


Vážení spoluobčané,

právě jste otevřeli první číslo nového měsíčníku, který na základě rozhodnutí Rady města 
a Zastupitelstva města Vysokého Mýta bude vydáván pro větší informovanost všech obyvatel,
podniků, institucí, podnikatelů, zaměstnanců, studentů, žáků i návštěvníků našeho města 
i blízkého okolí. Jsem přesvědčen, že každý z Vás najde na stránkách tohoto periodika nejen kulturní,
sportovní a společenský kalendář, ale i užitečné informace a zprávy, včetně ohlasů na jejich úroveň.
Věřím, že složení redakční rady, která byla jmenována Radou města, dává záruku možné budoucí
spolupráce i s Vámi se všemi, kteří budete chtít jakkoli přispět k co nejlepšímu využití všech stránek
Vysokomýtského zpravodaje. 
Přeji Vám všem, abychom každý měsíc našli na těchto stránkách nejen černou kroniku, ale také
pozitivní zprávy z našeho společného života ve městě, které máme rádi a přejeme mu jistě jen to
nejlepší.
Upřímně Vás všechny zdravím a přeji Vám do nového roku 2005 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti,
vzájemné tolerance a úcty k sobě navzájem.

Váš

Bohuslav  Fencl
starosta



Slovo šéfredaktora
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky první číslo Vysokomýtského zpravodaje. Po několika letech „pouhého“
kulturního a sportovního přehledu jsme došli k závěru, že obyvatelé Vysokého Mýta si zaslouží
něco víc. VZ bude měsíčník s některými pravidelnými rubrikami, kulturním přehledem 
a hlavně s velkým prostorem pro oficiální zprávy z MěÚ a Vaše dotazy. 
Mnoho „zaručených zpráv“ vzniká ze špatné nebo nekvalitní informace. Tomu chceme
předcházet a dáváme Vám možnost být u toho.
Současná rychlá doba na druhé straně nedává normálnímu člověku příliš možností zastavit se,
prohlédnout si, zhodnotit. Napište nám, co se Vám povedlo, nebo co připravujete, může to
zajímat mnoho lidí. Vaše příspěvky pro nás budou velmi důležité.
Vysokomýtský zpravodaj bude k volnému odběru na předem vyjmenovaných místech 
a prozatím bude z d a r m a . Věříme, že k němu postupně získáte vztah, stane se Vaším
Zpravodajem a nezahrnete ho k reklamním tiskovinám, které plní Vaše odpadkové koše.
Město Vám tuto službu poskytne zdarma, ale získat další finanční prostředky na její zkvalitnění
se nebráníme. Ve VZ bude vyhrazen prostor pro Vaši reklamu a díky Zpravodaji se můžete se
svou reklamou dostat k většině obyvatel našeho města a okolí.
Redakční uzávěrka dalšího čísla bude vždy 15. den v měsíci a budeme Vás o ní v každém čísle
informovat.
Veškeré Vaše příspěvky bude zpracovávat paní Petra Klasovitá v kanceláři M-KLUBu 
na tel./fax čísle 465 420 420. E-mail: petra.klasovita@vysoke-myto.cz

Těšíme se na Vaši spolupráci.
Dr. Josef Mlíka

šéfredaktor

BASS Eduard (*1. 1. 1888 Praha, 
+2. 10. 1946 tamtéž) - český novinář,
kabaretiér a spisovatel
JEŽEK Jaroslav (*25. 9. 1906 Praha, 
+1. 1. 1942 New York) - český skladatel,
klavírista, dirigent a sbormistr
BĚHOUNEK František (*27. 10. 1898
Praha, +1. 1. 1973 Karlovy Vary) - český
fyzik-radiolog, polární  badatel 
a spisovatel
HOSTINSKÝ Otakar (*2. 1. 1847
Martinoves u Budyně, +19. 1. 1910 Praha) 
- český estetik a hudební vědec
BRIXI František Xaver (*2. 1. 1732 Praha,
+ 14. 10. 1771 tamtéž) - český hudební
skladatel
HAŠEK Jaroslav (*30. 4. 1883 Praha, 
+3. 1. 1923 Lipnice u Havlíčkova Brodu ) -
český prozaik, satirický žurnalista 
a bohém

FRAGNER Jaroslav (*25. 12. 1898 Praha,
+ 3. 1. 1967 tamtéž) - český architekt,
návrhář nábytku a malíř
JUNKOVÁ Eliška (*16. 11. 1900 Olomouc,
+ 5. 1. 1994 Praha) - česká automobilová
závodnice
KOSÁREK Adolf (*6. 1. 1830 Herálec 
u Humpolce, +3. 10. 1859 Praha) - český
malíř
MENDEL Johann Gregor (*22. 7. 1822
Hynčice u Kravař, +6. 1. 1884 Brno) 
- moravský zakladatel genetiky
německého původu
PLEČNIK Josip (*23. 1. 1872 Lublaň, 
+7. 1. 1957 tamtéž) - slovinský architekt
působící v Čechách
SKUPA Josef (*16. 2. 1892 Strakonice, 
+8. 1. 1957 Praha) - český loutkář,
výtvarník a autor loutkových her
ČAPEK Karel (*9. 1. 1890 Malé
Svatoňovice, +25. 12. 1938 Praha) - český
prozaik, dramatik, novinář a překladatel

Kalendárium
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JIREČEK Konstantin (Josef) (*24. 6. 1854
Vídeň, + 10. 1. 1918 tamtéž) - český
politik, diplomat a historik, zakladatel
české balkanologie a byzantologie
SEIFERT Jaroslav (*23. 9. 1901 Praha, 
+10. 1. 1986 Praha) - český básník,
nositel Nobelovy ceny za literaturu
HUSÁK Gustáv (*10. 1. 1913 Bratislava
-Dúbravka, +18. 11. 1991 tamtéž) 
- slovenský právník, československý
politik a prezident
HANKA Václav (*10. 6. 1791 Hoříněves, 
+12. 1. 1861 Praha) - český básník,
filolog a národní buditel
DRTIKOL František (*3. 3. 1883 Příbram, 
+13. 1. 1961 Praha) - český fotograf,
malíř a grafik
OČKO z VLAŠIMI Jan (+14. 1. 1380) 
- český politik a duchovní, pražský
arcibiskup a kardinál
PALACH Jan (*11. 8. 1948 Všetaty, 
+19. 1. 1969 Praha) - český student
ELIŠKA PŘEMYSLOVNA (*20. 1. 1292, 
+28. 9. 1330 Vyšehrad) - česká královna 
z rodu Přemyslovců
RUDOLF II. (*18. 7. 1552 Vídeň, 
+20. 1. 1612 Praha) - český a uherský
král a římskoněmecký císař z dynastie
Habsburků
NĚMCOVÁ Božena (*4. 2. 1820 Vídeň, 
+21. 1. 1862 Praha) - česká spisovatelka
KŘIŽÍK František (*6. 7. 1847 Plánice 
u Klatov, + 22. 1. 1941 Stádlec u Tábora) -
český elektrotechnik, vynálezce 
a podnikatel

BARÁK Josef (*26. 1. 1833 Praha, +15.
11. 1883 tamtéž) - český politik a novinář
NOVOTNÝ Antonín (*10. 12. 1904 Praha-
Letňany, +28. 1. 1975 Praha) -
československý komunistický politik 
a prezident
DESTINOVÁ (Destinnová) Ema
(*26. 2. 1878 Praha, +28. 1. 1930 České
Budějovice) - česká pěvkyně
RETTIGOVÁ Magdaléna Dobromila
(*31. 1. 1785 Všeratice, +5. 8. 1845
Litomyšl) - česká spisovatelka a národní
buditelka
ŠVEJCAR Josef (*20. 5. 1897 Praha, +31.
1. 1997 tamtéž) - český lékař, pediatr

Významné dny
1.1. Světový den míru
slaví se od roku 1968 z iniciativy papeže
Pavla VI. 
1.1. Den obnovy samostatného českého
státu
28.1. Mezinárodní den mobilizace proti
jaderné válce
slaví se od roku 1986 
28.1. Den širokopásmových služeb
tento den má být symbolem masového
rozšiřování vysokorychlostního internetu 
31.1. Světový den pomoci malomocným

Naše Kalendárium zachycuje významné postavy 
z českých zemí vážící se k naší historii, literatuře,
výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha
dalším oblastem, bez ohledu na to, zda se do nich
jednotlivé osobnosti zapsali blahodárně, či neblaze. 
Kalendárium Vám o nich poskytne základní údaje.
zdroj: www.libri.cz

v lednu 2005

115. výročí narození
Bohuslav Závada * 17. ledna 1890
+ 26. srpna 1942
Plukovník Bohumil Závada se narodil 
v Býškovicích u Bystřice pod Hostýnem 
v rodině učitele. Vystudoval stavební
inženýrství na České technice v Brně. 
V době první světové války  narukoval  na
ruskou frontu a  domů se vrátil s legionáři až
v r. 1920.

Regionální  výročí V roce 1928 byl jmenován zástupcem velitele
30. pěšího pluku ve Vysoké Mýtě. 
V době druhé světové války se zapojil do
odbojové skupiny "Obrana národa".  V roce
1940 byla jeho činnost v odboji odhalena, byl
zatčen gestapem, obviněn z velezrady, 
v lednu 1942 odsouzen k trestu smrti 
a v srpnu 1942 v Berlíně - Plötzensee
popraven.
Plukovník Bohuslav Závada byl jmenován
brigádním generálem in memoriam.

90. výročí narození
Ladislav Trpkoš *17. ledna 1945
Sportovec Ladislav Trpkoš se ve Vysokém
Mýtě narodil. Ještě jako dítě se s otcem
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přestěhoval do Prahy a od svých 12 let se
věnoval basketbalu. V roce 1936 se zúčastnil
XI. olympijských her v Berlíně a v roce 1948
XIV. olympijských her v Londýně. Ladislav
Trpkoš navštívil Vysoké Mýto v r. 1997, kdy se
slavilo 100. výročí basketbalu ve Vysokém
Mýtě.

85. výročí narození
Milada Čadikovičová * 30. ledna 1920
+ 10. února 1976
Operní zpěvačka Milada Čadikovičová,
rozená Nohýnková, se ve Vysokém Mýtě

narodila. Vystudovala operní zpěv na pražské
konzervatoři a od roku 1948 až do své smrti
byla členkou operního souboru Národního
divadla. Její předností byl zvučný, příjemně
znějící alt. Spolehlivě obsáhla široký
repertoár v dílech klasických i moderních. 
K jejím nejznámějším rolím patřily Veruna 
v Dvořákově opeře Šelma sedlák, Háta 
a Ludmila ve Smetanově  Prodané nevěstě,
Martinka v Hubičce, Veruna v Blodkově opeře
V studni, stařenka Buryjovka v Janáčkově Její
pastorkyni aj.

Vysoké Mýto - tradice a současnost
úryvek z knihy, kterou vydalo Město Vysoké Mýto v roce 2004.
Zvyky a obyčeje
„Na sv. Martina (11. listopadu) končil hospodářský rok a začínalo tzv. zimní období. V ten den
se konaly posvícenské hody. K nim vždy patřila pečená husa a martinské rohlíky, tvarem
připomínající podkovy koně sv. Martina.
Čtyři neděle před dnem Narození Páně (25. prosince) začíná advent, jeden 
z nejvýznamnějších období ročního cyklu, doba očekávání Kristova narození. Naplňovala ji
nejen příprava domácností na Vánoce, ale lidé také praktikovali zvyky spojené se světci, z nichž
se však do dnešní doby dochoval pouze jediný - mikulášská pochůzka.
Večer před svátkem sv. Barbory (4. prosince) chodívaly po vesnici Barborky - dívky a ženy
zahalené do bílých  prostěradel a s rouškou přes obličej. Hodné děti obdarovávaly ovocem 
a různými pamlsky, zlobivým hrozily metlou.
Dnešní mikulášské „chození“ v předvečer sv. Mikuláše (6. prosince) je pouhým zlomkem
původního mikulášského průvodu, jak jej známe z Litomyšlska a Vysokomýtska ještě z konce
19. století. K nejobvyklejším postavám patřili sedlák se selkou, Žid, kominík, ras, voják, Turek,
kobyla dragouna a  samozřejmě Mikuláš, andělé a čerti. Každá z postav měla svou a mnohdy
nelichotivou úlohu, kterou jim lidská představivost ne vždy právem přisuzovala (jak se dá tušit,
např. ras a Žid). Peklo se mikulášské pečivo. Podle zpráv z různých částí Čech víme, že  se
jednalo nejenom o veselý, ale také velmi nebezpečný zvyk, nebo� při něm  často docházelo 
k úrazům.
Na sv. Lucii 13. prosince chodívaly od stavení ke stavení Lucky, dívky zahalené do bílého pláště
se šátkem na hlavě, popř. ještě na obličeji s dlouhým papírovým „zobákem“. 
V ten den ženy nesměly příst. Pokud Lucky našly rozdělané dílo, pocuchaly jej 
a potrhaly.
V předvečer Narození Páně, 24. prosince, si lidé dávali drobné dárky - děti často dostávaly
sušené ovoce a jiné drobné pamlsky - a především věřili na jakousi kouzelnou moc na Štědrý
den a večer. To se projevovalo dvěma způsoby: lidé se pokoušeli hádat budoucnost 
a dodržovali určité zvyky. Na svoji budoucnost usuzovali z rozkrojeného jablka, házením
střevíce, litím olova a mnoha jinými způsoby. Svazovali například nohy stolu a židlí, aby rodina
zůstala pohromadě. Na stole nesměly chybět některé potraviny: kroupy a hrách - aby bylo
hodně peněz, česnek a cibule - aby byl člověk zdravý. Stůl pokrývala jablka, ořechy, med,
sušené ovoce a samozřejmě vánočka. Její tvar připomíná dětskou zavinovačku; dříve
hospodyně vánočky dělaly i s dětskou hlavičkou, zapletenou na její horní straně v jedné třetině.
Zvyk, který považujeme za velmi starý - zdobení vánočního stromku - patří naopak k těm
nejmladším. První takový stromek z Čech známe až z roku 1812. K většímu rozšíření došlo
nejprve ve městech ve druhé polovině 19. století a od poslední čtvrtiny 19. století si své místo
nachází také ve vesnickém prostředí. Nejpozději od 18. století zdobili lidé ve svých obydlích
betlémy. Přestože Vysokomýtsko není tradiční betlémářskou oblastí jako například
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Přečetli jsme si v usnesení Rady města
Vysoké Mýto:
• zámek Nové Hrady je jiným oddacím
místem Města Vysoké Mýto ode dne
platnosti nového matričního zákona 
• obřadními dny budou ve Vysokém Mýtě
liché soboty a v Nových Hradech sudé
soboty s účinností ode dne platnosti nového
matričního zákona 
• město Vysoké Mýto se v roce 2005
zúčastní na těchto veletrzích cestovního
ruchu: Regiontour Brno, Holiday World
Praha, Regionpropag Pardubice
• RM souhlasila s instalací městského znaku
na vstupní bránu stadionu a s užíváním
názvu Městský stadion
• rezignace sl. Bc. Kateřiny Rejentové na
funkci vedoucí Odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu k 30. 10. 2004
• dotace ve výši Kč 5.000,- Společnosti
železniční při DKV Česká Třebová na jízdu
Mikulášského vlaku s parní lokomotivou na
trati Choceň - Litomyšl
• žádost Občanského sdružení BERENIKA -
Vysoké Mýto o pronájem pavilonu v MŠ
Slunečná
• Ing. Pavelka   prověří možnost plynofikace
místních částí Vysoké Mýto - Lhůta a Vysoké
Mýto - Svařeň
• předložen ceník za výlepové služby platný
pro M-KLUB Vysoké Mýto od 1. 12. 2004. 
• schválena Smlouva o implementaci

informačního systému s firmou PVT, a. s., 
v předloženém znění a s firmou GEOVAP,
spol. s r. o. v  předloženém znění
• informace o údržbě válečných hrobů ve
Vysokém Mýtě
• informaci o změně služeb městských
strážníků Vysoké Mýto 
• oznámení Mládeže ČČK o konání shro-
máždění - Svíčkového průvodu za oběti
AIDS dne 1. 12. 2004 od 18.00 do 19.30 hod
• rada pověřila místostarostu zjištěním
možnosti navázání oficiálních kontaktů 
s městem Chioggia v Itálii

Z rady a zastupitelstva

Informace 
z odboru životního prostředí
Na tomto místě se budete pravidelně
setkávat s informacemi odboru životního
prostředí.

1) Upozorňujeme původce odpadů (fyzické
osoby oprávněné k podnikání, právnické
osoby) a oprávněné osoby, které nakládají
nebo produkují více než 50 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok
nebo více než 50 tun ostatních odpadů za
kalendářní rok, na povinnost, vyplývající 
z §39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 

Informace z MěÚ
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Orlickoústecko, Českotřebovsko nebo Králicko, zvyk stavění betlémů ve světnicích zde není cizí.
Na Štěpána (26. prosince) začíná doba koled. Téměř všude v Čechách ten den chodí hlavně děti
z chudých rodin koledovat. Ve stejný den obvykle končila děvečkám a čeledínům „služba“.
Již 1. ledna chodívali chlapci  v  některých vesnicích západně od Vysokého Mýta (směrem až 
k Rychmburku) na tzv. novoroční koledu. Oproti tomu ve všech vsích na Vysokomýtsku  se až
do 20. století udržela jiná koleda, tříkrálová. Dne 6. ledna se tři menší chlapci přestrojili za krále
a na každé stavení, kde koledovali, napsali svěcenou křídou K+M+B, tedy svá jména: Kašpar,
Melichar a Baltazar. K nim vždy připojili ještě letopočet.
Za jeden z nejveselejších zvyků v minulosti platil masopustní průvod, kdy poslední den vlastního
masopustu chodily po vsích maškary. Například ve Srubech nesměly chybět postavy Cikánů,
dráteníci, dědek s bábou, indiáni a flašinetář. Po Stradouni chodili vojáci, pán a paní, Žid,
Cikánka a ras.
Po masopustu následuje 40 dní před Velikonocemi. Jsou obdobou vánočního adventu - přichází
s nimi doba příprav a očekávání."
Pokračování příště…

Knihu lze zakoupit v IC v budově MěÚ, B. Smetany 92, Vysoké Mýto. 



o odpadech. To znamená, zaslat 
do 15. února 2005 na městský úřad, odbor
životního prostředí, hlášení o produkci 
a nakládání s odpady za rok 2004, tj. řádně
vyplněnou přílohu č. 20 k vyhlášce 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.

2) Oznamovací povinnost pro malé 
a střední zdroje znečištění ovzduší.
Upozorňujeme provozovatele malých
zdrojů znečiš�ování ovzduší (zařízení ke
spalování o tepelném výkonu nižším než 0,2
MW, které slouží k podnikatelskému
účelu) a provozovatele středních zdrojů
znečiš�ování ovzduší (zařízení ke spalování
paliv o tepelném výkonu od 0,2 MW do 5
MW a technologické procesy dle nařízení
vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví
emisní limity a další podmínky provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečiš�ování
ochrany ovzduší, v platném znění) na
povinnost vypočítat samostatně poplatek za
znečiš�ování podle skutečností uplynulého
roku a doručit jej do 15. února 2005
příslušnému orgánu ochrany ovzduší včetně
příslušných údajů - t.j. na MěÚ Vysoké Mýto,
odbor životního prostředí - Ing. Rittich.
U malých spalovacích zdrojů o výkonu do
50 kW včetně nebo u zdrojů používajících
jako paliva koks, dřevo, zemní plyn nebo
topný olej s obsahem síry do 0,1% není
zákonem stanoven poplatek - na tyto zdroje
se oznamovací povinnost nevztahuje.
Provozovatelé všech malých stacionárních
zdrojů znečiš�ování jsou však povinni
zajiš�ovat prostřednictvím oprávněné osoby
(kominík,  který je držitelem oprávnění,
vydaného Ministerstvem životního prostředí
ČR) měření účinnosti spalování, měření
množství vypouštěných látek a kontrolu
spalinových cest u spalovacích zdrojů
provozovaných při podnikatelské činnosti
a to nejméně jedenkrát za 2 roky, protokol
jsou povinni doručit na MěÚ Vysoké Mýto,
odbor životního prostředí - Ing. Rittich.
Provozovatelé středních zdrojů jsou
povinni vést provozní evidenci, zpracovat
souhrnnou evidenci z údajů v provozní
evidenci a spolu s výpočtem poplatků ji
doručit do 15. února 2005 příslušnému
orgánu ochrany ovzduší, t.j. rovněž na MěÚ

Vysoké Mýto, odbor životního prostředí 
- Ing. Rittich. U středních zdrojů se
jednorázovým měřením zjiš�ují emise
znečiš�ujících látek 1x za 3 roky, protokol 
o měření je provozovatel povinen doručit na
MěÚ Vysoké Mýto, odbor životního prostředí
- Ing. Rittich.
Formuláře pro malé a střední zdroje lze
vyzvednout na MěÚ Vysoké Mýto.

3) V polovině listopadu byl do domácností
ve Vysokém Mýtě doručen leták o třídění
odpadů, součástí tohoto letáku byl
„EKOTEST o trička ŽÍŽALY MEJŤANDY“.
Slosování správně zodpovězených
EKOTESTŮ proběhlo 6. 12. 2004. 
Vylosováni byli:
František Krčil, Vysoké Mýto; Jiří Doskočil,
Vysoké Mýto; Tomáš Pidima, Vysoké Mýto;
František Vostal, Vysoké Mýto; Jan Turek,
Nové Hrady; Sabina Pavlišová, Vysoké
Mýto; Pé�a Novotný, Vysoké Mýto; Daniel
Andrle, Vysoké Mýto; Michaelka Zimová,
Vysoké Mýto; Žaneta Burešová, Vysoké
Mýto

Gratulujeme!

Výlep plakátů 
ve Vysokém Mýtě
Pokud chodíte po našem městě s očima
otevřenýma, jistě jste si všimli, že něco
kolem plakátovacích ploch už delší dobu
není v pořádku.
Celý rok 2004 prováděla výlep ve Vysokém
Mýtě specializovaná firma Rengl až 
z Liberce. Občané i organizace k ní měli
různé výhrady od příliš vysoké ceny až po
výlep pouze v neděli jednou za týden.
Stížnosti se projednávaly v komisích 
a v Radě města a nakonec byla smlouva
firmě vypovězena.
Firma Rengl, už ve výpovědi, odstranila
staré plakátovací plochy a nahradila je
novými. Město má zájem odkoupit nové
plakátovací tabule i z toho důvodu, že jsou
pevně zabudované na jeho pozemcích.
Probíhají jednání a prozatím je jasné pouze
to, že prováděním výlepu byla pověřena
organizace M-KLUB Vysoké Mýto. V době
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Seznam dětí přivítaných v r. 2004 mezi občany Vysokého Mýta
Andrle Matěj, Barták Pavel, Benák David, Cejpová Milada, Čepičková Kateřina, Doležal Tomáš,
Doležalová Vendula, Dostálová Tereza, Doubravský Stanislav, Drahoš Michael, Dušek Jakub,
Eliášová Kateřina, Ferková Carmen, Ferková Vanesa, Filipi Eduard, Filippiová Lenka, Giňa Alex,
Havlíková Adéla, Hejkrlíková Adéla, Hodáňová Adéla, Horáček Jaroslav, Horáková Veronika,
Horský Martin, Hrdličková Tereza, Husáková Martina, Hušák Vojtěch, Hyksa Vojtěch, Chejnovská
Kristýna, Chejnovská Lucie, Jachanová Nicol, Janecká Kateřina, Jeřábek Petr, Josefyová
Valentýna, Kalánková Eliška, Kopecká Veronika, Kopecký Jiří, Kora Aleš, Koš�ál Lukáš,
Koš�álová Aneta, Křížková Kateřina, Kubová Aneta, Kubová Karolína, Lexa Matyáš, Lisičan
Ondřej, Liška Lukáš, Lišková Michaela, Majer Matyáš, Mareš Patrik, Matějovský Jakub,
Menclová Ta�ána, Mikan Matěj, Mikulka Petr, Mimrová Eliška, Myšáková Denisa, Novák Jan,
Novák Jaroslav, Pánek David, Papoušková Amálie, Perková Kateřina, Petrová Elen, Pokorná
Valérie, Pompa Antonio Wiliam, Popelková Kateřina, Prachař Jiří, Příhoda Eduard, Přikrylová
Natálie, Rabas Patrik, Rýz Bohuslav, Sablík Jan, Sádovská Karolína, Slupecká Denisa,
Soukalová Dana, Soukupová Anežka, Stach Jakub, Stein Vojtěch, Stoklasa Jiří, Stoklasová Klára
Sysová Natálie, Šetétová Natálie, Ševčuk Jakub, Škrabalová Sabina, Štangl Jan Jakub, Štolbová
Sára, Šulc Martin, Tejkalová  Marika, Tichý Aleš, Tomášek Pavel, Trávníček Tadeáš, Trunec
Michal, Urban Pavel, Urbánek Milan, Vaňková Eliška, Veselý Filip, Vodička Štěpán, Vokál Matěj
Vopařil Jiří, Vrátil Ondřej, Walter Filip, Zamastilová Sabina, Zemanová Kristýna, Zerzánová 
Veronika. Zdroj: SPOZ

Společenská kronika

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

Městská knihovna Půjčovní doba
Pozor! S platností od 1. prosince 2004
jsme ji pro Vás rozšířili následovně:

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
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uzávěrky tohoto čísla byl výlep prováděn na
provizorní tabule na osmi místech ve městě.
Bude tomu tak i nadále až do vyřešení
celého případu.
M-KLUB pro vás zpracoval a připravil nové
obchodní podmínky, objednávky a ceník
služeb. K vyzvednutí v kanceláři. 

Nejdůležitější informace:
• Výlep se bude provádět 2 x v týdnu

-  úterý, pátek.
• Nižší cenové relace ve vztahu k velikosti 

plakátů a počtu dnů.
• Na Vaše přání budou plakáty vylepovány 

i v okolních obcích.
Těšíme se na dobrou spolupráci.

Josef Mlíka
ředitel M-KLUBu



Výstava:
Vestibul a dětské oddělení Měk
Výtvarné práce dětí ze ZŠ 
Knířov na téma „Zima“

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

Zajímavé nové tituly 
z našeho fondu:

Naučná literatura
Slavné pražské vily

Demel Dalibor: 
Kdo rozbije hory

Farník Jaromír:  
Album Vlasty Buriana

Klíma Jan - Andrle Augustin: 
Mezi třemi kontinenty

Nakonečný Milan: 
Psychologie téměř pro každého

Rohál Robert: 
La	ka Kozderková

Mareček Luboš: 
Filmové kralování Bolka Polívky

Beletrie
Al-Nahi Donya: 
Hrdinka pouště

Budař Jan:
Nuda v Brně

Fulghum Robert: 
Třetí přání

Kellerman Jonathan: 
Terapie

Noll Ingrid: 
Lékárnice

Pausewang Gudrun: 
Sága rodu Rotwengelů

Šmíd Zdeněk: 
Jak se mají Mayové 
aneb proč bychom se …

Literatura pro děti
Bořkovo zimní dobrodružství

Dickinson Rosie: 
Poznáváme umění

Edwards Hartley E.: 
Obrazová encyklopedie koní

Chaloupek Václav: 
Bráškové

Kuršová Květa: 
O klukovi z plakátu

Friedrich Joachim: 
Čtyři a půl kamaráda a ukradený diamant

Stará Ester: 
Žežicha se neříká

Wilson Jacquelin: 
www.trápení

Rok 2004 je už jen vzpomínkou
Městská knihovna ve Vysokém Mýtě 
v průběhu loňského roku kromě své hlavní
činnosti, kterou je poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb 
a soustavné ochraňování, doplňování 
a zpracovávání knihovních dokumentů,
připravila pro své návštěvníky celou řadu
akcí.
Již na začátku roku čekal na ty nejmenší
dětský koutek, který byl vybudován 
s laskavým přispěním sponzorů Karosa,
a.s., Kuncovo knihkupectví, Sklenářství -
Martin Brychta a zřizovatele městské
knihovny Města Vysokého Mýta. Brzy po
jeho zřízení se ukázalo, že si získal své
příznivce a stal se místem, do něhož se ti
nejmenší rádi vrací. Pro děti, které doposud
knihovnu nenavštívily, jsme připravili
slavnostní zápis do knihovny, aby se i tato
chvíle zařadila mezi významné mezníky
života. Zápis byl zároveň i oslavou  "Dne
dětské knihy" a pro velký zájem se
uskutečnil v jarních měsících  ve třech
termínech. Březen proběhl již tradičně ve
znamení Měsíce internetu. Městská
knihovna pořádala bezplatná školení v práci
s touto počítačovou sítí. Vždy byla plně
obsazena zájemci, kteří se doposud neměli
možnost s internetem v praxi setkat.
Vzhledem k blížícímu se vstupu ČR do
Evropské unie v květnu loňského roku MěK
připravila pro posluchače pětidílný cyklus
přednášek, který se uskutečnil v zimních 
a jarních měsících. Přednášející JUDr. Eva
Vaňková  seznámila posluchače s historií
evropské integrace,  s Evropskou ústavou, 
s institucemi  Evropské unie a mnoha
dalšími zajímavostmi, které s Evropskou unií
souvisí. Dvakrát nás v uplynulém roce
navštívily dětské psycholožky PhDr. Jana
Mervartová a PhDr. Ladislava Lažová.
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Středa 5. 1. 2005 v 19.00
ANAKONDA: HONBA  
ZA  KRVAVOU ORCHIDEJÍ
Dobrodružný thriller USA. Po sedmi letech
se na plátno vrací digitální krvelačná obří
hadí bestie. V džunglích Bornea se skrývá
smrt.
97 min. České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 6. 1. 2005 v 19.00
BOURNŮV  MÝTUS
Širokoúhlý špionážní thriller USA a SRN
podle románu Roberta Ludluma je
pokračováním příběhu bývalého agenta CIA
Jasona Bournea. Měli ho nechat na 
pokoji …
109 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 54 Kč.

Pátek 7. 1. 2005 v 19.00
PURPUROVÉ  ŘEKY 2: 
ANDĚLÉ  APOKALYPSY
Širokoúhlý kriminální thriller Francie, Velké
Británie a Itálie navazující na film Purpurové
řeky. Ještě temnější, ještě záhadnější …
97 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 54 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo

Přiblížily maminkám, babičkám a pedago-
gům problematiku týkající se  poruch učení
a čtení, dyslexie a dětské kresby jako
nástroje poznání vnitřního života dítěte. 
S velkým ohlasem se setkaly zejména
cestopisné besedy. V červnu nás navštívil
pan Martin Stiller z Broumova. Spolu 
s diapozitivy zavedl posluchače na Island. 
V září nás Ing. Arch. Milan Košař ve svém
filmu zahrnul  zajímavostmi  států Peru 
a Bolívie. Krátce na to přijal naše pozvání
cyklotremp, outdoorový humorista 
a spisovatel Jan Vlasák, s nímž jsme
cestovali do Indie.
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce
2004 proběhl v prvním říjnovém týdnu
"Týden vysokomýtské městské knihovny".
Od pondělí do pátku si přišli na své
návštěvníci všech věkových kategorií. Byla
vyhlášena knihovnická amnestie, uskutečnil
se prodej vyřazených knih, vyhlásili jsme
etapovou soutěž pro žáky 3., 4., a 5. tříd ZŠ
"Cesta do říše pohádek" a opět zopakovali
školení v práci s internetem, zaměřené
tentokrát na seniory. Děti z MŠ měly
možnost shlédnout pohádku vysoko-
mýtského pohádkáře Jana Havla s názvem
„Pohádky Ferdy mravence“.
Významnou a nezanedbatelnou událostí
totoho týdne byla i vernisáž výstavy
"Pomozte splnit dětský vánoční sen".
Smyslem této akce byla dobrovolná sbírka
vánočních dárků pro děti z Dětského
domova se školou v Přestavlkách.
Vzhledem k tomu, že se tato akce  setkala 
s velkým úspěchem a v době uzávěrky
tohoto čísla stále trvá, budeme se jí zvláště
věnovat v měsíci únoru, kdy zveřejníme 
i jména dárců, kterým není lhostejný osud
dětí, které se nemohou  navracet domů 
s tím, že tam na ně čekají rodiče. Těmto
lidem, s nimiž jsme  byli v kontaktu  po dobu
necelých 3 měsíců, patří zvláštní poděko-
vání.
Konec roku proběhl ve znamení příprav na
Vánoce. Adventně jsme pojali poslední
listopadový den, kdy jsme uspořádali
setkání s našimi uživateli zvukové knihovny -
slabozrakými a nevidomými spoluobčany,
kteří u nás využívají služeb a nabídky
zvukových knih. Občerstvení pro naše milé
hosty zajistila firma Smékalovo pekařství,
kterému tímto děkujeme.
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Našim čtenářům jsme také formou školení
přiblížili práci s on-line katalogem. Právě ten
je významným pomocníkem při hledání
dokumentů. Po celý rok zdobily prostory
vestibulu MěK a dětského oddělení
fotografie a dětské výtvarné práce.
Největší odměnou za naši snahu přiblížit
prostory MěK co nejširší veřejnosti je
zejména fakt, že na podzim roku 2004
počet registrovaných čtenářů přerostl
magické číslo 2000, což  je o 400 čtenářů
více než  v závěru roku  2001.

Ing. Dagmar Sabolčiková, ředitelka MěK



Neděle 9. 1. 2005 v 19.00
VYBÍJENÁ: BĚŽ  DO  TOHO  
NA  PLNÝ  KOULE
Širokoúhlá americká bláznivá komedie
vychází z modelu populárních hollywood-
ských obhroublých komedií. Ústřední
zápletkou je motiv nerovného zápasu mezi
outsiderem a „předem jasným vítězem“.
93 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 54 Kč.

Středa 12. 1. 2005 v 19.00
COLLATERAL
Americký thriller. V nesprávný čas na
nesprávném místě. V hlavní roli Tom Cruise
a Jamie Foxx.

121 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 13. 1. 2005 v 17.30 !!!
ÚŽASŇÁKOVI
Širokoúhlý rodinný animovaný dobrodružný
snímek USA. Originální příběh o super-
hrdinech. Do večeře musejí zachránit svět …
110 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 14. 1. 2005 v 19.00
ZLODĚJI  PAMĚTI
Americký sci-fi thriller. Drama matky, která
přišla o dítě. Co kdyby se všechno, co jste
kdy zažili, a všechno, co jste kdy znali, nikdy
nestalo? V hlavních rolích Julianne Moorová,
Dominic West a Gary Sinise.
87 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 16. 1. 2005 v 19.00
PROTIVNÝ  SPROSTÝ  HOLKY
Studentská komedie USA. Co dokážou
holky, když se perou o kluka …
98 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 54 Kč.

Úterý  18. 1. 2005 v 19.00
Středa 19. 1. 2005 v 19.00
BRIDGET  JONESOVÁ: 
S  ROZUMEM  V KONCÍCH
Širokoúhlá americká romantická komedie -
pokračování Deníku B. Jonesové s Renée
Zellwegerovou v hlavní roli. Dokonalý přítel.
Dokonalý život. Co by se mohlo stát?
120 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 23. 1. 2005 v 19.00
CELLULAR
Širokoúhlý americký kriminální thriller.
Hranicí mezi životem a smrtí je signál.
Telefon je jediný prostředek záchrany
unesené rodiny.
95 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa   26. 1. 2005 v 19.00
Čtvrtek  27. 1. 2005 v 19.00
VETŘELEC VS. PREDÁTOR
Širokoúhlý akční sci-fi thriller USA.
Neuvěřitelné a strašlivé dobrodružství
vědecké výpravy.
101 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 28. 1. 2005 v 19.00
DANNYHO PARŤÁCI 2
Širokoúhlý americký kriminální film.
Pokračování úspěšného 1. dílu.
130 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 30. 1. 2005 v 19.00
MILUJ  MĚ, PROSÍM
Širokoúhlý americký milostný příběh ze
současného Chicaga. Vášeň je nesmrtelný
cit.
115 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

V únoru 2005 uvidíte:
• Polární expres • Santa je úchyl 
• Snowboar	áci • Super prohnilí 
• Deník princezny 2: Královské povinnosti 
• Milenci a vrazi • Příběh žraloka 
• Okrsek 49 • Kameňák 3 • Když se setmí

FOTO K FILMU MILUJ MĚ, PROSÍM
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neděle 30. 1. 2005 ve 14.00 a v 16.00 hod.
Pohádková komedie Petra Slunečko
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Hraje soubor a marionety Loutkového divadla
Srdíčko o. s. v loutkové scéně M-KLUBU 
v Litomyšlské ul. Vysoké Mýto.
Předprodej vstupenek od 24. 1. do 27. 1. 2005
v informačním centru Městského úřadu
Vysoké Mýto a v den představení od 13.00
hod. přímo v loutkovém divadle Srdíčko.

Loutkové divadlo Srdíčko

Nabídka na divadelní předplatné 
na JARO 2005.
Předkládáme Vám nabídku na divadelní
sezónu Šemberova divadla Vysoké Mýto na
JARO 2005. Nabízíme pět divadelních
představení.

pondělí  25. 1. 2005
Divadlo Šumperk
John Kander - Joe Masteroff - Fred Ebb: 
KABARET
muzikálové zpracování komorního
dramatického příběhu dvou mladých lidí

pondělí  21. 2. 2005
Pražská divadelní agentura J. Hanzlíčka
Ernest Thompson: 
ZLATÉ  JEZERO
citlivý portrét generačních vztahů, lidské
soudržnosti a lásky na celý život

středa 23. 3. 2005 
Švandovo divadlo Praha
Pierre Aristide Bréal: 
VELKÁ  MELA
klasická francouzská komedie o manželském
trojúhelníku z doby napoleonských válek

pondělí 25. 4. 2005
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Tom Stoppard: 
TO  PRAVÉ
moderní konverzační komedie zlínského
rodáka o lásce, nevěře, politice, sociálních
problémech společnosti, ale i o realitě jako
takové

středa 25. 5. 2005
Městské divadlo Mladá Boleslav
Josef Kajetán Tyl: 
TVRDOHLAVÁ ŽENA
klasická česká lidová báchorka o síle lásky,
jedna z nejpůvabnějších komedií z  českého
venkova

Cena předplatného:
I. místo
(přízemí 1.- 6. řada, balkon 1. řada) 800,- Kč
II. místo
(přízemí 7. - 12. řada, balkon 2.- 3. řada)780,- Kč
III. místo
(balkon 4. - 6. řada) 750,- Kč

Začátky představení v 19.30 hod.
Uzávěrka předplatného je 18. ledna 2005.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři 
M-KLUBU, tel. 465 420 420. 
Nebudete-li mít o předplatné již zájem, dejte
nám to včas na vědomí.
Vyhrazujeme si právo změny titulu i termínu
představení.
Prosíme, obsazujte svá místa včas. Děkujeme
za pochopení.

Pondělí 25. 1. 2005 v 19.30
1. představení v předplatném
Divadlo Šumperk uvede hru 
J. Kandera, J. Masteroffa, F. Ebba: 
KABARET
Muzikál je žánr, který se těší mimořádné
popularitě. Tento byl poprvé uveden 
v listopadu 1966 v New Yorku. Kabaret je
silný dramatický příběh s velkým akcentem
na vztahy mezi lidmi ve vypjatých situacích.
Současně je perfektním vykreslením doby,
která přivedla k moci nacisty. Hudba Johna
Kandera propojuje dramatičnost, lyričnost 
a dotváří tak skvělou atmosféru příběhu.
Světovou proslulost získalo Kabaretu
především jeho zfilmování v roce 1972 
s Lizou Minelliovou a Michaelem Yorkem 
v hlavních rolích.
Vstupné: 190,-  180,-  170,- Kč.
Zbylé vstupenky zakoupíte v den předsta-
vení v pokladně Šemberova divadla od
19.00 hod.

Divadlo
Šemberovo divadlo
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Do 9. 1. 2005
Cestovatelé a dobrodruzi 
Pardubického kraje
Mapy, náčrty cest, osobní korespondence,
unikátní fotografie, trojrozměrné předměty 
z českých muzeí představují životní osudy
více než 20 cestovatelů Pardubického kraje.

V neděli 23. 1. 2005 
bude vernisáží zahájena výstava 
Plesová sezóna,
která nám přiblíží, jak se bavili naši předci ve
2. polovině 19. a 1. polovině 20. století.
Vystaveny budou nejen plakáty a pozvánky
na plesy, plesové pořádky, ale i společenské
toalety, fotografie a mnoho dalšího. 

Opomenuty nezůstanou dobové zásady
slušného chování a správného oblékání
čerpané ze Společenského katechismu, který
sestavil na počátku 20. století dr. Jiří Gity.

12

Regionální muzeum

Výstavu oživí malá výstavka bižuterních šperků
z černého skla zapůjčených ze soukromé
sbírky paní Věry Slezákové. která je zároveň 
i vyrábí podle starých námětů a s použitím
starých materiálů. Pro školní výpravy
i jednotlivce bude ve vybraných dnech 
p. Slezáková předvádět výrobu šperků přímo 
v prostorách vysoko-mýtského muzea.
Hlavní doprovodnou akcí výstavy bude ale
jubilejní I. ples pořádaný Regionálním muzeem
ve Vysokém Mýtě 12. února 2005. Ples se
ponese v duchu 30. let 20. století - ve zlaté
době swingu, foxtrotu a rumby.
Srdečně zveme všechny příznivce starých časů
a tance zvláště k návštěvě výstavy "Plesová
sezóna“, kterou bude možné již brzy shlédnout
ve výstavních prostorách Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě.

S. Bezdíčková
kurátorka výstavy

Výstava potrvá do 3. dubna 2004.

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

Detail hlavy Ochránce. Královský palác v Bangkoku.
(foto: Va�a Andrle 2003)

Ginger Rogersová a Fred Astaire 
- pár snů při tanci (repro z knihy Století módy).

Cesta do Indočíny
Fotografie vysokomýtského cestovatele Vati
Andrleho.
Vernisáž v neděli 16. ledna 2005 v 10 hod.
ve Výstavní síni Jana Jušky. Úvodní slovo
PhDr. Jan Klíma.
Asijské lidové písně zpívají Feng-jün Song a
Helena a Jiří Vedralovi.
16. 1. - 13. 2. 2005
Výstavní síň Jana Jušky, každý den kromě
pondělí a úterý, 9-12, 13-17 hod.

Výstavy
Městská galerie



V neděli 9. ledna 2005 od 14.00 do 18.00
se koná ve společenském sále M-KLUBU
Taneční odpoledne pro starší 
a střední generaci.
Hraje Rytmická skupina Vysoké Mýto pod
vedením Stanislava Hájka.
Vstupné: 40,- Kč.

Pro velký zájem posluchačů pokračuje letní
semestr UVČ v oboru
Regionální historie
Ve spolupráci s Regionálním muzeem
Vysoké Mýto se uskuteční tyto přednášky:
Lidové stavitelství 
Regionální kroje 
Zvláštnosti lidových obyčejů 
na Vysokomýtsku

Následovat budou přednášky:
Slavatové z Chlumu a Košumberka
Bohatství oblastního archivu
Bližší informace a přihlášky dostanete od
měsíce února 2005 v kanceláři M-KLUBU
Vysoké Mýto, Litomyšlská 71/IV,  
tel. 465 420 420.

13. ledna  2005 zahajujeme
Kurz společenského tance 
pro manželské páry 
a přátelské dvojice.

Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek od
18.30 hodin ve společenském sále 
M-KLUBU v počtu 8 lekcí.
Zájemci se ještě mohou přihlásit 
do 7. ledna 2005 v kanceláři M-KLUBU
na tel. 465 420 420.

Hudební kurzy
Přijímáme přihlášky do hudebních kurzů:
kytara, elektr. klávesy, klavír.

Jazykové kurzy
Od prosince  2004  M-KLUB otevřel 
Kurz španělštiny
Výuka  probíhá  1x týdně 2 vyučovací
hodiny.
Začátečníci - výuka každé úterý 
17 - 18.30 hod.
Mírně pokročilí - výuka každé pondělí 
18.15 - 19.45 hod.

Doučovací výuka českého jazyka 
Určeno pro žáky 1. - 5. tříd.
Výuka bude probíhat 1 x týdně  1 vyučovací
hodinu v malých skupinkách nebo dle zájmu
individuálně. 

Od ledna 2005 nabízíme otevření kurzu
grafologie.
Přihlášky a bližší informace v kanceláři 
M-KLUBU, tel. 465 420 420.

M-KLUB

Kurzy

Univerzita volného času
Taneční odpoledne
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Masmédia, křes�anství a vzdělanost
Církev a společnost 
15 let po pádu komunizmu
Přednáší Petr Kolář SJ, člen Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání.
Pátek  21. ledna 2005 v 19 hodin.
Velký sál ZUŠ  Vysoké Mýto.
Pořádá  Česká křes�anská akademie.

Církve

PaedDr. Josef Novák
Jižní Amerikou z Peru do Bolívie
Povídání s diapozitivy o přírodních krásách
chráněných UNESCEM, solných pouštích pod
vrcholky And, o historii Inků, vulkánech, flóře a
fauně Altiplány.
Středa 19. 1. 2005 od 18 hodin 
v novém sále M-KLUBU. Vstupné:  25,- Kč

PaedDr. Josef Novák
Jižní Amerikou z Bolívie do Peru
Povídání s diapozitivy o bolívijské části
amazonských pralesů, jezeře Titicaca 
a o putování po stopách bájných Inků.
Středa 26. 1. 2005 od 18 hodin 
v novém sále M-KLUBU. Vstupné:  25,- Kč

Přednášky
Regionální muzeum



Vánoční Speciální škola
Školní rok s lidovými zvyky a tradicemi pokračuje ve Speciální škole Vysoké Mýto přípravou 
a oslavou Vánoc. 
3. prosince se žáci a učitelé naší školy sešli v tělocvičně, aby se domluvili na průběhu letošních
vánočních oslav. Hned po krátké organizační schůzce se žáci rozdělili do dvou skupin. První
skupina vyráběla vánoční ozdoby na překrásný vánoční strom, který zdobí vestibul naší školy.
Druhá skupina spolu s pracovnicí Ekocentra Paleta Pardubice zkoušela různé lidové vánoční
zvyky, přibližovala si čas adventu a vyráběla svíčky ze včelího vosku. Po svačině se obě skupiny
vystřídaly. Na konci dne už zářil vánoční stromeček v plné kráse a děti si odnášely voňavé svíčky
a zajímavé dojmy a inspiraci.
6. prosince přišel do školy Mikuláš, anděl a čerti. Žáci pomocné školy a 1. - 4. třídy zvláštní školy
pilně předváděli naučené básničky a slibovali, že se budou snažit napravit své malé hříchy.
Mládež ČČK, která mikulášskou nadílku pro naše děti připravila, nacvičila i pohádku o zlobivém
Pepíčkovi a hodné Aničce, která ho osvobodila z pekla. Ze školy odcházely v tento den samé
hodné děti.
Seznamování s adventem a vánočními zvyky nebylo samoúčelné. Během celého prosince žáci
plní různé úkoly, které se dozví ze školního rozhlasu a informačních nástěnek. V nich zúročí
nabyté vědomosti. Navíc musí každá třída připravit a krásně zabalit "dárek" pro ostatní. Schválně
používám slovo připravit a ne vyrobit, protože dárkem v našem případě budou nacvičené
koledy, básničky, pohádky a tanečky. Školní vánoční besídka, na které budeme dárky
rozbalovat, se uskuteční v úterý 21.12. Ve středu ještě proběhnou třídní besídky. Děti si na ně
pečou cukroví ve cvičné kuchyni, zdobí celou školu a vyrábějí překvapení pro spolužáky, učitele
a rodiče.
Díky společnému prožívání adventního času se děti dozvědí mnoho zajímavých informací, které
mohou přenést do svých rodin. Doufáme, že pomůže i stmelit celou školu a upevňovat vztahy
žáků a učitelů. A navíc si všichni odnášíme neopakovatelné zážitky. 
Za opravdu pěkně připravené Vánoce patří dík všem učitelům a vychovatelům Speciální školy,
kteří se na nich podílejí. Vědí totiž, že čas, který investovali do přípravy, se jim vrátí v podobě
vděčných žáků. Ti si na ně zajisté vzpomenou i po mnoha letech.

Ve družině v Horákově vile při ZŠ Javornického ve Vysokém Mýtě 
byl Mikuláš a čerti
První prosincový pátek je dětmi v „Horákovce“ vždy netrpělivě očekávaný. A víte proč? Děti zde
každoročně čeká čertovská návštěva, na kterou se moc těší.
Celá budova letos každého příchozího upoutala nápaditou výzdobou. A setkání s čerty bylo
nevšední hned několika momenty.
Pro děti byla připravena dobrodružná cesta po ztemnělých třídách při svíčkách, ve kterých plnily
hrůzostrašné úkoly. Nejdříve si zahrály hru „Nebezpečný čertovský balíček“, naučily se vařit
pravou čertovskou polévku, zúčastnily se čertovského reje a vyslechly si poučný příběh 
o Belzebubovi - králi všech čertů. Také hravě zvládly pekelníkovu dráhu. A pekelník, i přesto, že
umí pěkně vyděsit, byl na děti milý.
Poté jsme všichni zkrotili svůj elán a se slovy paní vychovatelek „Nebojte se, všichni máme
strach, ale jsme tu s vámi a nedovolíme, aby vám čerti ublížili“ jsme společně sešli do
strašidelného sklepa. Někteří se tam vítali s čerty s amuletem v ruce - v roli mocného ochránce.
Radostnou atmosféru celého odpoledne ukončilo příjemné rozdání nadílky od Mikuláše
každému dítěti. V dobré náladě a plni dojmů jsme se rozcházeli domů.

Školní družina
ZŠ Javornického

Školy
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PRO DĚTI:
14. 1. 2005
Honba za sněžným mužem
23. 1. 2005
Dětský maškarní karneval 
na téma Domácí mazlíčci
jako host přijede Petr Vacek, člen divadla
Ypsilon.

15. 1. 2005
Hory - Říčky
dle sněhových podmínek.

PŘIHLÁŠKY NA 
letní tábor pro rodiny s dětmi 
v Itálii
skvělá cena 4. 490,- Kč za osobu! S plnou
penzí.
- možnost splátkového kalendáře, takže do
léta již je dovolená splacena!!
- stále bereme přihlášky
- info na e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz,
465 424 314, 731 10 85 10 či přímo na DDM
Mikádo, možnost prohlédnout foto,
individuální schůzka je  možná.

PRO DOSPĚLÉ:
Kurz keramiky
4. ledna 2005 - pokročilí
12. ledna 2005 - začátečníci

Kurz patchworku
začínáme 19. ledna 2005 19 - 21 hodin,
každou středu (dvouměsíční kurz), 
cena: 500,- Kč.
Jsou ještě volná místa!

PŘIPRAVUJEME:
26. -  27. 2. 2005 výborný víkendový seminář
Rodič dětem
se speciální pedagožkou Mgr. Mílou
Menšíkovou  

další 
Kurz keramiky pro dospělé 
na duben - červen 2005
přihlášky na DDM Mikádo.

Dům dětí a mládežeDDMDDM

Ohlédnutí za vánočním jarmarkem ZŠ Javornického.
Tradiční vánoční jarmark uspořádala v týdnu před nejkrásnějšími svátky v roce ZŠ Javornického.
Děti vyrobily dárečky z papíru, odpadového materiálu, textilu a drobných přírodnin. Letos bylo
velkým hitem malování na sklo slupovacími barvami. Děvčata z vyšších ročníků upekla perníčky,
chlapci vyráběli ze dřeva podstavce pod svícny. Každá třída přispěla svým dílem podle svých
možností. Děti vyráběly ne pro známky, ale pro opravdový užitek. Ve dvou zvláštních
předvánočních dílnách mohli předvést svou šikovnost nejen nadaní výtvarníci, ale i nadšení
pomocníčci z nižších tříd. Vyvrcholením celého snažení byl prodej výrobků na vánočním
jarmarku. Malí prodavači ochotně obsluhovali všechny zákazníky, pečlivě přepočítávali utržené
penízky a cítili se při tom velmi důležitě. Takovou přípravu na skutečné životní situace nenahradí
žádná učebnice se slovními úlohami. Nezanedbatelnou výchovnou roli sehrál i fakt, že děti
mohly ihned sledovat, jak se které výrobky prodávají, kdo se měl více snažit, protože jeho práce
nejde na odbyt. Závěrem zbývá ještě poděkovat všem rodičům, kteří přispěli svou pomocí ke
zdárnému průběhu letošního jarmarku. Zvláštní poděkování patří Sklenářství p. Brychty a firmě
p. Čelustkové VM Fyto.

Učitelé a zaměstnanci ZŠ Javornického
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České ochotnické divadlo ve Vysokém Mýtě již 180 let
V roce 2005 uplyne již 180 let od uvedení prvního divadelního představení v našem městě,
sehraného studenty - neherci, tedy ochotníky. Jednalo se tehdy o  hru A. Kotzebua v překladu
V. R. Krameria "Dům na silnici". Tak dlouhotrvající a bohatou divadelní tradicí se mnoho míst 
v našem regionu, ale ani v celých Čechách, Moravě a  ve Slezsku pochlubit nemůže a my jsme
na ni patřičně hrdí. 
Nechci vyprávět dějiny našeho spolku ani vypočítávat osobnosti, divadelní hry či historická data
vážící se k "ochotničení" na Vysokomýtsku.  To vše si můžete najít  v mnohých, v minulosti
vydaných publikacích o našem městě i divadle. Já bych se spíše rád zamyslil nad tím, co
ochotnické divadlo lidem v našem městě přinášelo a zejména, co přináší dnes.
V celé době trvání ochotnického hnutí v našem městě můžeme vysledovat několik období, ve
kterých  se měnila jeho forma i poslání.
Význam ochotnického divadla v počátcích, v době Národního obrození, je zcela zřejmý. Šlo
především o šíření českého jazyka mezi nejširší vrstvy obyvatelstva. Vlastenci se pomocí
českého divadla snažili  o  nalezení vlastní identity  uprostřed německé či poněmčené majority
a vyjádřit svůj vzdor rakouské nadvládě. Jejich snahou bylo zrovnoprávnit češtinu s němčinou.
Že při této snaze často narazili na nepochopení a odpor státních úředníků a někdy i okolí,
nemusím zdůrazňovat.
Ve druhé polovině 19. století začíná mít vysokomýtské amatérské divadlo  poněkud jiný význam.
Vlastenectví se rozvíjí dál, v této době již zejména prostřednictvím sdružování se ve spolcích.
Ochotníci se snaží inspirovat kulturním děním ve velkoměstech, aplikovat je do podmínek
venkova a zajistit tak i pro své diváky patřičné kulturní vyžití. S neobyčejnou rychlostí přinášejí
horké divadelní novinky na scénu vysokomýtských sálů. 
Touha lidí setkávat se a sdružovat za účelem dosažení společných cílů přetrvává i v první
polovině 20. století. Ochotničtí divadelníci, po otevření svého Šemberova divadla, nabízejí
pravidelně divákům to nejlepší, co může v této době dramatická tvorba nabídnout. Jsou
studována a předváděna představení herecky i technicky značně náročná. Práce ochotníků této
epochy je veřejností velmi ceněna a představení jsou hojně navštěvována.
Divadelní činnost druhé poloviny 20. století se pochopitelně mění se změnou politického klimatu
v naší zemi. Spolky přicházejí o samostatnost i majetek a transformují se v zájmové kroužky,
které jsou za svou činnost odpovědny svému zřizovateli. Přesto se ve Vysokém Mýtě kvalitní
ochotnické divadlo provozuje dále a vážně jej neohrožuje ani nástup televize. Diváky začíná
přivádět na amatérská přestavení nový motiv. Jsou zvědavi, jak se „jejich“ herci  a režiséři dokáží
poprat s nastudováním divadelních her a postav. A to vše porovnávají s tím, co mohli vidět 
u profesionálů.
Nejnovější epocha vysokomýtského divadla začíná v devadesátých letech 20. století. S novou
změnou politických poměrů se opět mění i postavení ochotníků. V našem městě znovu vzniká
samostatně hospodařící a nezávislý divadelní spolek. Navazuje na místní ochotnickou historii,
avšak inspiruje se i novodobou prací spolků v jiných městech v Čechách  i v zahraničí, zejména
v otázkách způsobu organizace spolkového života či charitativní činnosti. 
Za léta působení ochotníků ve Vysokém Mýtě se mnohé změnilo. A� už prostředí, ve kterém se
pohybovali, styl jejich práce, nebo způsob, jakým byli amatéři vnímáni veřejností. Co se však
nezměnilo, je důvod jejich práce. Ten zůstává stále stejný. I my chceme poskytnout lidem 
s podobnými zájmy možnost setkávat se, bavit sebe i druhé a seberealizovat se formou pokusů
o ztvárnění  divadelních  předloh  podle vlastních představ. Nás „herce - neherce“ odjakživa láká
představa převtělovat se alespoň na chvíli do charakterů ztvárňovaných postav a dopřávat svým
divákům zážitek z toho, že vidí "svého souseda odnaproti", jak se mění v pána, sluhu, žebráka,
krále, hrdinu či padoucha.. Láká nás zkrátka touha po tom, připravovat sobě i druhým radost 
a zábavu. A to, že lidí  ochotných přistoupit na naši hru a bavit se s námi je u nás v Mýtě dost,
dokládají  naplněná  hlediště i závěrečné ovace, za které Vám, naši vážení příznivci, ze srdce

Ochotnické divadlo

16



V prvním čísle Vysokomýtského zpravodaje bych chtěl představit  Obvodní oddělení Policie České
republiky ve Vysokém Mýtě. Představit jej, nejen z dnešního pohledu, ale krátce se ohlédnout i do
historie.  Mladším čtenářům sdělit pro ně možná nové informace a pamětníkům je jen
připomenout.  Vysokomýtské obvodní oddělení policie je jedním ze   základních výkonných článků
služby pořádkové policie. Jako organizační jednotka tehdejšího SNB byla vytvořena v roce 1960,
po zániku okresu Vysoké Mýto. Přímo nadřízeným útvarem  se stala  Okresní správa VB, dnes
Okresní ředitelství policie v Ústí nad Orlicí, které  bylo  začleněno pod  Krajskou správu 
v Hradci Králové.  Tato organizační struktura policie,  stejně tak jako u  státních zastupitelství 
a soudů, zůstala do dnešních dnů beze změny, přestože státní správa prošla  několika úpravami.
Hranice služebního obvodu je rovněž prakticky beze změn. Je tvořena zčásti Vysokým Mýtem 
a zčásti okolními vesnicemi. Jde o obce Slatina, Dobříkov, Rzy, Janovičky, Vraclav, Sedlec,
Domoradice, Svařeň, Pustina, Libecina, Vysoká, Javorník, Bučina, Hrušová, Tisová, České
Heřmanice, Netřeby, Borová a  Chotěšiny. Od svého vzniku sídlí oddělení v  někdejší vojenské
budově na ulici A. Jiráska. Za bývalého vysokomýtského okresu v ní byla umístěna okresní
vojenská správa. V letech 1985 až 1990  budova prodělala nepříliš štastnou rekonstrukci. Byly
zrušeny byty v přízemí a přistavěno horní patro. Její úpravy v duchu socialistického urbanismu
jsou patrné  na první pohled.  Jen stěží se chce věřit, že  budova policie je starší než  budova
sousedního  hotelu Slávie. Bohužel, ani vnitřní uspořádání policejní budovy nevyhovuje
současným potřebám. Zatímco v minulosti  byli jejími uživateli  pouze policisté pořádkové policie,
od roku 1990  část kanceláří využívá také služba kriminální policie a vyšetřování. Nepostradatelným
pomocníkem  pro výkon služby   policistů  bylo vždy služební vozidlo. Za léta fungování oddělení
jich byla celá řada. Od  Škody 1201, přes Š 1202, 120, Favorit, Felicia až k dnešní Fabii.
Pochopitelně jsme měli i sovětskou Ladu. Počátkem devadesátých let byl systemizovaný počet
vozidel zvýšen na   dvě. Z dnešního pohledu  je zajímavé, že ještě v sedmdesátých letech ze všech
policistů zařazených na oddělení bylo oprávněno služební vozidlo řídit pouze několik z nich.  Chod
oddělení řídil nejprve náčelník. Na počátku devadesátých byla jeho funkce přejmenována na
vrchního inspektora a posléze na dnešního vedoucího oddělení. Za zdejší zvláštnost lze označit to,
že se v této náročné řídící funkci,  za celou dobu  existence oddělení, vystřídalo pouze 5 osob.  
Byli to:
v letech 1960 - 1973 kpt. Antonín Macháček,            

1973 - 1976 kpt. Josef Novosad,             
1976 - 1993 mjr. JUDr. Stanislav Drdla,
1993 - 2001 mjr. Mgr. Vladimír Běloušek.

V rámci okresu Ústí nad Orlicí patřilo vysokomýtské oddělení vždy k těm největším a  trestnou
činností nejzatíženějším. To je způsobeno zejména  zeměpisnou polohou Vysokého Mýta.

Policie
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děkujeme, nebo� jsou naší jedinou  a tou největší odměnou. Váš zájem je pro nás signálem, že
tradici ochotnického divadla má smysl udržet.     
Divadlo ve Vysokém Mýtě oslaví 180 let svého trvání. A není to jediné divadelní výročí, které 
v tomto roce stojí za zmínku. Letos si totiž připomeneme i 80 let od otevření Šemberova divadla
a 10 let od jeho znovuotevření po rekonstrukci. Náš divadelní spolek ve spolupráci s M-KLUBEM
pochopitelně chystá v této souvislosti několik oslavných představení. Ale o tom si povíme někdy
příště.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a krásných divadelních zážitků v novém
roce Vám za Divadelní spolek ŠEMBERA, o.s. 

přeje

Petr Klofanda
předseda spolku 



Bowlingová liga  
smíšených družstev ve Sportcentru ve
Vysokém Mýtě vrcholí. Hraje se na 9. kol 
a konec soutěže je v lednu 2005. Ve 3 ligách
dle výkonů hraje 33 týmů.
Pořadí na špici tabulky:
1. liga (po 4 kolech)
1. Žlábkaři 4467
2. Delfíni 4275
3. Božateam 4087
4. Trnkovci 3962
5. Lunetic 3717
6. Bobříci 3695

2. liga (po 4 kolech)
1. Kuželkáři 4202
2. Prohoz 4069
3. Podhájský 3414

Lyžařský zájezd 
Sportovní klub Donocykl Vysoké Mýto
pořádá v neděli 23. 1. 2005 zájezd do
lyžařského střediska Dolní Morava. Zájezd
je určen pro lyžařskou veřejnost
Vysokomýtska, jak pro příznivce sjezdo-
vého, tak i běžeckého lyžování. Odjezd je 
v 7.30 hod. od Šemberova divadla
a předpokládaný návrat v 18.00 hod.
Přihlášky na tuto akci současně s úhradou je
nutné podat nejpozději do 20. 1. 2005 
v prodejně Donocykl. Závazné telefonické
přihlášky je možné volat na č. 603 827 486
nebo 605 553 258.
Cena zájezdu je 100,- Kč pro členy
Sportovního klubu Donocykl a jejich
nevýdělečně činné děti a 130,- Kč pro
ostatní. Cena zahrnuje dopravu, cereální
občerstvení dodané firmou Nový Věk a pro
běžkaře mapku oblasti s doporučenými
trasami. Pro informaci uvádíme, že za
celodenní permanentku zaplatí účastníci
tohoto zájezdu zvýhodněnou cenu 300,- Kč
(běžná cena 390,-).
Více informací lze najít na stránkách
www.sneznik.cz  nebo na teletextu ČT 1
str.195.

Výkonný výbor klubu dále upozorňuje
běžkaře na přejezd Orlických hor, který se
koná 6. února 2005, odjezd v 7.30 hod. od
Šemberova divadla (návrat asi v 17.30

hod.). Přihlášky, současně s úhradou, je
nutné podat do 29. ledna 2005 v prodejně
Donocykl. Předběžné přihlášky též na 
tel.: 603 827 486 nebo 605 553 258. Cena
pro členy SK Donocykl a jejich děti 
- 100,- Kč, ostatní 130,- Kč.
Všechny tyto akce se však mohou
uskutečnit jen v případě dostatečného
zájmu veřejnosti, proto se při nenaplnění
minimálního počtu 35 účastníků zájezd ruší
a případné vybrané jízdné bude vráceno.
Na čerstvý prašan a upravené stopy se
spolu s Vámi těší pořadatelé.

Sport

Negativní vliv na tuto oblast  měla rovněž dlouholetá přítomnost sovětské posádky ve městě. 
V druhé polovině 80. let došlo v souvislosti s blížícími se politickými změnami k postupnému
nárůstu  trestné činnosti.  Situace se stala  kritickou po roce 1989, kdy pořádková služba ve městě
musela být posilována policisty z jiných okresů a posléze i armádou. V průběhu devadesátých let
se trestná  činnost stabilizovala. V posledních dvou letech počet protiprávních skutků ve
vysokomýtském služebním obvodu začal opět stoupat.  Za 44 let fungování  Obvodního oddělení
policie ve Vysokém Mýtě se hlavní cíl jeho   činnosti, tedy ochrana veřejného pořádku,  v podstatě
nezměnil. Změnily se však podmínky pro službu, a to velmi výrazně. Zatížení jednotlivých policistů
je ve srovnání s minulostí v dnešní době několikanásobně vyšší.  Příčin je celá řada. Jednou z nich
je samozřejmě vysoký počet  spáchaných protiprávních skutků, problémy spojené s rozvojem
automobilizmu apod. Největší nárůst zatížení policistů je však, v posledních letech, způsobován
stále se zvětšujícím objemem evidenční administrativy. To pochopitelně výrazně ztěžuje plnění
ostatních služebních povinností. O těch se zmíním až příště. 

kpt. Bc Ivo Flídr
vedoucí Obvodní oddělení PČR Vysoké Mýto

Sportovní klub Donocykl

Bowling
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4. Technické služby 3404
5. Hafido 3392
6. P3K 3297

3. liga (po 4 kolech)
1. Djudi 3542
2. Rypáci 3412
3. Družba team 3392
4. Voříšci 3389
5. VAK 3133
6. Teletabis 2966

Nováčky soutěže jsou týmy Profíků,
Donocyklu, Voříšků a Kubíků. Další ročník
začne v lednu 2005. Informace ve
Sportcentru ve Vysokém Mýtě.

Tří úspěchů dosáhl na halových turnajích za
poslední týden tým fotbalistů mladších žáků SK
Vysoké Mýto pod vedením trenérů Jiřího
Kovaříka, Pavla Dvořáka a Tomáše Lipavského.

11. 12. 2004 - turnaj V. Mýto - 1. místo 
- (2. místo - Polička
3. místo - MFK Pardubice)
nejlepší hráč turnaje: 
Nicolas Šumský (V. Mýto)

12. 12. 2004 - turnaj Česká Skalice - 1. místo
- (2. místo - Lokomotiva Praha
3. - výběr OFS Náchod)
Nejlepší hráč turnaje:
Nicolas Šumský (V. Mýto)

18. 12. 2004 - turnaj Hr. Králové - 3. místo
16 bodů

- (1. Sparta Brno - 17 bodů
2. Slávie Praha - 16 bodů)
Nejlepší hráč turnaje:
Michal Krátký (V. Mýto)

J. Kovařík

Staré pohlednice do r. 1945 (t.j. malý formát)
dobře zaplatím. Tel.: 608 420 808.

Sedmá čakra
Další přednáška paní Soni Navrátilové,
tentokrát se dozvíme více informací o sedmé
čakře, která bývá nazývána korunní čakra
nebo čakra temene hlavy a je nejvyšším
sídlem dokonalosti v člověku. Sedmou

čarou přijímáme kosmickou energii.
Rozvíjením této čakry se uvolňují také
poslední blokády v ostatních čarách.

Před přednáškou proběhnou též individuální
konzultace paní Navrátilové, na které je
nutné se objednat na tel. 465 422 797.

Místo konání přednášky:
Albion, Rokycanova 114, Vysoké Mýto
(budova Agroprojekce)
Datum a čas konání:
17. 1. 2005 v 18.00 hodin
Vstupné:  50,-- Kč.

Fotbal

Albion
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Inzerce

Změna ceny stočného 
společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.  
Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. oznamuje svým odběratelům
ve Vysokém Mýtě, že od 1. 1. 2005 dochází na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze
dne 9. 12. 2004  ke zvýšení stočného o 4,- Kč/m3 (včetně DPH).
Cena vodného se ve městě ani v obcích zásobovaných společností  pitnou vodou nemění.
Zvýšení ceny stočného je způsobeno zejména nutnými vyššími náklady na opravy, rekonstrukce
a investice do  kanalizační sítě města a zvýšenými náklady  na  čištění odpadních vod na nově
rekonstruované městské ČOV.  

Ing. František Zima 
jednatel společnosti

Oznámení



Provozní doba sběrných dvorů
U Kasáren (v ul. Gen. Svatoně) - úterý, pátek
U Benziny (ul. Průmyslová) - středa, sobota
Ulice kpt. Poplera (výjezd na Ústí nad Orlicí)
- pondělí, čtvrtek

Letní čas:
všední dny 14.00 - 18.00 hod.
sobota 8.00 - 12.00 hod.

Zimní čas:
všední dny 13.00 - 17.00 hod.
sobota 8.00 - 12.00 hod.

Svoz papíru a nápojových kartonů
(vymytých, složených)  první sobotu 
v každém sudém měsíci. Nápojové kartony
musí být převázány nebo uloženy v pytlích,
které lze vyzvednout na  TS, sběrných
dvorech,  IC MěÚ - přízemí.

Technické služby

M - KLUB • Městská galerie • Regionální muzeum • Informační centrum • Galerie Kateřina •
Tabák na náměstí • Pečovatelská služba • Tabák - Večerka  u Lit. Brány • Tabák Tůmova ul. •
Městská knihovna • Penzion • Trafika Mýtnice • Naděje • Trafika ve Družbě • Albert • Potraviny
Rokycanova ul. • Trafika u Grandu • Trafika u věžáku • Trafika ve věžáku • Trafika na autobus.
nádraží • Potraviny Nováková • Konzum u hřbitova • Penny market • Faltysovo knihkupectví •
vrátnice  Karosa • expedice  Karosa

Hodiny orientálního tance
10 x 90 minut
Zahájení kurzu: 
10. ledna 2005 v 16.30 hodin,
Orlovna Vysoké Mýto.
Informace na tel.: 728 684 634

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ 
na školní rok 2005/2006
Zápis dětí do prvních tříd základních škol ve
Vysokém Mýtě na školní rok 2005/2006 se
bude konat ve dnech 28. a 29. ledna 2005 
a to:

ZŠ Javornického - zápis v budově I. stupně
(u kostela sv. Vavřince)
28. 1. 2005 pátek 13.00 - 17.00 hod.
29. 1. 2005 sobota 8.30 - 11.00 hod.

ZŠ Jiráskova - zápis v nové budově na
nám. Pod Kaštany (u Penny Marketu)
28. 1. 2005 pátek 13.00 - 17.00 hod.
29. 1. 2005 sobota 8.30 - 11.00 hod.

ZŠ Knířov
28. 1. 2005 pátek 13.00 - 17.00 hod.

Odběrní místa Vysokomýtského zpravodaje

Došlo po uzávěrce
Orlovna
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Bazén
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