl
465 653 841
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