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Knířov
Místní část Vysokého Mýta, osada Knířov, je jednou z nejstarších historicky doložených čás-
tí vysokomýtského regionu. Připomínána je už roku 1226 jako majetek vladyky Hrozna-
ty. Na místě, kde nyní stojí věž kostela stávala kdysi tvrz vladyků Knířovských z Knířova. Farní 
a poutní kostel Zvěstování Panny Marie se připomíná už v roce 1349, z doby, kdy bylo panství v majet-
ku arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Za husitských válek byl vypleněn a do současné podoby přesta-
věn v letech 1836-1837. Součástí kostelního areálu, patřícího římskokatolické církvi, je i pozoruhodně 
architektonicky čistá stavba klasicistní fary z počátku 19. století a hřbitov. Jednotřídní farní škola byla 
v místě již v roce 1652. V roce 1877 byla otevřena čtyřtřídní škola obecní, která je dnes sídlem pětitříd-
ní vysokomýtské Základní  školy Knířov, kterou navštěvuje 79 dětí z Vysokého Mýta a okolí. Přes Kní-
řov, oblíbené výletní místo s malebným rybníkem, vede i naučná stezka Vysoké Mýto-Vanice. Vychází 
od sochy svatého Josefa na začátku tzv. knířovské poutní cesty, kterou dnes lemuje 105 nedávno 
vysázených lip, přes Knířov, Vanice a Peklovce zpět do Vysokého Mýta.
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Vážení čtenáři Vysokomýtského zpravodaje, milí spoluobčané,

dovolte mi poděkovat vám všem za přízeň nejen našemu zpravodaji, ale především našemu městu. 
Děkuji vám všem, kteří jste se v minulém roce jakýmkoliv způsobem zapojili do života Vysokého 
Mýta jako členové různých orgánů města, společenských organizací a spolků, jako neúnavní 
spolupracovníci při úklidu, údržbě a ochraně prostor před svými bydlišti, nebo jako účastníci či 
spolupořadatelé různých kulturních a společenských akcí. Nebylo jich málo.
 Rok 2006 bude pro nás všechny významný tím, že dvakrát půjdeme k volebním urnám. V červnu 
budeme volit poslance, kteří nás budou zastupovat v Parlamentu a v listopadu budeme volit členy 
obecního zastupitelstva na další čtyřleté období. Všem nám přeji š�astnou ruku při výběru těch, kteří 
nás budou zastupovat a v důležitých záležitostech za nás hlasovat a rozhodovat.
 V celém roce 2006 vám všem přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a elánu k naplnění všech 
vašich přání soukromých i společných.

 Upřímně vás všechny zdraví 
  
  Bohuslav  Fencl
  starosta
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J. Bednáře je jeho epos o 11 zpěvech 
Hvězdná tuláctví, k válečným zážitkům se 
vracel v mnoha básních a  v próze Červená 
země, která přibližuje život frontového laza-
retu. Řadu svých vzpomínek a básní věno-
val Vysokému Mýtu, své poslední básnické 
sbírky však věnoval Praze (Má Praho, město 
múz a Cizinka a básník), kde žil až do své 
smrti v roce 1976.

Josef Böhm (* 20. 11. 1881 Praha, † 8. 1. 
1967 Vysoké Mýto)
Byl posledním žákem Antonína Dvořáka. 
Od malička žil ve velkém městě, ale toužil 
po klidu venkova. Ve Vysokém Mýtě se oka-
mžitě a velice úspěšně zapojil do hudebního 
života. V lednu 1903 byl zvolen dirigentem 

Vážení čtenáři,
rok uběhl jako voda a náš Vysokomýtský zpravodaj vstupuje do druhého roku své existence. Je 
to i pro nás, jeho redakci, příležitost k zamyšlení. Plní svou funkci? Co je špatně?  Co je dobře? 
Jedno je jisté – kolem desátého dne v měsíci těžko nějaký výtisk zpravodaje seženete. Zájem 
o informace je veliký a my jsme rádi, že ho můžeme, seč jsme schopni, uspokojit.
Co nového pro vás připravujeme? Setkávali jste se každý měsíc s úryvky z knihy Vysoké Mýto 
– tradice a současnost. Zdaleka jsme nevyčerpali veškerá témata v ní obsažená, ale chtěli by-
chom vám letos představit i další díla, která byla o Vysokém Mýtě napsána. A začínáme od 
Adama, vlastně od Aloise Vojtěcha Šembery, který byl v roce 1845 autorem první souborné 
knihy o Vysokém Mýtě.
Změní se také titulní strana obálky. Bude barevná a představíme vám na ní některá zajímavá 
místa v okolí Vysokého Mýta či méně známá zákoutí v městě samém.
V minulém ročníku jsme vám představili v rozhovorech vedení města a některé vedoucí odbo-
rů. Budeme pokračovat – představíme další vedoucí odborů a postupně i ředitele jednotlivých 
městských organizací  a organizačních složek.
Mnozí z vás již  využívají umístění zpravodaje na internetových stránkách města. Zpravodaj ve 
formátu PDF najdete i tento rok na dobře známé adrese www.vysoke-myto.cz.
Vysokomýtský zpravodaj bude distribuován tak jako doposud a nadále bude zdarma. Vzhledem 
k tomu, že jeho několikatisícový náklad bývá v prvních dnech měsíce brzy rozebrán, prosím vás 
tímto o pochopení, šetrnost a spolupráci při jeho dalším šíření.
Současně vám děkuji za spolupráci, kterou jste se podíleli na přípravě prvního ročníku našeho 
zpravodaje. Budeme i nadále vděčni za všechny vaše příspěvky týkající se kulturního, společen-
ského a sportovního života našeho města.
Závěrem mi dovolte popřát vám jménem svým i jménem redakční rady hodně zdraví a štěstí 
v roce 2006 a těším se na vaši přízeň a spolupráci při přípravě druhého ročníku Vysokomýtského 
zpravodaje.

Dr. Josef Mlíka
šéfredaktor

Slovo šéfredaktora

v lednu 2006
30. výročí úmrtí
Jaroslav Bednář (* 28. 9. 1889 Vysoké 
Mýto, † 21. 1. 1976, Praha)
Básník Jaroslav Bednář se narodil ve Vyso-
kém Mýtě, v domě č. 93 na náměstí Přemys-
la Otakara II. (přímo proti Městskému úřa-
du). Po skončení studia na vysokomýtském 
gymnáziu vystudoval farmacii v Praze. První 
světovou válku prožil na italské frontě a to 
v něm zanechalo mnoho dojmů a zážitků, ke 
kterým se  později  vracel ve svém literárním 
díle. Po válce pracoval jako lékárník . V  lé-
kárně na Novém Městě v Praze jej navštěvo-
vali četní přátelé - S. K. Neumann, K. Biebl, 
K. Konrád, F. Hrubín aj.  Vrcholným dílem 

Regionální výročí
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hudebního odboru zpěváckého spolku Ota-
kar a brzy potom sbormistrem. Velký umě-
lecký zážitek  prožilo město Vysoké Mýto, 
když zde zpívala slavná pěvkyně Emma De-
stinnová, kterou na klavír doprovázel právě 
Josef Böhm. Rozuměl dokonale všem hu-
debním nástrojům, na mnohé uměl hrát, ale 
nad všechny nástroje kladl lidský hlas. Jako 
hudební skladatel byl bez touhy vyniknout, 
skládal jen pro své potěšení. Ředitelem kůru 
a sbormistrem byl 24 let.

Josef Chalupník (* 23. 1. 1860 Proseč,  
† 27. 6. 1933 Vysoké Mýto)
Působil jako učitel na školách v Proseči, na 
polské škole v Ranížově v Haliči, v České 
Rybné. Posledním učitelským místem mu 
byl Rychnov nad Kněžnou. Po odchodu 
do důchodu se přestěhoval do Vysokého 
Mýta, kde vypomáhal na různých školách. 
Byl praktickým filozofem a historikem. Patřil 
k největším znalcům českého náboženské-
ho života, zejména „volnověrců“ nejen z 

Vysokomýtska a Litomyšlska, ale z Čech vů-
bec. Přispíval do Stráže českého východu, 
do  časopisu Trstenická stezka a do sokol-
ské Naděje vlasti. V rukopisech zanechal 
četné práce, mimo jiné i sbírku básní. Ve 
Vysokém Mýtě často i přednášel.

Významné dny

 1. 1. Světový den míru
  Slaví se od roku 1968 z iniciativy 

papeže Pavla VI. 
  1. 1.  Den obnovy samostatného české-

ho státu
 28. 1.  Mezinárodní den mobilizace proti 

jaderné válce
           Slaví se od roku 1986. 
 28. 1.  Den širokopásmových služeb
           Tento den má být symbolem ma-

sového rozšiřování vysokorych-
lostního internetu. 

 31. 1.  Světový den pomoci malomoc-
ným

V této rubrice vám každý měsíc představíme jedno literární, historické nebo umělecké dílo 
s vysokomýtskou tematikou. Mnohdy jsou to díla vzácná a unikátní. O to větší radost máme, že 
je můžeme vystavit alespoň ve Vitrince. Rubrika vzniká ve spolupráci Městské galerie, Městské 
knihovny a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a připravuje ji dr. Pavel Chalupa.

Tento měsíc představujeme knihu
Alois Vojtěch Šembera: Vysoké Mýto, královské věnné město 
v Čechách. Vydal Alois  Škarnicl, Olomouc 1845, 22 x 14 cm, 
140 pagin. str. + 6 str. předmluvy a obsahu, tištěno černým 
knihtiskem, 4 originální rytiny a 1 litografie dle původních 
kreseb Josefa Šembery jako vlepené přílohy.

Vysokomýtský rodák Alois Vojtěch Šembera (1807 - 1882) vy-
dal knihu o svém rodném městě v roce 1845, v době, kdy byl 
profe sorem české řeči a literatury na Stavovské akademii v Olo-
mouci. Už za dob svých univerzitních studií v Praze, odloučen 
od svého rodiště, pilně sbíral veškeré dostupné materiály o Vy-
sokém Mýtě a v roce 1839 věnoval tento obsáhlý materiál spolu 
s dalšími 150 spisy a knihami vysokomýtské škole, čímž se stal 
zakladatelem první vysokomýtské veřejné knihovny. Později ten-
to materiál hojně rozšířil a v roce 1845 ho vydal jako knihu, první 
monografii o Vysokém Mýtě. Jeho bratr Josef  ji doplnil pěti 
překrásnými kresbami (viz obrázek). Obsahuje celkem 67 kapi-
tol ve dvou částech, místopisné a historické (viz 2 ukázky níže) 
a v příloze soupis vynikajících osobností Vysokého Mýta a oko-

Vitrinka

Alois Vojtěch Šembera
Litografie. 70. léta 19. stol. 
Městská galerie Vysoké Mýto,  
MG 2075
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lí z doby od 14. do 19. století. Šembera knihu dokončil právě před 162 lety, 18. ledna 1844 
a připsal ji tehdejšímu starostovi Františku Vokounovi. Sama kniha je jednou z prvních, ale také 
nejkrásnějších obrozeneckých monografií z těch řídkých, které byly v první polovině 19. století 
o českých a moravských městech vydány. Přítomnost původních rytin z ní činí také knihu velmi 
vzácnou (v kompletním stavu a původní vazbě, se všemi přílohami, což je ovšem případ velmi 
řídký, je její aukční cena až 10 000 korun). Šemberův další osud po vydání knihy byl víceméně 
tragickou ukázkou malosti českých poměrů v polovině 19. století. Jako jeden z prvních odpůrců 
pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského (a první relevantní, nebo� v té době byl 
profesorem české literatury na Vídeňské univerzitě a poslancem Říšského sněmu za Vysoko-
mýtsko) byl podroben zdrcujícímu a urážlivému tlaku českých národních elit. Zemřel ve Vídni 
roku 1882, tedy ještě před vystoupením Masarykovým, kterým byly závěry Šemberova bádání 
ohledně RKZ potvrzeny. Alois Vojtěch Šembera je pochován na vysokomýtském hřbitově. Velká 
část jeho pozůstalosti je uložena v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě (v Šemberově ulici), 
kde je vystavena i jeho poslední vídeňská pracovna. Jeho zakladatelský přínos kulturním dě-
jinám města je tradován mj. i v názvu Divadelního spolku Šembera i v názvu vysokomýtské-
ho divadla. V příštím roce, 21. března 2007, si připomeneme 200. výročí jeho narození. Knihu 
Vysoké Mýto, královské věnné město v Čechách chová ve svých sbírkách mj. Městská knihovna 
a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

Dvě ukázky z knihy
1. Místa zábawné a procházky.
Nejpříhodnější místo k společenským zábawám, jmenowitě k tanečním, poskytuje hostinec u Zlaté 
koruny, w jehož prostranném sále se častěji w roce hlučné, od domácích i přespolních hostů hojně 
nawštěwowané bály dáwají, a někdy i hry diwadelní od ochotníků prowozují. Menších sálů tanečních 
jest w městě i na předměstích wíce; pěkného wšak letního sálu, jakož i zahrady weřejné k wyražení obe-
censtva se nedostáwá. Podobalo se sice, že zahrada Holubowa pod Choceňskou branou, opatřena bywší 
tančírnou, nedostatku tomu wyhowí, ale i ona po smrti zwelebitele swého zadost nečiní. Totéž platí o 

Josef Šembera:  Na vysokomýtském hřbitově („Otci na památku rejsoval dle přírody J. Š. 1823“), mědiryt 
18 x 27,5 cm, ryl Jiří Döbler, asi 1844, příloha knihy A. V. Šembery Vysoké Mýto, královské věnné město 
v Čechách. Reprodukováno z exempláře MK Vysoké Mýto, sign. PK37A.
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Do lednového čísla Vysokomýtského zpravodaje jsme požádali 
o rozhovor tajemnici Městského úřadu Vysoké Mýto paní Ladi-
slavu Pohorskou.

Paní tajemnice, mohla byste našim čtenářům představit 
městský úřad? 
Město Vysoké Mýto jako obec s rozšířenou působností zajiš-
�uje výkon státní správy a samosprávy pro svůj správní ob-
vod čítající celkem 40 obcí, tedy pro téměř 33 000 obyvatel. 
Seznam těchto obcí je uveden na internetových stránkách 
města.  Za zmínku stojí, že to nejsou pouze obce z okresu 
Ústí nad Orlicí, ale také z okresů Chrudim a Pardubice. Měst-
ský úřad je rozčleněn do jedenácti odborů, které sídlí od 
1. 1. 2003 ve třech budovách. V budově Městského úřadu 
na náměstí Přemysla Otakara II. najdete kanceláře starosty, 
místostarosty a tajemnice a dále následující odbory: obec-

ní živnostenský úřad, vnitřních věcí, finanční, právní, správy majetku, územního plánování 
a regionálního rozvoje, životního prostředí a stavební úřad. V budově Městského úřadu v Jirás-
kově ulici 179 je odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor dopravních a občanských agend. 
V budově bývalého Penzionu v Litomyšlské ulici 50, tedy v nynějším Domě s pečovatelskou 
službou, sídlí odbor sociálních služeb. Náplň jednotlivých odborů, kontakty na jejich pracovní-
ky, úřední hodiny a další důležité informace o úřadu lze najít na internetových stránkách města 
www.vysoke-myto.cz. S činností jednotlivých odborů postupně seznamují veřejnost jejich ve-
doucí prostřednictvím Vysokomýtského zpravodaje.

Rozhovor

střelnici co do místa obmezené a nedostawené. Jsouť tedy přátelé společných zábaw, mezi nimiž mnoho 
ctitelů trapulky do bulky, i w létě nuceni, ukracowati si hodiny obweselení odhodlané w uzavřených 
swětnicích neb w těsných zahrádkách.
K příjemné procházce wábějí rozlehlé pestré luka pod městem, zwláště w okolí Malomlýnském 
a pod Winicemi. K té wšak ozdobě, které lukám příroda štědře propůjčila, nepřičinila ruka obywatelů 
téměř ničeho; ani stinné aleje procházejícího se nepřijímají w chládek, aniž kde besídka neb hostinský 
letní stánek jakého občerstwení podáwá.

2. Jazyk.
Panující na Mýtsku jazyk jest český. Ním se w domácnosti i w pospolitém životě mluwí, w chrámích 
káže a na rádnici z části wyjednáwá. Jsouť wšak mnozí měšťané, kteří i po německu mluwějí, 
naučiwše se tomu buď w poloněmecké škole Mýtské, buď w německých místech, jmenowitě 
w Landškrouně a w Šumberku, kamž dítky na záměnu dáwány bývají, buď co študující w Litomyšli, 
Mor. Třebowé, Hradci aj.

Wůbec mluwí se w Mýtě česky dosti čistě. Někteří ale obojetníci mají ten nezpůsob, že tu trošku 
swé němčiny rádi wystawují na odiw, řeč swou slowy německými zhusta proplétajíce, české kra-
jany swé po německu pozdrawujíce, německé nápisy na domy si wywěšujíce a we společnostech 
českých často dost bídně německy šwitoříce. Lidičky ty nepomyslejí, jak směšnými se činějí 
u rozumných spoluměšťanů swých, znajících cenu materského jazyka a swé powinnosti k němu; 
znenáhlawšak přijdou bohdá i oni k poznání bludu swého a wkročiwše opět na prawou dráhu rádi 
přiznají se k heslu wlastenskému:

Nechme cizých, mluwme wlastní řečí;
Sláwa Čechům slouti Čechami!
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Neustále se hovoří o tom, že narůstá byrokracie a tím i počty úředníků. Je tomu tak 
i u nás? 
Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2002 byly zrušeny okresní úřady a agenda z těchto úřadů přešla 
z velké části  na obce s rozšířenou působností,  došlo od 1. 1. 2003 k nárůstu úředníků i na 
našem úřadu. Zaměstnanci bývalého okresního úřadu byli tzv. delimitováni na pět městských 
úřadů v okrese Ústí nad Orlicí. K nám přešlo 25 zaměstnanců a s nimi také agendy, které na 
okresním úřadu vykonávali. K zajištění činností, kterými jsme byli pověřeni, jsme museli přijmout 
dalších 20 úředníků, abychom kvalitně zajistili výkon státní správy v přenesené působnosti. Od 
této doby k dalšímu nárůstu na Městském úřadu ve Vysokém Mýtě nedochází. 

Řešila jste v uplynulém období nějaké stížnosti na chování pracovníků vůči občanům? 
Stížnosti se při počtu 110 zaměstnanců Městského úřadu občas vyskytnou. Rozdělila bych 
je ale do dvou skupin. Ty první jsou oprávněné: například průtahy při vyřizování agendy nebo 
nevhodné chování úředníka. Těchto stížností naštěstí není mnoho a snažím se je okamžitě řešit. 
Častěji se setkávám se stížnostmi, které si dovolím hodnotit jako neoprávněné. To jsou situace, 
kdy úředník nemůže občanům vyhovět podle jejich přání proto, aby neporušil zákon, vyhlášku 
nebo jiné nařízení. 
 
Můžete nám prozradit, jaký je věkový průměr pracovníků úřadu? 
Samozřejmě. Jsou u nás zaměstnáni čerství absolventi škol i pracovníci v předdůchodovém 
věku, ale z výpočtu jsem byla příjemně překvapena průměrem 41,5 roku. 

Byl podle vašeho názoru přesun státní správy z okresního úřadu na město přínosem pro 
naše občany? 
Určitě. Jako jediný úřad v okrese Ústí nad Orlicí jsme skutečně převzali k 1. 1. 2003 do Vyso-
kého Mýta veškerou agendu související s výkonem nám příslušející státní správy. Občanům se 
státní správa přiblížila téměř na všech úrovních. Jako příklad bych uvedla odbor dopravních a 
občanských agend, kde si občané skutečně od 1. 1. 2003 mohli vyřizovat mj. řidičské průka-
zy,  přihlášení a odhlášení vozidel apod. Občané si jistě vzpomenou, jak museli v podobných 
případech jezdit do Ústí nad Orlicí, jak stáli frontu nejprve na číslo a následně na vyřízení, třeba 
od rána do večera. Zatímco u nás jsou vybaveni bez front a dlouhého čekání. Mohou se o tom 
přesvědčit i na internetových stránkách města, kde kamery v přímém přenosu přenášejí situaci 
na jednotlivých odborech, mj. i na odboru dopravních a občanských agend v Jiráskově ulici. 

Co byste chtěla říci na závěr našeho rozhovoru? 
Nejprve bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům, zastupitelům, členům výborů a komisí 
za jejich nelehkou práci, kterou pro město Vysoké Mýto, ale rovněž pro celý správní obvod 
vykonávají. Dále bych chtěla poděkovat občanům za pochopení a shovívavost v případech 
vzniku nepředvídatelných situací, kterou může být pro úřad například dlouhodobá nemoc. Zá-
věrem bych chtěla popřát všem hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů po celý 
rok 2006.

Vážená paní tajemnice, děkujeme vám za rozhovor.
Redakce VZ
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Informace z MěÚ

Přečetli jsme za vás z jednání Rady města 
Vysoké Mýto:

Rada města souhlasí mj.:
• s uzavřením mandátní smlouvy s firmou 
EKORA, s. r. o., Praha 4, na obstarání inže-
nýrské a investorské činnosti při přípravě, 
realizaci akce a činnosti po dokončení akce 
„Integrovaný systém nakládání s bioodpady 
– Vysoké Mýto“;
• s podáním nabídky Ministerstvu pro místní 
rozvoj na možnost využití lokality Mlýnský 
potok I, k využití pro veřejně architektonic-
kou soutěž s názvem „Dřevěný dům“ kate-
gorie B – „Bytový dům“;
• s bezúplatným převodem nepotřebné-
ho majetku od Hasičského záchranného 
sboru Pardubického kraje pro potřeby SDH 
Vysoké Mýto;
• s uzavřením smlouvy o poskytování služeb 
s TS Žamberk, s. r. o.

Rada města schvaluje mj.:
• organizační řád MěÚ Vysoké Mýto s účin-
ností od 1. 1. 2006 dle předloženého návrhu.

Rada města bere na vědomí mj.:  
• umístění pokladničky Nadace pro trans-
plantace kostní dřeně v prostorách lékárny
U Zvonice v ulici Komenského ve Vysokém 
Mýtě.

Rada města jako zástupce jediného 
společníka Městských lesů Vysoké Mýto, 
s. r. o. schvaluje mj.:

• změnu nájemní smlouvy – upravuje se 
nájemné za rok 2005 a 2006;
• plán činnosti a rozpočet společnosti na 
rok 2006;
• nákup investic na rok 2006.

Z jednání rady města

Ve dnech 12. - 15. ledna 2006 se Město Vysoké Mýto bude prezentovat na 15. mezinárodním veletrhu 
turistických možností v regionech.
Vysoké Mýto bude vystavovat v rámci regionu Svitavsko společně s Litomyšlí, Poličkou, Svitavami 
a Moravskou Třebovou. 

Společnou expozici Královéhradeckého a Pardubického kraje, která bude umístěna v pavilonu V, 
č. stánku 051, připravilo Sdružení Východní Čechy.
Prostor expozice bude členěn podle turistických oblastí. Z východních Čech se zúčastní celkem 42 
spoluvystavovatelů. Část expozice bude k dispozici pivovarům Hlinsko a Náchod. Město Hradec Krá-
lové má prostor pro propagaci bitvy na Chlumu 1866, na druhé straně je malé podium pro předvádění 
řemesel nebo hudební vystoupení.

Vstup: pro odbornou veřejnost 12. – 13. ledna
 pro širokou veřejnost 14. – 15. ledna
 denně 10.00 – 18.00, v neděli do 16.00 hodin
 vstupenka so, ne 60  Kč, důchodci 1 Kč

Regiontour 2006 v Brně

Ve dnech 26. – 27. ledna 2006 se uskuteční první Zimní sportovní hry královských věnných měst. Hry 
pořádá Město Trutnov. Účastníci, mezi kterými budou i reprezentanti z Vysokého Mýta, budou soutěžit 
v obřím slalomu a v curlingu. Obří slalom se uskuteční na sjezdovce v Petříkovicích, soutěž v curlingu 
proběhne na zimním stadionu v Trutnově. 

Zimní hry královských věnných měst
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Celou dlouhou cestu regenerace panelového sídliště Družba odstartovala nenápadná zprávička 
v novinách v prosinci 2000. Tato zpráva informovala o schválení programu dotací na regeneraci pa-
nelových sídliš�. Od roku 2001 bylo možné  ze státního rozpočtu získat peníze na zlepšení životního 
prostředí, dopravní infrastruktury či vybavení pro volný čas na panelových sídlištích. 
Město Vysoké Mýto na začátku roku 2001 zadalo studii Regenerace panelového sídliště Družba. Stu-
die vyhodnotila stávající stav a na základě výsledků ankety mezi občany sídliště Družba a podle jejich 
podnětů navrhla úpravy. 
V roce 2001 a 2002 město dotaci neobdrželo. V roce 2003 nebyl vzhledem k povodním dotační titul 
vyhlášen. V roce 2004 město opětovně požádalo o dotaci, ale i přes  vysoké hodnocení Ústavu územ-
ního rozvoje v Brně, který posuzoval předložené projekty po odborné stránce pro Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Vysokému Mýtu dotace nebyla přiznána. 
Rok 2005 se stal rokem zlomovým. Vysoké Mýto obdrželo dotaci na I. etapu regenerace panelového 
sídliště.

Historie regenerace panelového sídliště Družba

Čl. 2
(1) Žák plní povinnou školní docházku 
v základní škole zřízené obcí nebo svazkem 
obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž 
má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spá-
dová škola“), pokud zákonný zástupce ne-
zvolí pro žáka jinou než spádovou školu. 
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou 
školu, oznámí ředitel této školy tuto skuteč-
nost řediteli školy spádové, a to nejpozději 
do konce března kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(2) Ředitel spádové školy je povinen 
přednostně přijmout žáky s místem 
trvalého pobytu v příslušném školském 
obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu 
ve školském zařízení pro výkon ústavní vý-
chovy, ochranné výchovy nebo ve školském 
zařízení pro preventivně výchovnou péči, 
a to do výše povoleného počtu žáků uvede-
né ve školském rejstříku.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti dnem 1. ledna 2006. 

Bohuslav Fencl, v. r. - starosta
Ing. Martin Krejza, v. r. - místostarosta

Zastupitelstvo města Vysoké Mýto se na 
svém zasedání dne 14. 12. 2005 usnese-
ním č. 157/05 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Školské obvody základních škol zřízených 
městem Vysoké Mýto se stanovují takto:

a) školský obvod Základní školy Vysoké 
Mýto, Javornického 2 tvoří část území města 
nacházející se vlevo od silnice I/35 při pohle-
du od Hradce Králové a část Domoradice;

b) školský obvod Základní školy Vysoké 
Mýto, Jiráskova 317 tvoří část území města 
nacházející se vpravo od silnice I/35 při po-
hledu od Hradce Králové;
c) školský obvod Základní školy Vysoké 
Mýto, Knířov 11 tvoří části města: Brteč, Kní-
řov, Lhůta, Svařeň a Vanice.

Grafické vyznačení jednotlivých školských 
obvodů je zakresleno v příloze č. 1 této vy-
hlášky, která obsahuje tři listy Mapy čísel 
popisných města Vysokého Mýta.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vysokým Mýtem
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Financování projektu
Regenerace celého sídliště je rozdělena do tří etap. Každá etapa by se měla realizovat v průběhu dvou 
let. Dotace jsou přiznávány po etapách a na každou etapu se musí podat nová žádost. V tuto chvíli 
je finančně zajištěna I. etapa. Celkové náklady na první etapu jsou 8 mil. Kč. Dotace poskytnutá ze 
státního rozpočtu je 5 mil. Kč. 

První etapa a její průběh (2005 – 2006)
I. etapa regenerace panelového sídliště je vymezena plochou po bývalých sovětských garážích,  dále 
územím ohraničeným ulicemi Prokopa Velikého – Větrná – Ležáků - Lidická. Práce byly zahájeny na 
podzim 2005 a skončí v roce 2006.

V rámci I. etapy budou provedeny tyto úpravy:

úpravy  m j. množství 
chodníky a parkoviště m2 4 222

veřejné osvětlení  ks 14

přeložka VN kabelu m 121

přeložka sdělovacích kabelů m 254

úprava terénu m2 1 031

listnaté stromy ks 52

jehličnaté stromy ks 23

keře  ks 1 710

lavičky ks 18

odpadkové koše ks 7

herní prvky ks 9 

Na ploše, kde vyroste park, dojde k odstranění bříz, vrb a topolů, které lemují ulici Prokopa Velikého. 
Po pokácení dřevin budou pokračovat terénní práce (odstranění zbytků živičných povrchů, panelů). 
V místech nového parku bude vybudováno veřejné osvětlení, bude provedena modelace terénu, 
navezena ornice. Souběžně budou zahájeny práce na opravě chodníků u komplexu Družba, v ulici 
17. listopadu. V ulici Prokopa Velikého dojde k přeložení kabelů vysokého napětí a sdělovacích ka-
belů.

V roce 2006 budou ukončeny práce započaté v letošním roce. Proti restauraci Družba vznikne 35 
nových parkovacích míst. V parku bude provedena výsadba dřevin, založeny trávníky, osazen mobiliář 
a herní prvky. Pobytovou trávníkovou plochu doplní zákoutí určené pro hry malých dětí  a své místo 
pro setkávání zde naleznou i náctiletí.

foto z roku 1988 foto z roku 2005
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Na podzim 2005 byla provedena rekonstrukce javorového stromořadí ve Vraclavské ulici. Javory blíže 
ke komunikaci, které byly ve špatném zdravotním stavu, byly odstraněny a nahrazeny novými stromy - 
Acer pseudoplatanus „Zenith“, což je kultivar javoru klenu, který lépe snáší městské prostředí (zadláž-
dění, zasolení…). Druhá strana aleje byla, až na dva suché jedince, zachována a odborně ošetřena 
zdravotním a odlehčovacím řezem a instalací vazeb mezi kmeny proti rozlomení.

Rekonstrukce javorového stromořadí ve Vraclavské ulici

1

1 - Původní stromořadí

2 - Průběh rekonstrukce

3 - Nově vysazené 
stromořadí

2

3

V roce 2005 jste se v každém čísle zpravodaje setkávali s informa-
cemi o třídění a recyklaci odpadů. V závěrečných třech číslech jsme 
se formou vloženého letáku zaměřili na bioodpady a plánovanou vý-
stavbu fermentační stanice ve Vysokém Mýtě. Součástí těchto letáků 
byla i soutěž o kompostéry a další ceny. Výherci kompostérů se sta-
li: Štěpánka Žídková, La	ka Pidimová a Pavla Richtrová. Výhercům 
gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast a těšíme se na dal-
ší spolupráci! Seriál o třídění a recyklaci odpadů bude pokračovat 
i v tomto roce!

Pracovníci odboru životního prostředí
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Pondělí 16. 1. v 19.00   
DOOM
Širokoúhlý akční horor USA podle třetího 
dílu legendární počítačové hry Doom. Drama 
plné tísnivé atmosféry, krvavých momentů 
a zvláštních efektů. Peklo už není hra.
105 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý  17. 1. v 17.30 !!!
Středa 18. 1. v 17.30 !!!  
HARRY  POTTER  
A  OHNIVÝ  POHÁR
Širokoúhlý americký dobrodružný film. Na 
mistrovství světa ve famfrpálu se Harry Pot-
ter střemhlav řítí vstříc nevyhnutelnému se-
tkání se skutečným zlem.
150 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč.

Úterý 10. 1. v 19.00   
TAJEMNÝ  LET
Širokoúhlý psychologický thriller USA s Jo-
die Fosterovou v hlavní roli. Noční můra tisí-
ce metrů nad zemí.
99 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Středa  11. 1. v 19.00
Čtvrtek 12. 1. v 19.00 
HRUBEŠ  A  MAREŠ  
JSOU  KAMARÁDI  DO  DEŠTĚ
Nová česká tragikomedie ze současnosti, 
kterou natočil režisér Vladimír Morávek ve 
spolupráci s producentem Čestmírem Ko-
peckým. Příběh dvou kamarádů do nepo-
hody. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo 
blankytné.
108 min. Mluveno česky, slovensky, tibet-
sky. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 69 Kč.

Pátek 13. 1. v 19.00   
ŠÍLENÍ
Filozofický horor ČR a SR režiséra Jana 
Švankmajera volně vychází z motivů poví-
dek E. A. Poea. Film je alegorií současného 
světa, jehož výstižnou kulisou je blázinec. 
Tématem je pak absolutní svoboda a oproti 
ní civilizační represe a manipulace.
118 min. Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

Neděle 15. 1. v 19.00
ZLOMENÉ  KVĚTINY
Americká komedie jednoho z nejlepších 
amerických nezávislých režisérů Jima Jar-
musche. Hvězdné herecké obsazení, při-
tažlivé téma – to je příběh muže, jemuž se 
změní život ve chvíli, kdy se dozvídá, že je 
otcem syna, o kterém nevěděl.
105 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.365dni.cz)
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Čtvrtek 19. 1. v 19.00   
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
Dobrodružný fantastický  film Velké Britá-
nie a České republiky, ve kterém se realita 
mísí s kouzly. Neexistuje zaklínadlo, které 
nemohou zvrátit. Neexistuje kouzlo, které 
nedokáží zlomit. Neexistuje 	ábel, kterého 
nedokáží porazit.
119 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 20. 1. v 19.00   
OLIVER TWIST
Širokoúhlé sociální drama z produkce Fran-
cie, Velké Británie a České republiky. Další 
adaptace klasického románu Charlese Dic-
kense. Oscarový režisér Roman Polanski se 
scénáristou Ronaldem Harwoodem společ-
ně oživili příběh o mladém sirotkovi, který se 
přimotá k partě kapsářů.
130 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 22. 1. v 19.00   
DĚJINY  NÁSILÍ
Kriminální thriller SRN a USA s výraznými 
psychologickými prvky. Tom Stall vedl spo-
kojený život. Do doby, než se stal hrdinou.
96 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pondělí 23. 1. v 19.00   
NOČNÍ  LET
Širokoúhlý americký thriller plný napětí 
a hrůzy během nočního letu do Miami. 
Touhle linkou letí strach.
85 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 27. 1. v 19.00   
MRTVÁ  NEVĚSTA  
TIMA  BURTONA
Animovaný psychologický horor z produk-
ce Velké Británie v originálním výtvarném 
pojetí, inspirovaný starou rusko-židovskou 
pohádkou, jejíž hrdina se omylem zasnoubí 
s mrtvou dívkou. Jednoduchý příběh z vik-
toriánské éry ovlivněný gotickými romány 
a hororovou klasikou.
78 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 29. 1. v 19.00   
40  LET  PANIC
Komedie USA vychází z modelu teenagerov-
ských lechtivých podívaných, ale je určena 
střední generaci. Sex se promítá především 
do slovní roviny a do neškodné situační ko-
miky. Lepší pozdě než nikdy.
116 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

V únoru 2006 uvidíte:  
Sklapni a zastřel mě • Zná ji jako svý boty 
• Anděl Páně • Restart • A co když je to 
pravda? • King Kong • Letopisy Narnie: Lev, 
čarodějnice a skříň • Elizabethtown • Domi-
no • Jak se krotí krokodýli

ve čtvrtek 26. ledna v 19.00 hodin
v Šemberově divadle

PLECHOVÝ BUBÍNEK
(Der Blechtrommel; Le Tambur; Blaszany bebe-
nek) SRN, Francie, Polsko, Jugoslávie  1979

Filmový klub
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Režie: VOLKER SCHLÖNDORFF   
Scénář: Volker Schlöndorff, Günter Grass, 
Jean-Claude Carrière, Franz Seitz  
Kamera: Igor Luther
Hudba: Maurice Jarre, Lothar Brühne (píseň 
Kann Denn Liebe Sünde Sein?), Friedrich Me-
yer
Hrají: Mario Adorf (Alfred Matzerath); Angela 
Winklerová (Agnes Matzerathová); David Ben-
nent (Oskar Matzerath); Katharina Thalbacho-
vá (Maria Matzerathová); Daniel Olbrychski 
(Jan Bronski); Tina Engelová (mladá Anna 
Koljaiczeková); Berta Drewsová (dospělá Anna 
Koljaiczeková); Roland Teubner (Josef Kolja-
iczek); Tadeusz Kunikowski (strýc Vinzenz); 
Andréa Ferréolová (Lina Greffová); Heinz Ben-
nent (Greff); Ilse Pagé (Gretchen Scheffler); 
Werner Rehm (Scheffler); Käte Jaenickeová 
(matka Truczinská); Helmut Brasch (starý He-
ilandt); Otto Sander (hudebník Meyn); Wigand 
Wittig (Herbert Truczinski); Mariella Oliveriová 
(Roswitha); Fritz Hakl (Bebra), a j.

Na úvod další sezóny programu filmového 
klubu se opět vrátíme trochu do historie kine-
matografie, abychom si připomněli jedno z pře-
lomových filmových děl konce sedmdesátých 
let. Režisér Volker Schlöndorff sáhnul tenkrát 
k literární předloze svého skvělého krajana 
Güntera Grasse, k románu Plechový bubínek. 
Podařilo se natočit nádherný historický epos, 
příběh malého Oskara, který se tváří v tvář zlu 
a násilí světa dospělých vzepře a vůlí odmítne 
normální vzrůst svému tělu. Tato bizardní si-
tuace mu umožní vnímat okolní svět z jiného, 
nezvyklého  a na zkušenosti prostého pohledu 
věčného dítěte. Tvůrčí potenciál režiséra našel 
vynikající partnery ve členech štábu: za kame-
rou stál slovenský režisér Igor Luther, pobýva-
jící tenkrát mimo území tehdejšího Českoslo-
venska, filmovou hudbu složil Maurice Jarré, 
na scénáři spolupracoval kromě Grasse také 
Claude Carrière. Schlöndorff kromě toho také 
sestavil skvělý tým herců. Dohromady vznikla 
epická freska ilustrující život v předválečném 
a válečném multikulturním Gdaňsku. Skvělý 
film byl po zásluze odměněn několika cenami 
na světových filmových festivalech, získal mj. 
také Zlatou palmu v Cannes spolu s Coppo-
lovou Nynější Apokalypsou. Zasvěcení vědí, 
proč by si tento biják neměli nechat ujít, neza-
svěcení pak po návštěvě kina pochopí…

Jan Schejbal

NABÍDKA DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO 
NA JARO 2006.
Nabízíme vám opět pět divadelních předsta-
vení v rámci předplatného Šemberova divadla 
Vysoké Mýto na JARO 2006.

Úterý 24. ledna
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Karel Poláček: 
HOSTINEC U KAMENNÉHO 
STOLU
Divadelní adaptace jedné z nejvtipnějších 
a nejveselejších knih Karla Poláčka. Panopti-
kum lidských typů, vykreslených se sympatií, 
úsměvem a lehkou ironií.

Úterý 21. února  
Agentura pražské kulturní služby
D. L. Coburn: 
THE GIN GAME (Karetní hra)
Slavná americká tragikomedie pro dva herce 
a publikum, které umí vnímat smích i slzy „mezi 
řádky“. V hlavních rolích  Blanka Bohdanová 
a Josef Somr.

Březen 2006
Východočeské divadlo Pardubice
Jean-Claude Grumberg: 
KREJČOVSKÝ SALÓN
Francouzská hra z malého světa krejčovské 
dílny je o opravdových, uvěřitelných lidech a 
jejich běžném životě s trápením a radostmi. Je 
nabitá chytrým vtipem. V hlavní roli hostuje Ma-
rián Labuda.

Středa 19. dubna
Městské divadlo Mladá Boleslav
Vladislav Vančura: 
JOSEFINA
Hudební komedie v rytmu swingu. Česká ob-
doba Pygmalionu G. B. Shawa ve zcela nové 
úpravě s řadou dobových šlágrů.

Květen 2006
Agentura Harlekýn Praha
Antonín Procházka: 
VĚRNÍ ABONENTI
Komedie o tom, co se stane, když si manže-
lé sednou v hledišti každý jinam a on dosta-
ne mladou půvabnou sousedku. Příběh dvou 
docela obyčejných manželských párů, které se 
snaží předejít manželské krizi.

Divadlo
Šemberovo divadlo
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Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto
uvádí pohádku Františka Kožíka

STATEČNÝ HONZA
v neděli 29. ledna ve 14.00 a 16.00 hod. 
v loutkové scéně v Litomyšlské ul. Vysoké 
Mýto.

Předprodej vstupenek od 23. do 26. ledna 
v Informačním centru Městského úřadu ve Vy-
sokém Mýtě a v den představení přímo v diva-
dle Srdíčko od 13 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

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

Uzávěrka předplatného je v úterý 17. ledna  
2006!
Začátky jednotlivých představení vždy v 19.30 hod.
Změna titulu i termínu vyhrazena.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři M-Klubu, 
tel. 465 420 420.
Nebudete-li mít o předplatné zájem, prosíme 
o včasné vyrozumění!

Úterý 31. 1. v 19.00
Šemberovo divadlo
KONCERT OKTETA  
ČESKÝCH FILHARMONIKŮ
Okteto Českých filharmoniků vzniklo v roce 
1995. Tvoří jej přední členové České filharmo-
nie v čele s jedním z vynikajících českých hous-
listů Bohuslavem Matouškem.
Členové Okteta se vedle svých závazků v or-
chestru České filharmonie velmi intenzivně 
zabývají komorní hudbou. Soubor od svého 
vzniku vystoupil na řadě významných podií 
a uskutečnil mnoho úspěšných koncertů doma 
i v zahraničí.
Okteto účinkuje ve složení: Bohuslav Matou-
šek, Ota Bartoš – housle, Jan Šimon – viola, 
František Host – violoncello, Jiří Hudec – kon-
trabas, Ivan Doksanský – klarinet, Zdeněk Di-
voký – lesní roh, Jiří Seidl – fagot.
V programu zazní skladby Ludwiga van Beetho-
vena, Petra Iljiče Čajkovského, Maurice Ravela, 
George Bizeta, Oskara Nedbala, Antonína Dvo-
řáka, Johanna Strause, Luigiho Denzy.
Vstupné: 100 Kč.

Předprodej od 9. 1. v Informačním centru na 
Městském úřadu Vysoké Mýto.

Koncert

Poděkování:
Při příležitosti 180. výročí činnosti ochotnického 
divadla ve Vysokém Mýtě uvedl divadelní sou-
bor Šembera  28. listopadu 2005 s laskavým 
svolením pánů Svěráka a Smoljaka  benifiční 
představení jevištního  sklerotikonu Švestka. 
Výtěžek tohoto představení - 7 384 Kč - byl 
odeslán na konto  Paraple. Divadelní soubor 
Šembera tímto děkuje všem, kteří podpořili 
svou účastí tuto akci, zejména pak M-Klubu 
a tiskárně  LD-tisk za sponzorování tohoto 
představení.

Divadelní spolek Šembera

Úterý 24. ledna 2006 v 19.30
1. představení v předplatném
Klicperovo divadlo Hradec Králové uvede hru 
Karla Poláčka
HOSTINEC  
U KAMENNÉHO  STOLU
Slavná kniha Karla Poláčka, vydaná za protek-
torátu pod jménem malíře Vlastimila Rady, je 
proslulá také stejnojmenným filmem. Měš�áci 
přijíždějí na letní byt. Co se odehraje v ospa-
lém hnízdě? Najdou dvě krasavice dva vhod-
né nápadníky? Promluví po letech spolu dva 
bratři inženýři, kteří se v dětství pohádali kvůli 
duhovým kuličkám? Co láska paní hostinské 
k přednímu aktéru zájezdové scény? Přehlídka 
různých typů, vykreslených tak, jak to uměl jen 
Poláček. 
Vstupné: 190, 180 a 170 Kč.
Předprodej na toto představení není. Zbylé 
vstupenky zakoupíte v den představení v po-
kladně Šemberova divadla od 19.00 hod.

PO 8 - 12 13 - 16.30 hod.
ÚT 8 - 12 13 - 14.30 hod.
ST 8 - 12 13 - 16.30 hod.
ČT 8 - 12 13 - 14.30 hod.
Pá              zavřeno

Předprodej vstupenek v informačním centru:
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Půjču jeme be le t r i i ,  spo lečenskověd-
ní naučnou literaturu, hudebniny, mapy, 
zvukové nosiče CD, LP, MC s hudbou 
i mluveným slovem, informační prameny, 
sbírky zákonů (od roku 1918 do součas-
nosti), zajiš�ujeme meziknihovní výpůjč-
ní službu. V čítárně nabízíme více než 90 
titulů novin a časopisů, umožňujeme pří-
stup na internet a zejména práci s naučnými 
CD-romy. Součástí oddělení pro dospělé je 
i zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké 
spoluobčany.

Půjčovní doba
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 9.00-12.00 13.00-17.00  
Úterý 9.00-12.00    
Středa 9.00-12.00 13.00-17.00  
Čtvrtek --------------- -----------------
Pátek 9.00-12.00 13.00-17.00

Městská knihovna

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Neděle 29. ledna 2006 ve 13.30 !!!
V tanečním odpoledni pro starší a střední gene-
raci vám hraje ve společenském sále M-Klubu 
Rytmická skupina Stanislava Hájka. 
Vstupné: 40 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Ve čtvrtek 12. ledna zahajujeme 

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE 
PRO MANŽELSKÉ PÁRY 
A PŘÁTELSKÉ DVOJICE 
Výuka v osmi lekcích bude probíhat vždy ve 
čtvrtek od 18.30 hod. v obou sálech M-Klu-
bu.

Na první pololetí roku 2006 
přijímáme přihlášky do těchto 
hudebních kurzů:
klávesové nástroje, klavír. Výuka v hudebním 
kurzu je jednou týdně v odpoledních hodinách 
a probíhá jednotlivě.

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

Kurzy

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

Výstava ve vestibulu Městské knihovny
RUCE
Obrázky z výtvarné soutěže pořádané 
Domem dětí a mládeže Mikádo ve Vysokém 
Mýtě. Výstava  bude otevřena denně 
od 9. ledna do 28. února 2006.

Vánoční dárek Dětskému domovu se 
školou v Přestavlkách
Součástí slavnostního zahájení Týdne kniho-
ven  na začátku října letošního roku byla i ver-
nisáž výtvarných prací dětí vysokomýtských 
škol  s názvem „Hastrmanova komůrka“. Při 
této příležitosti byla zahájena  prodejní výsta-
va keramických „hrnečků na dušičky“, které 
vytvořily děti z Dětského domova se školou 
v Přestavlkách. 
Do 21. prosince bylo vybráno 2 630 Kč.

Ještě krátce před vánočními svátky byla 
zástupcům Dětského domova tato hotovost 
předána. Veliké díky patří všem, kteří koupí 
hrnečků nebo jen symbolickým příspěvkem 
pomohli k tomu, aby radost dětí, které každo-
ročně prožívají nejkrásnější svátky v roce bez 
rodičů, byla ještě větší. Děkujeme.

Hotovost za DD převzala Ilona Příhodová,
pracující v Dětském domově jako etoped.
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Jean Effel (1908-1982)
Originální kresba z filmu 
Stvoření světa
Barevné tuše, celuloid, 
1957, Icart Strasbourg

KRÁSA JE CTNOST!
Výstavní síň Jana Jušky do 29. 1. 2006
denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

Městská galerie ve Vysokém Mýtě zve 
všechny své přátele a milovníky výtvarného 
umění na svou výroční výstavu, kterou se již 
tradičně stává představení toho nejlepšího, 
co má MGVM uloženo ve svých depozitářích. 
Po mimořádném úspěchu, který zazname-
nala výroční výstava loňská (Česká kraji-
nomalba 19. a 20. stol.) představuje výstava 
Krása je ctnost, s podtitulem Žena ve výt-
varném umění XX. století,  výběr z kolekce 
děl, která jsou holdem ženské kráse. 
Základní kostru výstavy tvoří olejomalby z 
fondů vysokomýtské galerie, které jsou při 
této výjimečné příležitosti rozšířeny o díla 
zapůjčená prostřednictvím nadačního fondu 
Icart ve Štrasburku. Výstava zaznamenala 
už v prosinci mimořádný zájem veřejnosti. 
Pokud jste ji ještě neviděli, nenechte si ujít 
jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči 
díla našich i světových umělců, mezi nimiž 
naleznete i následující jména:
Břetislav Benda, Sarah Bernhardtová, Josef 
Čapek, Kees Van Dongen, Jean Effel, Emanuel 
Frinta, Josef Hašek, Václav Hradecký, Antonín 
Hudeček, Ludmila Jiřincová, Jiří Kolář,  Albína 
Kašparová-Riegrová, Beneš Knüpfer, Bohumil 
Knyttl, František Kupka, František Matoušek, 
Kamil Lhoták, Joan Miró, František Naske, 
Jakub Obrovský, Arnošt Paderlík, Jan Pašek, 
Naděžda Plíšková, František Ropek, Félicien 
Rops, Karel Souček, Viktor Stretti, Stanislav 
Sucharda, Otakar Synáček, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, 
Jiří Šindler, Jan Štursa, Tomi Ungerer, Franta 
Úprka, Joža Úprka,  Josef Váchal, Félix Vallo-
ton,  Georges Wolinski,  Pino Zac,  Ladislav 
Zívr,  Olbram Zoubek  aj.

Městská galerie

Prosba 
Městské galerie:
Městská galerie připra-
vuje na březen 2006 
výstavu krajináře Bo-
humila Knyttla (1903 
v Kobylicích u Nového 
Bydžova - 1977  v  Ostravě). 
Bohumil Knyttl působil 
v našem kraji ve 30. a 
40. letech 20. století, kdy 
žil se svou rodinou ve 
Střemošicích u Luže a posléze i v Luži a pracoval 
i jako restaurátor při opravě fresek a výtvarných děl 
na novohradském zámku. Ve Vysokém Mýtě vys-
tavoval v budově bývalého kasina své olejomalby 
v roce 1943. Byla to jedna z prvních výstav 
v budově Kasina, kterou tehdy město zakoupilo pro 
budoucí galerii. Městská galerie předpokládá, že 
ve vysokomýtských sbírkách a domácnostech je 
mnoho obrazů signovaných tímto malířem. Protože 
však jeho signatura bývá mnohdy těžko čitelná, 
mnoho majitelů ani neví, kdo je autorem Knyttlova 
obrazu. Prosíme případné majitele obrazů Bohu-
mila Knyttla, aby byli tak laskavi a přihlásili se, 
a to i v případě pochybností o autorovi díla, kuráto-
rovi výstavy, kterým je dr. Pavel Chalupa. Městská 
galerie by ráda pořídila alespoň fotodokumentaci 
všech obrazů, které se nacházejí v soukromých 
sbírkách, případně by ocenila i možnost jejich 
zapůjčení na dobu konání výstavy (březen-duben 
2006). Oceníme i jakékoli informace či svědectví 
o zdejším působení B. Knyttla. Děkujeme vám za 
spolupráci.  PhDr. Pavel Chalupa (606 796 599 
osobní tel.) nebo 

Městská galerie Vysoké Mýto
nám. Přemysla Otakara II. 24
566 01 Vysoké Mýto
galerie@myto.cz
tel.: 465 483 373
fax: 465 483 374

Pohled do expozice: 
vlevo Viktor Stretti a jeho 
Žena před zrcadlem z roku 1909
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě si vás 
v měsíci lednu a únoru dovoluje pozvat na tyto 
výstavy a přednášky, jakož i na svůj tradiční 
ples.

Do 8. ledna 2006 bude návštěvníkům zpří-
stupněna výstava

ROUBENÉ SKVOSTY 
Z PODKARPATSKÉ RUSI
Ve třicátých letech 20. století byla do Čech 
převezena šestice dřevěných kostelů převáž-
ně z tehdejší Podkarpatské Rusi, které dodnes 
slouží svému účelu a zároveň jsou překrásným 
dokladem lidové architektury minulých století. 
Těchto šest kostelů se dnes nachází v Praze, 
Hradci Králové, Dobříkově u Vysokého Mýta, 
Blansku a Kunčicích pod Ondřejníkem. A právě 
kostelík v Dobříkově a nedávné restaurování 
jeho ikonostasu nás přivedl na myšlenku vytvo-
řit výstavu o těchto šesti „karpatských drahoka-
mech“. Jsou to doklady šikovnosti a zručnosti 
minulých generací a postoje prostých lidí ke 
křes�anské víře. Výstava je zaměřena přede-
vším na způsob transferů těchto kostelů, jejich 
znovuotevření na novém místě a jejich další 
využívání až do současnosti. Opomenuta ne-
zůstala ani historie kostelů na původním místě 
a důvody, proč byly přesunuty.

Od 17. ledna do 12. února 2006
POJĎTE SI HRÁT 
DO MUZEA ...
... s panem výtvarníkem 
Václavem Kubátem a jeho žáky
Zveme nejen nejmenší návštěvníky na interak-
tivní výstavu originálních hraček, pohybových                               
a manipulačních objektů Václava Kubáta a jeho 
žáků. Václav Kubát se téměř půl století věnu-
je tvorbě autorských hraček, hracích objektů 
a modelů. Výstava navazuje na úspěšný pro-
jekt Kočkohrátky.

Od 16. února do 16. března 2006
… s panem malířem 
Josefem Čapkem
Vystaven bude jeden z neúspěšnějších čes-
kých programů pro malé diváky, který součas-
ně učí vztahu k hodnotám moderního výtvar-
ného umění.

ZÁŽITKY Z EXPEDICE 
JIŽNÍ AMERIKOU
Dvoudílná přednáška
PaedDr. Josefa Nováka

PATAGONIE 
A OHŇOVÁ 
ZEMĚ 
(I. část)
Přírodní unikáty, pam-
pa, vegetace chráně-
né UNESCEM a moř-
ské safari

ve čtvrtek 19. ledna 2006 od 18.00 hodin
v prostorách muzea.

Z PATAGONIE 
K VODOPÁDŮM 
IGUAZÚ 
(II. část)
Vulkány, pralesy s ve-
getací třetihor, největší 
komplex vodopádů 
světa
ve čtvrtek 26. ledna 2006 od 18.00 hodin  
v prostorách muzea.

Vstupné na přednášky je 25 Kč. 
Změna programu vyhrazena.

Regionální muzeum
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Co je nového 
v Základní škole Javornického?
Školní rok se rozběhl podle plánu a s při-
bývajícími dny čekaly na žáky i učitele nové a 
nové úkoly. Žáci pátého ročníku se zúčastnili 
Dopravní soutěže mladých cyklistů, starší 
žáci vyhráli krajské kolo ve futsalu, sedmáci 
začali spolupracovat se Stanicí ohrožených 
zvířat v České Třebové a budou celou 
zimu pečovat o dva malé ježky, kteří by ve 
volné přírodě nepřežili. Poznáváme houby 
a podzimní rostliny je další ze soutěží, ve 
kterých mohou žáci vyniknout a ukázat své 
znalosti. Ve spolupráci s Odborem životního 
prostředí MěÚ a technickými službami žáci 
vysazovali stromy a pomohli při podzim-
ním hrabání listí na místním hřbitově. Testy 
„SCIO“ psali žáci šestého a devátého 
ročníku. Sami se mohli přesvědčit a poro-
vnat své výsledky s výsledky některých škol 
v republice, učitelé se při srovnávání zase 

veny v jednotlivých třídách, družinách i ve 
školní jídelně. Postupně tak děti navštívily  
třídy, kde si společně za spolupráce starších 
kamarádů – školáků vyrobily drobný dárek. 
Pak se přemístily  do školní družiny, kde si 
mohly zasoutěžit v různých pohybových 
hrách a činnostech. Na závěr si vyzkoušely, 
jak se dá příjemně posedět ve školní jídel-
ně, kde společně kreslily vánoční obrázky 
a mlsaly voňavé cukroví. Celé setkání se 
neslo v duchu blížících se Vánoc. Vánoční 
atmosféra byla dokreslována také sváteční 
výzdobou školy a tradičními koledami. Strá-
vili jsme velmi příjemné společné dopoledne 
a děti i paní učitelky s přáním krásných svát-
ků odcházely do svých mateřských školek. 
Díky sponzorskému daru firmy Nopek si 
každý budoucí školák odnášel perník s ob-
rázkem čerta či Mikuláše ve vánoční krabič-
ce, kterou vyrobili žáci 4. a 5. ročníků. Jsme 
rádi, že se toto vánoční setkání stává tradicí 
a těšíme se na další. Doufáme, že se brzy 
uvidíme na karnevalu, který pořádá naše 
škola již 8. 1. 2006, a v budoucnu i na dal-
ších společných sportovních či kulturních 
akcích. 

Všechny naše akce jsou prezentovány i s fo-
tografiemi na webových stránkách naší ško-
ly – www.vysoke-myto.cz/zsjiraskova.

II. MUZEJNÍ PLES 
ve stylu 30. let 20. století s téma-
tem sportu
v sobotu 4. února 2006 od 
20 hodin
ve společenském sále M-klu-
bu ve Vysokém Mýtě. V rytmu 
swingu hraje EXPRES COMBO, 
předtančení C-DANCE Ústí nad 

Orlicí, bohatá tombola. 
Z programu: soutěž o koláč Pumpenikl, sou-
těž o nejlepší dámský dobový kostým, soutěž 
o cenu Ludvíka Krhounka …

Bude se vojsko chovat 
slušně? Zasáhne policej-
ní patrola včas? Odejde 
vítěz tomboly domů po 
svých nebo odjede na …?

Pro ty, kteří přijdou v dobovém společenském 
nebo sportovním oblečení bude přichystána 
odměna (dámy - květiny, gentlemani - dout-
ník).

Předprodej vstupenek od 10. ledna 2006 
v pokladně muzea.
Cena vstupenky s místenkou 130 Kč, 
vstupenka bez místenky 80 Kč.

Vánoční návštěva 
na Základní škole Jiráskova
I letos se v předvánočním čase sešli žáci 
I. stupně ZŠ Jiráskova s předškoláky ze 
všech vysokomýtských mateřských škol. 
Navázali jsme tak na úspěšné podzimní 
setkání, kdy si předškoláci mohli zasoutěžit 
v prostorách nového sportovního areálu. 
Protože obě tyto akce, vánoční i sportovní, 
měly u dětí veliký ohlas, rozhodli jsme se 
budoucí žáčky opět pozvat, aby si společně 
se školáky mohli zasoutěžit, vyrobit drobný 
dárek, zazpívat koledy i smlsnout si na vá-
nočním cukroví, které pro ně upekli žáci II. 
stupně. Po svém příchodu byli předškoláčci 
rozděleni do malých skupinek. Spolehlivým 
doprovodem jim byli žáci 4. a 5. ročníku, 
kteří se výborně a zodpovědně ujali své 
funkce průvodců. Společně se pohybovali 
po budově školy tak, aby děti mohly vystří-
dat různé činnosti, které pro ně byly připra-

Školy
Základní škola Jiráskova Základní škola Javornického
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mohli soustředit na opakované a časté 
chyby žáků, které pak ve svých hodinách 
mohli objasnit. Šachový turnaj patří také 
k soutěžím, ve kterých bývají naši žáci velmi 
úspěšní. 
Papír a zase papír. To je nejčastější potřeba 
školáků. Píšeme, kreslíme, kopírujeme…A 
doma? Proto již třetím rokem pořádáme 
dvakrát ročně sběrovou akci pro celou 
rodinu. Dvanáct tun papíru sesbíraly děti 
během několika málo dnů, a pomohly tak 
s tříděním odpadů. Získané, tolik potřebné 
korunky byly použity na papír nový, bez 
kterého se ve škole nedokážeme obejít.  
Výstavy, divadla, koncerty a přednášky 
v různých oborech a předmětech navštěvují 
pravidelně všechny ročníky. Všechny třídy 
prvního stupně se účastní plaveckého výcvi-
ku a všechny děti procházejí i průpravou 
první pomoci, chování v krizových situ-
acích. Své vědomosti a znalosti pak mohou 
uplatnit v Soutěži mladých zdravotníků a při 
cvičném poplachu. 
V únoru si žáci devátého ročníku budou mu-
set vybrat svoji budoucí školu. Snažíme se o 
to, aby měli oni i jejich rodiče dostatek infor-
mací. Proto pořádáme burzu středních škol, 
na kterou v letošním roce přijelo 13 zástupců 
oslovených škol. Ti nejšikovnější se možná 
už rozhodli, když úspěšně reprezentovali 
školu v Soutěži zručnosti ve středních 
školách v Holicích i ve Vysokém Mýtě. 
V listopadu proběhly volby do školské 
rady. Na kandidátku bylo zapsáno 
devět zákonných zástupců žáků, ze 
kterých byly zvoleny Jana Bíbusová 
a Štěpánka Valková, za pedagogy jsou členy 
Mgr. Petr Horák a Mgr. Lenka Lněničková, 
za zřizovatele byli jmenováni Josef Ledajaks 
a Mgr. Marian Sabol. Na prvním zasedání 
byla předsedkyní školní rady zvolena paní 
Jana Bíbusová. Druhý listopadový víkend 
se učitelé rozjeli za dalším vzděláváním do 
Velkých Němčic u Hustopečí. Na tradičním 
setkání PAU (Přátel angažovaného učení) 
získávali nové informace, nápady a podněty 
k další tvořivé práci. 
Pátý prosinec je dnem tradičním, protože 
přichází Mikuláš a nebývá sám. Žáci 9. 
ročníku v přestrojení za roztomilé čertíky 
i strašidelné čerty obešli tři mateřské školy ve 
Vysokém Mýtě, proběhli obě naše budovy a 
zabydleli se ve sklepě školní družiny. 

Setkání s bývalými kolegy, kteří si zaslouženě 
užívají odpočinku, patří už k našim tradicím. 
Menší děti je tentokrát přišly pozdravit a 
slavnostně naladit na blížící se Vánoce. 
Koledy a přání s pozváním na tradiční 
vánoční jarmark letos nazvaný Zlaté Vánoce 
byly příjemným zpestřením tohoto setkání. 
Den otevřených dveří bývá pro rodiče zej-
ména mladších žáků příležitostí podívat se 
na práci a chování svého dítěte v hodině. 
Měli také možnost připomenout si svoje 
školní léta a srovnat si je s dneškem, kdy 
se učitelky a učitelé musí snažit, aby výuka 
byla pestrá, pro děti zajímavá a přitažlivá. 
Těsně před Vánoci se žáci a jejich učitelé  
rozloučili besídkami ve svých třídách.Všichni 
se těšili na vánoční prázdniny a hlavně na 
ježíška. 
Všem dětem, jejich rodičům a přátelům 
školy přejeme v roce 2006 hodně štěstí, 
porozumění, pevné zdraví, pracovní i osobní 
úspěchy. A všem, kteří nás máte rádi a pod-
porujete naši školu, moc a moc děkujeme. 

Ředitelství ZŠ Javornického, Vysoké Mýto

se sídlem 566 01 Vysoké Mýto, Generála 
Závady 118/IV

INFORMACE 
O ZMĚNĚ NÁZVU ŠKOLY
V důsledku nového školského zákona č. 
562/2004 Sb. musela Soukromá střední 
podnikatelská škola, s. r. o. Vysoké Mýto 
přistoupit ke změně názvu, protože dosa-
vadní název neodpovídal novým ustano-
vením § 8, odst. 8 citovaného zákona.
Na základě Rozhodnutí Min. školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR dochází ke 
změně názvu na:

Střední škola podnikání 
Vysoké Mýto, s. r. o.

Všechny ostatní údaje zůstávají beze změn.

Střední škola podnikání 
Vysoké Mýto, s. r. o.
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Vyšší odborná škola stavební a Integrovaná 
škola stavební ve Vysokém Mýtě spolu se 
Základní uměleckou školou ve Vysokém 
Mýtě pořádají v rámci 60. výročí založení 
ZUŠ
KLAVÍRNÍ RECITÁL 
JANA JIRASKÉHO
Program ze skladeb Leoše Janáčka, Edvar-
da Griega, Clauda Debussyho.
Koncertní sál ZUŠ, čtvrtek 12. ledna 2006 
v 19.30 hod.
Vstupné 70 Kč.
Předprodej vstupenek ve VOŠ a ISŠ staveb-
ní, tel. 465 420 314.

Sobota 14. ledna – Říčky
jedeme lyžovat!
Pro děti i dospělé. 

Neděle 15. ledna  - Karneval pro děti   
od 14.00 hodin ve velkém sále M-Klubu.

Kurzy keramiky pro dospělé
10 x úterý 19 – 22 hodin.
Pro začátečníky i pokročilé.

Kurzy patchworku pro dívky a ženy
Šití zajímavých přikrývek technikou sešívání 
malých kousků látek.

Letní tábor pro rodiče a děti v Itálii
Palmová riviéra, Martinsicuro, 
cena 4 700 Kč.
Plná penze, ubytování ve stanech, pro-
gram.

Masáže pro každý den
Jak pomoci sami sobě navzájem. Základy 
masáže pro manželské páry, rodiče s dětmi, 
kamarády a kamarádky. 
Tříhodinové setkání v únoru.

Taneční skupina T-komplex zahajuje od led-
na 2006 
KURZ ORIENTÁLNÍHO 
A BŘIŠNÍHO TANCE 
pro děvčata od 10 do 15 let.
Taneční hodiny jsou každý pátek od 16 do 
17 hodin. 
Přihlášky a informace v DDM Mikádo.

KURZ BŘIŠNÍHO TANCE 
pro ženy začátečnice bude každé úterý od 
17 do 18 hodin.
Přij	te osobně nebo se informujte v DDM 
Mikádo. Kurz probíhá pod vedením Marie 
Divoké.

Máte-li chu� a vlastníte-li nějaký BUBÍNEK 
nebo větší buben, přij	te si zahrát a vyzkou-
šet si africkou a orientální hudbu. Termíny 
budou upřesněny podle množství zájemců. 
Nebojte se a přij	te se informovat. Na nové 
bubeníky se těší Roman Divoký.

Pozvánka na koncert

DDM Mikádo

T-KOMPLEX

PŘEDNÁŠKY

Česká křes�anská akademie, místní skupina 
Vysoké Mýto, vás zve na přednášky: 
Prof. Jan Sokol 
ŽIVOT A SMRT 
13. 1. v 18.00 hod. v sále ZUŠ. 
Vstupné dobrovolné.

Jitka Víchová 
HORY A ZVÍŘATA 
CHILE A ARGENTINY 
Fotografie: Zdeněk Husták 
20. 1. v 18.00 hod.  v sále ZUŠ.
Vstupné dobrovolné.

Česká křes�anská akademie
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Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje zdravotnické programy ke zkvalitnění života ne-
mocných s leukémií a jinými těžkými chorobami krve a nádory. Byla založena rodinami nemocných 
pacientů a působí na území celé republiky s pomocí desítek dobrovolných spolupracovníků, vylé-
čených pacientů i dalších ochotných lidí. Od r. 1992 poskytuje nadace finanční zázemí Českého ná-
rodního registru dárců dřeně (ČNRDD) a přispívá do dalších oblastí transplantační medicíny v České 
republice. Programy, které nadace podporuje formou grantů, jsou především:

o Podpora dobrovolného dárcovství kostní dřeně 
o Podpora pacientů po transplantaci kostní dřeně 
o Podpora vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně 
o Příspěvky na přístrojové a investiční vybavení transplantačních center v ČR 

Díky aktivitě nadace se do r. 2004 podařilo získat a do Českého národního registru dárců dřeně za-
řadit a vyšetřit již více než 27 000 dobrovolných dárců dřeně a uskutečnit přes 200 nepříbuzenských 
transplantací dřeně. 
Výsledky dosavadní činnosti nadace by nebyly myslitelné bez léta trvajícího pochopení a nezištné 
pomoci tisíců obětavých lidí v této zemi - dobrovolných dárců dřeně, všech větších i drobných přispě-
vatelů i všech dobrovolných spolupracovníků, kteří nadaci pomáhají v regionech.
Pomůžete dále? Pomůžete i Vy?
Přispějte do pokladničky umístěné v Lékárně U Zvonice (naproti zdravotnímu středisku)
nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOSTNIDREN na číslo 87777

Děkují organizátoři sbírky
více na: http://www.kostnidren.cz

Kasička pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně

Zpráva o některých činnostech Obvodního oddělení PČR Vysoké Mýto za rok 2005.
Obvodní oddělení Vysoké Mýto je základním útvarem III. typu. To znamená, že zde nejsou žádní policisté 
vyčleněni k výkonu hlídkové služby, jako na odděleních I. a II. typu. Systemizovaný počet míst je 19 poli-
cistů, vedoucí oddělení a jeho zástupce (celkem 21). Skutečný počet policistů v jednotlivých měsících byl:

Leden: 16 policistů (-3)
Únor: 17 policistů (-2)
Březen – červen: 18 policistů (-1)
Červenec – srpen: 17 policistů (-2)
Září – říjen: 16 policistů (-3)
Listopad: 17 policistů (-2)

K 1. 11. 2005 byl z rozhodnutí ředitele OŘP Ústí nad Orlicí poprvé od roku 1990 tabulkový stav Obvod-
ního oddělení PČR Vysoké Mýto zvýšen o dvě místa (z 19 na 21 policistů). Skutečný stav policistů však 
zůstává na počtu 17 (tedy -4). Mezi policisty totiž není o službu na základních útvarech zájem. Je to 
způsobeno jednak širokým rozsahem služebních činností a také vysokou zatížeností policistů. Proto je 
naše oddělení sužováno vysokou fluktuací policistů, kteří odcházejí na méně náročná místa. Z civilních 
uchazečů o službu na oddělení (netuší, jaká práce by je čekala) pouze málokterý splní všechny podmín-
ky výběrového řízení. Již několik let nebyl pro Obvodní oddělení Vysoké Mýto k Policii ČR nikdo z civilních 
uchazečů přijat.

Za 11 měsíců (do 30. 11. 2005) policisté PČR Vysoké Mýto v protokolu událostí zaevidovali 1431 událostí 
a uskutečnili cca 2 000 výjezdů. Administrativně zpracovali:
• 389 trestných činů, z těch závažnějších například: 
4 loupeže (3 objasněny)
8 úmyslných ublížení na zdraví (7 objasněno)
2 pohlavní zneužívání (2 objasněna);

Policie ČR
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• 538 přestupků, z nichž jsou nejčastěji zastoupeny krádeže a narušování občanského soužití (200 pře-
stupků bylo po zpracování předáno různým správním orgánům k vyřízení);
• 2 874 jednacích čísel, jako je většina požárů, předvedení, doručení, zjištění pobytu, spolupátrání, po-
sudky atd.;
• 318 dopravních nehod, samostatně  nebo ve spolupráci se službou dopravní policie;
• 123 potvrzení o občanském průkazu z důvodu jeho krádeže nebo nálezu;
• 111 osob bylo z různých důvodů omezeno na osobní svobodě (ve většině případů došlo k následné 
eskortě k soudům, do věznic, záchytných stanic, ústavů apod.);
• 42 osob bylo umístěno v policejní cele;
• v 58 případech policisté přijali jako nález celkem 247 věcí. Větší část byla vrácena jejich majitelům 
a menší předána na městský úřad;
• v 11 případech byli někteří policisté obvodního oddělení PČR Vysoké Mýto odveleni do jiných lokalit 
republiky k zabezpečení akcí, jako jsou srazy hnutí Skinhead, Czechtech, fotbalová utkání atd.;
• v 19 případech se podařilo využít institutu zkráceného přípravného řízení, kdy je pachatel postaven 
před soud v krátké době po zadržení, na základě důkazů opatřených mimo stádium vyšetřování prová-
děného službou kriminální policie;
• dvěma vozidly, která mají policisté  obvodního oddělení PČR Vysoké Mýto k dispozici, bylo najeto 
55 260 kilometrů.

Kpt. Bc. Ivo Flídr 
vedoucí oddělení

Výroční zpráva Městské policie (MP) Vysoké Mýto za rok 2005
(Redakčně kráceno)

Personální složení 
Personální složení zůstalo stejné jako v roce 2004.
Velitel: R. Toušek
zástupce: M. Langer
strážníci: M. Křivková a M. Zvára.

Parkovné
Výběr a kontrola parkovného a parkovacích automatů je úkol, který strážníci plní celoročně. 
Rok od roku se průkazně zvyšuje kázeň řidičů parkujících v zóně s placeným parkovným. Je to 
způsobeno především častou kontrolou ze strany strážníků a současně obecným povědomím 
řidičů, kteří vědí, že parkovné se již dnes vybírá prakticky ve všech větších městech. V tomto 
roce jsme na rozdíl od roku 2004 neprováděli velké týdenní nárazové akce, ale šli jsme ces-
tou denních neustále se opakujících kontrol. Nejvyšší procento neplatičů jsou především řidiči 
z okolních vesnic. V blízké budoucnosti bude nutno řešit stále se zvyšující poruchovost  parko-
vacích automatů. V tomto roce jsme nahlásili na Technické služby 45  poruch. Stále častěji se 
stává, že některý z parkovacích automatů je mimo provoz dokonce i několik dnů. V roce 2005 
bylo prodáno 1130 kusů parkovacích karet v celkové hodnotě 394 320 Kč. Z parkovacích auto-
matů se vybralo 365 000 Kč. Celkový přínos z parkovného v tomto roce činí 759 320 Kč.

Městská policie
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Doprava
Je stále těžší řešit problematiku dopravy, a to vzhledem k enormnímu nárůstu vozidel. Strážníci 
věnují dopravě velkou část své pracovní doby. Nejedná se však, jak se mnozí domnívají, jen 
o nasazování botiček. S problematikou dopravy souvisí především řešení dopravních přestupků, 
pátrání po majitelích vraků, které se s železnou pravidelností objevují na území města, patří sem 
řešení přestupků řidičů parkujících na vyhrazených parkovištích, parkování nákladních vozidel 
v zóně s dopravním omezením a dalších protiprávních jednání, kterých se dopouštějí jak řidiči 
motorových vozidel, ale i chodci a cyklisté. Strážníci dále regulují dopravu při pořádání různých 
společenských akcí, jejichž seznam je přílohou této zprávy. V srpnu tohoto roku jsme s firmou 
Inoteska s.r.o z České Třebové začali měřit rychlost na území města. Od počátku měření, tedy 
od září tohoto roku, bylo zadokumentováno 196 překročení rychlosti. Mimo výše popsaných 
aktivit strážníci spolupracují s Technickými službami při čištění a uzavírkách pozemních komu-
nikací, při kácení nebo průřezů stromů, při obnově poškozeného nebo chybějícího dopravního 
značení aj. V roce 2005 jsme řešili 909 přestupků. Strážníci udělili k 1.11. blokové pokuty  zhru-
ba ve výši 70 000 Kč. Dalších  10 000 Kč bylo vybráno na pokutách na místě nezaplacených.

Autovraky
Autovraky hyzdí většinu měst a jsou obrovským problémem estetickým, ale především finanč-
ním. Strážníci letos odvedli vynikající práci, nebo� zjistili 32 autovraků, přičemž všechny bez 
výjimky byly odstraněny na náklady svých původních majitelů. Nyní registrují dalších šest vo-
zidel.
 

Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích
Strážníci mají přesně zmapována restaurační zařízení a herny, kde jsou provozovány výherní 
automaty. Zdá se, že rozmach těchto provozoven v devadesátých letech je nenávratně pryč.
Strážníci provedli v tomto roce 33 kontrol. Osoby zodpovědné za provoz těchto zařízení vzhle-
dem k jednoznačnosti a přísnosti zákona a díky kontrolám Městské policie úzkostlivě dbají, aby 
nedocházelo k jeho porušování.

Zákon č. 37/1989 Sb. o podávání alkoholu mladistvým
Zde není situace příznivá tak jako v případě výherních hracích automatů. Kontroly na podávání 
alkoholu má smysl provádět pouze v úzké součinnosti s Policií ČR. V tomto roce jsme provedli 
společně několik těchto kontrol v restauračních zařízeních ve městě. O jejich výsledcích prů-
běžně informoval vedoucí obvodního oddělení policie vedení města. Je ovšem jasné, že stav 
v podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zcela neuspokojivý. Pokud by se 
měl v budoucnu skutečně radikálně změnit, muselo by dojít jednak k jednoznačným legislativ-
ním úpravám příslušných zákonů a následně k přísným, ale především soustavným kontrolám 
ze strany Policie ČR a Městské policie.

Tržnice
Tržnice na Masarykově náměstí je řízena příslušným tržním řádem. Její praktický význam pro 
obyvatele města se však zdá zanedbatelný. Myslím, že nastal čas se zamyslet, zda by nebylo 
vhodné ji úplně zrušit nebo alespoň omezit její provoz pouze na prodej ovoce, zeleniny, květin, 
rukodělnou výrobu, popřípadě na prodej výpěstků z vlastních zahrádek. Úbytek stánkařů ve 
městě je způsoben dvěma faktory. Prvním z nich jsou kontroly prováděné strážníky Městské 
policie, kteří po stánkařích důsledně vyžadují dodržování pravidel prodeje v souladu s tržním řá-
dem. Druhým faktorem je stále se rozšiřující sí� tzv. kamenných obchodů s podobným sortimen-
tem. Strážníci na poplatcích z tržnice vybrali 50 000 Kč. Ve dnech 17-18. 6. zde jako každoročně 
proběhl Vysokomýtský jarmark. Na poplatcích ze záboru veřejného místa bylo vybráno  27 050 
Kč. Celkový přínos tržnice tedy činí 77 050 Kč. 
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Psi 
Kapacita útulku je zcela dostačující. Stávající prostory umožňují umístit do útulku 4 – 5 psů. Od-
chycená zvířata projdou veterinární prohlídkou, kterou pro MP zajiš�uje MVDr. Šeda a následně 
je převezme do své péče pan Holobrádek. Oběma bych jim chtěl touto cestou poděkovat. 
Strážníci jsou nově vybaveni teleskopickou tyčí, která do určité míry eliminuje možnost jejich 
zranění. Odvoz odchycených zvířat realizuje MP bu	 vlastními dopravními prostředky nebo ve 
spolupráci s Technickými službami. V tomto roce bylo na MP nahlášeno 82 událostí majících 
souvislost s problematikou psů. Strážníky bylo odchyceno 26 zvířat. Do psího azylu do Červené 
Vody bylo odvezeno 13 psů. Poplatek za jednoho psa v tomto roce činí 2400 Kč. Strážníci dosta-
li letos do rukou právní nástroj, příslušnou vyhlášku města,  která jim umožní vyvíjet podstatně 
větší tlak na nezodpovědné majitele psů. Jsem přesvědčen, že v příštím roce jednak ubude 
množství volně pobíhajících psů a částečně se zlepší situace s psími exkrementy. 

Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi
Pracovní vztahy mezi oběma složkami policie jsou na nejlepší úrovni za posledních mnoho 
let. Podstatně se zlepšila vzájemná komunikace, což přináší mnoho pozitivního jak v oblasti 
veřejného pořádku, tak i v oblasti dopravy. Obě složky zcela bezproblémově fungují při zajiš�o-
vání různých sportovních, kulturních a společenských akcích ve městě. Strážníci dle požadavků 
vedení policie posilují minimálně dvakrát měsíčně jejich noční služby.Vzájemně spolupracuje-
me při otvírání bytů, nařízených exekucích, dopravních nehodách a při mnoha dalších činnos-
tech. Policisté se na nás běžně obracejí s žádostmi o pomoc při pátrání po odcizených věcech. 
I letos jsme společně provedli tři velké bezpečnostní akce zaměřené na dopravu. Celkově jsme 
spolupracovali v 36 případech s Policií ČR, v pěti případech s hasičským záchranným sborem a 
v šesti případech s výjezdem rychlé záchranné služby. 

Přestupky
Strážníci se kromě dopravních přestupků běžně setkávají s širokou škálou přestupků ostatních. 
Nejčastěji jde o porušení § 47, tedy o přestupky proti veřejnému pořádku, § 49 – občanské 
soužití, §50 – proti majetku. Další kapitolu tvoří přestupky, kdy je jednání pachatelů v rozporu 
s obecně závaznými vyhláškami obce. Strážníci v souvislosti s těmito přestupky aktivně již po 
léta pracují jednak v dopravní komisi, jednak v komisi pro projednávání přestupků, která během 
roku řeší desítky těchto protiprávních jednání. 

Jiné úkoly
 a) Nálezy ztracených věcí (klíče, peněženky, doklady, mobily)
 b) Dozor nad bezpečností dopravy (začátek školního roku apod.)
 c) Výběr parkovacích automatů
 d) Spolupráce se správcem konkurzní podstaty, nařízené exekuce
 e) Zjiš�ování pachatelů neoprávněně vylepených plakátů
 f) Spolupráce s Policií ČR, Cizineckou policií, pracovníky finančního úřadu
 g) Spolupráce s Technickými službami
 h) Předvedení dle § 13 zákona č. 553 / 91 Sb. na Policii ČR a správní orgány
 i) Úklid sněhu v zimním období 
 j) Informace všeho druhu občanům města a jeho návštěvníkům

Radomír Toušek, velitel MP
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Bezpečnostní agentura ČIMBORA servis s. r. o. se sídlem ve Vysokém Mýtě  poskytu-
je služby v oblasti ochrany majetku a osob svým zákazníkům  již 5 let. Je to jednak v obo-
ru zajištění majetku firem, ale i majetku soukromých osob a  zejména majetku ve vlast-
nictví měst a obcí (hlavně Vysokého Mýta, Chocně  a jejich okolí a v Litomyšli, kde už 
2 roky úspěšně  spolupracujeme s městskou policií v rámci monitorování elektronic-
kých zabezpečovací systémů na jednotlivých objektech města a také v rámci poskytová-
ní služby výjezdu dle vzájemné dohody s městskou policií). Kromě toho jsme zastoupení 
i  ve Skutči, Luži, Proseči a jejich okolí,  a to pobočkou a výjezdovým vozidlem ve Skutči.
Při posuzování bezpečnostních služeb naší agentury vycházíme z požadavku minimalizovat 
bezpečnostní rizika a součastně kvalitou služeb zabezpečit vzorovou reprezentaci objektu zá-
kazníka. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce se zákazníky. Z toho vyplývá naše filozofie 
navázání úzkých vztahů s nimi. Zodpovědná osoba naší agentury okamžitě osobně řeší veškeré 
situace vzniklé při výkonu ostrahy. Nabízíme takovou kvalitu ostrahy, aby náklady byly kom-
penzovány významným snížením ztrát a ostatních bezpečnostních rizik. Podstatnou činností 
naší agentury je poskytnout zákazníkovi komplexní ochranné bezpečnostní služby prováděním 
ostrahy a ochrany majetku. Ve své činnosti uplatňujeme určité zásady, které dávají záruku, že 
ve prospěch zákazníka budou v plném rozsahu využity možnosti naší agentury. Za velmi důle-
žitou považujeme zásadu poznání prostředí, ve kterém je ochranná bezpečnostní služba reali-
zována. K tomu se provádí bezpečnostní průzkum, jehož cílem je získat informace o konkrétní 
bezpečnostní situaci a existujících bezpečnostních rizicích. V praxi to znamená, že se postupně 
uplatňují poznatky každodenního chodu bezpečnostní služby. A� už to jsou případy napadení 
objektu pachateli trestné činnosti, ale i pohyb osob pracujících v objektu.
Uzavřením smlouvy o ostraze a ochraně majetku přebírá naše agentura činnost ostrahy a ochra-
ny majetku do své kompetence. Zákazníkovi tím odpadají starosti o tuto neproduktivní, ale z 
hlediska ochrany majetku důležitou oblast. V neposlední řadě velice pečlivě dbáme na kvalitní 
výběr a znalost všech svých zaměstnanců, abychom zajistili pro své klienty co možná nejlepší 
výkon služby na střeženém objektu či při ochraně konkrétní osoby.
K poskytování našich služeb využíváme jeden z nejmodernějších pultů centrální ochrany, který 
nepřetržitě provádí monitoring elektronického zabezpečovacího systému objektu zákazníka. V 
případě narušení objektu či vyhlášení poplachu na základě signalizace systému  k danému 
objektu okamžitě vyráží  proškolení příslušníci výjezdové skupiny naší bezpečnostní agentury, 
kteří provedou kontrolu neporušenosti objektu, případně zadrží osobu podezřelou ze spáchání 
trestné činnosti.
Cílem naší společnosti je budovat vysoce kvalitní, na profesionální bázi postavenou civilní bez-
pečnostní službu za účelem poskytování seriózních komplexních služeb v oblasti ochrany osob 
a majetku, budování dobrého jména společnosti a posílení její pozice na trhu. Pracujeme se 
schopnými, kvalifikovanými pracovníky, kteří se přísně řídí platnými zákony a jsou připraveni 
kdykoliv pružně reagovat na každý požadavek zákazníka. I proto se v průběhu roku zúčast-
ňujeme jednání rady měst Vysokého Mýta, Chocně a Litomyšle v rámci řešení otázek zajištění 
bezpečnosti.

Ing. Juraj Ka�uch – ředitel bezpečnostní agentury

Páté narozeniny vysokomýtské civilní bezpečnostní služby
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ČIMBORA servis s. r. o.
Civilní bezpečnostní služba 
NABÍZÍ
• Fyzickou ostrahu objektu
• Ostrahu objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany (PCO) 
• Patrolní činnost (namátkové kontroly objektů)
• Zprostředkovatelské a poradenské služby v oblasti zavedení elektronického zabezpečovacího systému

Kontakt:
Ing. Juraj Ka�uch – ředitel CBS
Vraclavská 169/II, 566 01 Vysoké Mýto
Tel., fax: +420 465 421 067, mobil: +420 608 535 301
e-mail: juraj.katuch@cimboraservis.cz
http://www.cimboraservis.cz/

Autoopravárenství 
PROVÁDÍ
• montáže, servis přídavných a nezávislých topení Ebersprächer,  Webasto,  Truma, 
• opravy startérů všech typů a značek - i výměnný fond
• opravy alternátorů všech typů a značek - i výměnný fond
• montáže automobilových el. spotřebičů a jiných  zařízení
• autoservis
• pneuservis (nové pneu do 24 hod. po objednání, demontáž, montáž, vyvážení, po dohodě výměna pneu pro 
 nákladní vozidla i o víkendech

Informace získáte:
- nepřetržitě na telefonu  +420 608 535 303
- osobní návštěvou v areálu na Vraclavské ulici 169 / II,
566 01Vysoké Mýto
Tel., fax: +420 465 421 067
e-mail: frantisek.cimbora@cimboraservis.cz 
http://www.cimboraservis.cz

Psychologická služba

Proximity 

je ve Vysokém Mýtě každé úterý v prostorách 
MÚ v Jiráskově ulici, 2. patro. 

Návštěva po objednání na tel. 776 640 289, 
s termínem Vám vyjdu vstříc. 

Nabízím 
poradenství, psychologické vyšetření, terapii 
a pomoc v krizi pro dospělé i děti, páry, rodi-
ny. Všem klientů děkuji za projevenou důvěru 

a těším se na další spolupráci! 
PhDr. Iva Koš�álová, 

psycholog s dlouholetou praxí, manželský 
poradce a soudní znalec.

Dubové podlahy, 
schody, stupně, 

podstupně, parapety
a střešní okna

PRODÁM
777 788 164
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Jak už veřejnost zaregistrovala, ve Sportcentru 
ve Vysokém Mýtě byl instalován firmou Boway 
nový Profi bowling.  Na naše otázky odpovídal 
vedoucí Sportcentra Jiří Kovařík.

Jaký je rozdíl mezi původním a novým bow-
lingem?
Původní bowling byl šňůrkový (kuželky byly 
přivázány na šňůrkách). Nynější je bezšňůr-
kový (pracuje na principu kleští, které kuželky 
sbírají a střídavě staví dvě řady). Tím se hra 
značně urychluje. Zákazník ocení i televizní 
obrazovky, na kterých se ukazuje počet shoze-
ných kuželek, rychlost hodu, směr (rada), jak 
shodit zbývající kuželky atd. Nové je podium 
a zídka, která odděluje posezení od bowlingu. 
Přechod na nové zařízení se povedl i díky no-
vým mechanikům „bowlerům” Z. Pohorskému 
a M. Rautenkrancovi.

Chystáte další změny ve Sportcentru?
Nejpodstatnější změnou, i když pro zákazní-
ka „neviditelnou”, je v současné době převod 

Sportovní klub DONOCYKL Vysoké Mýto po-
řádá

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA HORY
na sjezdovky Dolní Moravy,
v neděli 15. 1. 2006.

Odjezd: 7.30 hod. od Šemberova divadla, (ná-
vrat asi v 18 hod.)
Cena: členové klubu SK Donocykl a jejich ne-
výdělečně činné děti 100 Kč, ostatní 140 Kč.
Cena zahrnuje dopravu, cereální občerstvení 
od firmy Nový Věk a pro běžkaře mapku oblasti 
Dolní Morava.
Přihlášky: ústně v prodejně Donocykl Vysoké 
Mýto do 11. 1. současně se zaplacením jízdné-
ho. Předběžné přihlášky též na tel. 603 827 486, 
605 553 258 nebo na 
www.sk.donocykl.cz.

Zvýhodněná cena celodenní permanentky: do-
spělí 320 Kč, do 10 let 200 Kč
Informace: www.holidayinfo.cz nebo teletext 
ČT str. 194
Při nenaplnění minimálního počtu 35 účastníků 
se zájezd ruší a vybrané jízdné se vrátí.

Bowling

Sport
SK Donocykl

vlastnických práv na město. V herně stolního 
tenisu obkládáme stěny dřevem, chystáme 
odhlučnění strojovny (abychom snížili hluk 
padajících kuželek) a rovněž budeme zvětšo-
vat podium na posezení. Tím zkvalitníme naše 
služby.

To, co zajímá nejvíc - ceny služeb?
Prakticky se nezměnily. Mohu vás ubezpečit, 
že jsou na spodní hranici cen podobných za-
řízení v okolí.

Otázka na závěr - co populární bowlingová 
liga družstev?
Přestavba dráhy přerušila tradici pěti ročníků. 
Od konce ledna pokračujeme a dola	ujeme 
podmínky, za jakých se soutěž bude hrát, pro-
tože nové zařízení přináší samozřejmě některé 
změny. Každopádně do konce roku vydáme 
pokyny a případní zájemci se už mohou před-
běžně přihlašovat.
Závěrem bych chtěl za sebe i personál popřát 
všem návštěvníkům sportovního zařízení ve 
městě hezké vánoční svátky a v novém roce 
vzhůru do sportování - těšíme se na vás!!!

Objednávky, otevírací doba a ceník:
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Bowling /1hod.
Squash /1 hod.
Ricochet /1 hod.
Kulečník /1 hod.
Stolní tenis

160,-           190,-          220,-
120,-           140,-          160,-

70,-             80,-            90,-
60,-             60,-            60,-
50,-             50,-            50,-

Čas                                10 - 16 h.    16 - 19 h.   19 - 24 h.

Objednávky: tel.:  465 420 057
mobil.: 606 619 495

Otevírací doba:

Po - Čt
Pá
So
Ne

14.00 - 22.00 hodin
14.00 - 24.00 hodin
10.00 - 24.00 hodin
10.00 - 22.00 hodin
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Mikulášská nadílka
Ohlédnutí za ...
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