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Vážení spoluobčané, čtenáři Vysokomýtského zpravodaje,

rok 2008 se sešel s rokem 2009, a máme tedy znovu příležitost podívat se za rokem 
minulým a popřát si štěstí v tom budoucím. Nechci vás unavovat výčtem úspěchů, kte-
rých Vysoké Mýto v roce 2008 dosáhlo. Ekonomicky se nám dařilo, byli jsme, s jedinou 
výjimkou, úspěšní i ve všech případech naší snahy o získání evropských dotací, poda-
řilo se nám dokončit celou řadu stavebních prací a úprav v centru města i na předměs-
tích. Doufám, že i vám se dařilo podle vašich představ a plánů… Přeji vám jménem 
města Vysoké Mýto, aby se vám v roce 2009 v našem městě dařilo i nadále. Mohu vám 
slíbit jménem svým, ale i všech vysokomýtských zastupitelů i úředníků státní správy a 
samosprávy, že uděláme vše pro to, abychom vám byli ve vaší snaze nápomocni. 

Tak tedy hodně štěstí, elánu a společné radosti v novém roce 2009!
A mějte se v Mejtě!

Martin Krejza,
starosta Vysokého Mýta
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Vážení čtenáři,
převzala jsem roli šéfredaktorky Vysokomýtského zpravodaje s nadšeným 
předsevzetím  zachovat jeho úroveň i kvalitu informací, případně ji i zlep-
šit.  Nejsem v tom ale zdaleka sama, už od zrodu nového Vysokomýtského 
zpravodaje v roce 2005 jsme zvyklí pracovat v týmu, o nápady se dělit, 
přispívat každý svojí troškou do mlýna. Názory se samozřejmě občas 
různí, a to i v redakční radě samotné – důležité je ale vždy najít přija-
telný kompromis. Při výběru článků se snažíme upřednostňovat hlavně 
ty, které na jednotlivé akce upozorňují v optimálním předstihu. Podle 
mnoha vašich reakcí vše nasvědčuje tomu, že se nám práce daří.
Během uplynulých let prošel Vysokomýtský zpravodaj různými změnami, 
obálka už není černobílá, s přibývajícími příspěvky roste i počet stran. 
Po velmi úspěšné kolekci leteckých snímků z loňského roku oživí obálky 
v letošním roce fotografie různých zákoutí  Vysokého Mýta i okolí od 
fotografů Lucie Šedové a Aleše Felgra. Změnil se i grafický návrh obálky 

a grafická podoba sazby, a to ve spolupráci s autorem vítězného návrhu jednotného vizuálního stylu 
pro město Vysoké Mýto Danem Friedlaenderem. Zpravodaj se vám bude i  nadále měnit před očima, 
věříme, že k vaší spokojenosti. Uděláme vše proto, aby si i nadále  zachoval punc seriózního zdroje 
informací z Městského úřadu a dalších organizací působících ve Vysokém Mýtě a okolí, škol, občan-
ských sdružení apod. Za vaše náměty, připomínky a samozřejmě i příspěvky vám děkujeme.
Začíná nový rok, stojíme na rozcestí. Možná podobném tomu, jaké je zobrazeno na obálce tohoto čísla. 
Přeji vám, abyste si vybrali tu správnou cestu, na  kterou se vydáte s radostí, ve zdraví a štěstí…

        Dagmar Sabolčiková

Slovo šéfredaktorky

Letošní Vitrinku (do které chceme v tomto roce klást historické snímky zmizelých  a zapomenutých zákoutí 
ve Vysokém Mýtě), zahajujeme historickým pohledem do Havlíčkových sadů. 

Havlíčkovy sady vznikly v prvních letech 20. století v místě bývalého parkánu a hradebního příkopu 
vpravo od Pražské věže. V roce 1898 tu byla postavena tzv. Opatrovna (na prvním snímku), což byl 
vlastně sociální ústav pro děti a mateřská škola v jednom; starala se rovněž o sirotky. Po roce 1918 
byla opatrovna přenesena do budovy dívčí měšťanské školy a přenechána obchodní škole, poté v ní 
sídlila mnohokrát přejmenovávaná vodotechnická škola. Na místě v pozadí sadů bylo pak na začátku 
60. let přistavěno k budově bývalé opatrovny pro vodotechnickou školu nové moderní křídlo, kde sídlí 
dnes její nástupkyně - Vyšší odborná škola stavební a střední škola stavební. Z obrázků je patrné, že 
uprostřed Havlíčkových sadů od počátku jejich existence stávalo jezírko s fontánkou, v různých dobách 
tu více a tu méně opečovávané a osázené vodními rostlinami. Má tedy vodní plocha v Havlíčkových 
sadech více než stoletou tradici. Bohužel v posledních několika desetiletích se na fontánku s jezírkem 
poněkud zapomnělo, a tak byla dlouho ve zbědovaném stavu. Dlouholeté úsilí města o zušlechtění 
tohoto důležitého relaxačního prostoru před Šemberovým divadlem bylo završeno v loňském roce 
výběrovým řízením na architektonické řešení tohoto prostoru. Jeho výsledkem je skutečnost, že stoletá 
fontánka zmizí. Na jejím místě by se měla objevit na jaře letošního roku plastika pardubické sochařky 
Kláry Klose Opuštěný měsíc (na posledním obrázku).

Vitrinku připravil Pavel Chalupa

Vitrinka 
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Opatrovna a asi čtyřleté Havlíčkovy sady v roce 1904.

Pohled na jezírko asi o deset let později, kolem roku 1914.
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Stav fontánky v Havlíčkových sadech těsně před jejím zrušením v listopadu 2008.

Klára Klose: Opuštěný měsíc, betonová plastika (model).
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Úplná znění usnesení ZM 5/08 a RM č. 37/08 – 40/08 
jsou zveřejněna na internetových stránkách měs-
ta. Předkládáme vám z nich následující výtah.

12. listopadu zastupitelstvo města:
• schválilo rozbor hospodaření sestavený 
k 30. 9. 2008 a rozpočtové opatření č. 3/2008;
• schválilo smlouvu o poskytnutí dotace k pro-
jektu Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto 
v předloženém znění, který je vedený v Regi-
onálním operačním programu NUTS II Severo-
východ pod registračním číslem CZ. 1. 13/2. 2. 
00/02. 00329 s celkovými náklady podle projek-
tu 62 759 122 Kč, z toho dotace 92,5 %, nejvýše 
však 58 052 187 Kč; 
• schválilo  smlouvu o poskytnutí dotace na ob-
novu  kostela sv. Vavřince, a to na restaurování 
vitráží, kamenného ostění na západním a přilé-
hajícím průčelí ve výši 655 000 Kč. 

11. listopadu rada města:
• schválila přijetí finančního daru ve výši 50 000 
Kč od firmy ECOTEX s. r. o., Vysoké Mýto pro 
kulturní účely ve městě, konkrétně na výs tavu 
Jiří Šlitr a další akce Městské galerie ve Vysokém 
Mýtě;
• schválila uzavření nájemních smluv na byty v 
ulicích Prokopa Velikého, V Peklovcích,  V Bříz-
kách,  Čapkovská,  Sportovní, U Potoka, Jiřího 
z Poděbrad, na nám. Přemysla Otakara II. a na 
náměstí Naděje na dobu určitou;
• vydala nařízení č. 3/2008 o vymezení místních 
komunikací či jejich úseků ve Vysokém Mýtě, 
jichž lze užít ke stání silničního motorového vo-
zidla za sjednanou cenu a vydala ceník za užití 
místních komunikací či jejich částí;
• stanovila dny konání svatebních obřadů na 
zámku Nové Hrady vždy 1. a 3. sobotu v ka-
lendářním měsíci a jeden pátek v kalendářním 
měsíci. 

18. listopadu rada města:
• schválila předložený seznam dalších žadatelů 
do Domů s pečovatelskou službou; 
• souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 
14 000 Kč od společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto na ekolo-
gické účely - podporu ekologické výchovy; 

Informace z Městského úřadu

Z jednání rady města

• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
v ulicích V Peklovcích,  Čapkovská, Sportovní, 
Husova a na náměstí Naděje na dobu určitou.

26. listopadu rada města:
• schválila operační plán zimní údržby;
• schválila udělení dotace města Vysoké Mýto 
Orlickému sportovnímu sdružení Ústí nad Or-
licí ve výši 2 000 Kč na 40. ročník ankety O nej-
úspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhod-
čí a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok 2008; 
• neschválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto Jazykové sportovní miniškole němčiny a 
angličtiny v Chocni na Mikulášskou maškarní 
němčinu a angličtinu;
• schválila udělení dotace města Vysoké Mýto 
o. s. Berenika ve výši 15 000 Kč na financování 
nákladů na topení;
• schválila přijetí finančního daru ve výši 40 000 
Kč od firmy EVČ s. r. o., Pardubice, na financo-
vání kulturní činnosti, konkrétně pro Městskou 
galerii ve Vysokém Mýtě na realizaci výstavy 
Stvoření světa Jeana Effela, kterou Městská ga-
lerie uspořádala 17. 6. - 27. 7. 2008 v Litomyšli;
• schválila uzavření nájemních smluv na byty v 
ulicích V Peklovcích a V Břízkách na dobu urči-
tou.

2. prosince rada města:
• schválila smlouvu mezi městem Vysoké Mýto a 
Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtových prostředků Pardubické-
ho kraje na výstavu Codex Gigas, Ďáblova bible -  
tajemství největší knihy světa, která se konala ve 
dnech 6. až 17. října 2008, v Městské knihovně 
ve Vysokém Mýtě;
• schválila záměr realizovat projekt rekonstruk-
ce ozvučení sálu Šemberova divadla z dotace 
Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie, bod e) technický rozvoj a mo-
dernizace české kinematografie, a z rozpočtu 
města. Dotace je poskytována ve výši 50 % z 
celkových nákladů na projekt;                                                                 
• schválila smlouvu o dílo s firmou První lito-
myšlská stavební a. s., Litomyšl jako dodava-
telem akce Optimalizace odpadového hospo-
dářství ve městě Vysoké Mýto - vybudování 
sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Gen. Sva-
toně a ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, včetně 
publicity projektu v celkové výši 23 999 233 Kč 
včetně DPH; 
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• schválila smlouvu o dílo s firmou SSI Schäfer 
s. r. o., Hranice jako dodavatelem akce Infra-
struktura pro separaci odpadů ve Vysokém 
Mýtě - dodávka kontejnerů a nádob pro sběrná 
místa ve Vysokém Mýtě, včetně publicity pro-
jektu v celkové výši 1 594 790 Kč včetně DPH; 
• schválila přijetí dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj na akci  Průhony III - 6x technická 
infrastruktura na pozemky p. č. 4128/203, 4128/
216, 4128/221, 4128/243, 4128/258, 4128/272, 
5113/1, k. ú. Vysoké Mýto podle rozhodnutí o 
poskytnutí dotace v celkové výši 300 000 Kč; 
• vzala na vědomí předložení architektonické 
studie Botanické zahrady Vysoké Mýto od Ing. 
Sendlera a uložila zajištění projektové doku-
mentace pro podání žádosti o dotaci na realiza-
ci stavby podle architektonické studie Botanic-
ké zahrady Vysoké Mýto od Ing. Sendlera. 

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto 

Ocenění dárcům krve 

Na veřejném zasedání zastupitelstva města 10. 
prosince 2008 poděkovalo vedení města čty-
řem zaměstnancům Městského úřadu, kteří již 
více než čtyřicetkrát darovali svou krev. Tajem-
nice Ladislava Pohorská vyzdvihla humánnost 
dárcovství krve, které pomáhá léčit a zachra-
ňovat životy lidí. Renata Benešová, Jiřina Gré-
grová, Radmila Pacltová a Milan Pokorný jsou v 
tomto ohledu příkladem nejen svým kolegům, 
ale všem občanům. 

Naše město bude zastoupeno v turistické ob-
lasti Českomoravské pomezí v rámci regionu 
Východní Čechy, spolu s dalšími městy - Lito-
myšl, Polička, Svitavy a Moravská Třebová.

Regiontour
Brno,  15. – 18. 1.

Tourism Expo
Olomouc,  23. – 25. 1.

Holiday World
Praha,  5. – 8. 2.

Infotour a cykloturistika
Hradec Králové, 13. – 14. 3.

Dovolená a Region
Ostrava, 13. – 15. 3.

Prezentace města
na veletrzích cestovního ruchu

Letecké pohledy na Vysoké Mýto

Letecké pohledy na Vysoké Mýto, které jsme loni 
prezentovali na obálkách Vysokomýtského zpra-
vodaje, zaznamenaly takový úspěch, že zpravo-
daj byl rozebrán během několika prvních dní, 
tedy daleko dříve než v minulých letech. Atrak-
tivita námětu přivedla redakci Vysokomýtského 
zpravodaje k myšlence, že nabídne svým čte-
nářům možnost získat celý soubor leteckých 
snímků ve vysokém rozlišení ve formátu A4. 
Soubor, který obsahuje výběr 11 publikovaných 
a 5 nepublikovaných snímků, vyšel v prosinci a 
čtenáři si ho mohou zakoupit v IC MěÚ na 
náměstí, Městském klubu, Městské galerii a 
v Tiskárně G tisk za cenu 135 Kč.
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Na Městském úřadu proběhlo 
slavnostní uvítání nových 
vysokomýtských občánků 

22. 11. 
Lukáš Čáp, Gabriela Kalánková, Sára Krýdová, 
Vladislav Paďour, Vojtěch Pinkas,  Michal Pokor-
ný, Markéta Sobotková,  Marek Šašlák, Timon 
František Škop, David Zelený.

29. 11. 
Eliška Daňková, Matěj Dušek, Jolana Chládková, 
Radek Kopecký, Štěpán Lisičan, Bruno Pácha, 
Ester Pytlíková, Vojtěch Rejlek, Jan  Schneider, 
Marek Štangl, 
Klára Vomáčková

Sdružení pro občanské záležitosti

BESEDA S DŮCHODCI
Ve čtvrtek 4. prosince uspořádala komise Sdru-
žení pro občanské záležitosti v Městském klubu 
ve Vysokém Mýtě tradiční besedu s důchodci. I 
letos mohli naši senioři zavzpomínat a pobavit 
se při malém občerstvení. Program této akce 
obohatily krásným hudebním a tanečním vy-
stoupením děti ZŠ Javornického pod vedením 
paní učitelky Chalupníkové.  Následoval proslov 
starosty Martina Krejzy, ve kterém informoval 
všechny přítomné o investičních akcích města 
na příští rok, a vystoupení hudební skupiny Sta-
nislava Hájka. K příjemné náladě přispěli i žáci 
Speciální školy, kteří připravili pestrou vánoční 
výzdobu stolů. 

ČINNOST SPOZ
V komisi sdružení pracuje celkem 19 členek, 
které se scházejí jednou za dva měsíce. Jejich 
hlavní činností jsou návštěvy občanů, kterým je 
80 let a více. Každý jubilant obdrží bonboniéru 
s kávou, přáním a kyticí. V roce 2008 členové ko-
mice navštívili celkem 546 jubilantů. Nejstarší 
občance popřáli k jejím 97. narozeninám, další 
tři jubilantky oslavily 96. narozeniny a tři jubi-
lanti 95. narozeniny. Předsedkyně komise, paní 
Lydie Fenclová,  společně se zapisovatelkou ko-
mise navštívily v prosinci i naše občany žijící v 
domovech důchodců v Chocni a ve Sloupnici a 
předaly jim malé dárky a vánoční přání.

Kateřina Šípková,
Městský úřad Vysoké Mýto

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino)

Středa 7. 1. v 19.00 

ABSURDISTÁN
Inspirací pro vznik celovečerní  komedie Veita 
Helmera byla novinová zpráva o turecké obci, 
kde se ženy vzbouřily proti mužům. Groteskně 
laděné podobenství o válce pohlaví se odehrá-
vá v malé vesnici Absurdistán, uprostřed pouš-
tě někde mezi Evropou a Asií.
88 min. Mluveno česky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 8. 1. v 17.30
Pátek    9. 1. v 17.30                                  

MADAGASKAR  2
Americký animovaný rodinný film. Jsou opět 
zde – lev Alex, hrošice Gloria, žirafák Melmen, 
zebrák Marty, král madagaskarských lemurů Ju-
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Polívkovi zdatně sekunduje talentovaná mladá 
herečka a začínající režisérka Tereza Novotná. 
96 min. Slovenské znění. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý  20. 1. v 19.00
Středa 21. 1. v 19.00 

ANGLICKÉ  JAHODY
Film se odehrává v létě 1968 a je osudovým mi-
lostným příběhem mladých lidí, kteří chtěli mít 
chvilku času na lásku, ale ocitli se v nesprávnou 
dobu na nesprávném místě. Hrají: Viktor Preiss, 
Pavla Tomicová, Nina Divíšková a další.
114 min. Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Pátek 23. 1. v 19.00                                

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Česká komedie se odehrává v prostředí pres-
tižní reklamní agentury Mráz Media, vedené 
schopným managerem Ivanem Mrázem (Vác-
lav Vydra), který právě nabírá nové zaměst-
nance do svého týmu. Těm (zdánlivě sama od 
sebe) spadne do klína neočekávaná životní 
příležitost. 
90 min. Vstupné 64 Kč

lien, jeho pomocník Maurice a tučňáci. Postaví 
letadlo a letí zpět do newyorské zoo. Letadlo 
ale záhy po startu spadne v africkém vnitrozemí 
a hrdinové se zde setkávají s divokou zvěří...
90 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 11. 1. v 19.00                                 

KATYŇ
Filmové drama slavného polského režiséra An-
drzeje Wajdy zpracovává jednu z nejtemnějších 
událostí polských dějin: masakr 22 500 pol-
ských vojáků a civilistů, který provedla sovětská 
tajná policie NKVD v roce 1940. Film byl v roce 
2008 nominován na Oscara za nejlepší neang-
licky mluvený film.
118 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 14. 1. v 19.00                                 

POLOČAS  ROZPADU
Drama SR/ČR. Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci 
se v zajetí každodenní banality  s lehkostí a šar-
mem dopouštějí drobných podrazů, lží a nevěr. 
A přitom někde blízko nich utíká před skuteč-
ným násilím a svým opravdovým životem nele-
gální imigrantka z Arménie… Hrají: Ján Kroner, 
Klára Pollertová - Trojanová, Iva Janžurová aj.
100 min. Slovenské znění. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč. 

Čtvrtek 15. 1. v 19.00
Pátek    16. 1. v 19.00 

HLÍDAČ Č. 47
Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, 
smrti a trestu, který vznikl na motivy románu 
Josefa Kopty. Režisér Filip Renč v něm vyzdvi-
huje bolestný úděl člověka, který ovlivněn a 
poznamenán hrůznými válečnými zážitky dou-
fá, že ve svém dalším životě najde díky lásce, 
přátelství, práci a rodinnému štěstí ztracenou 
rovnováhu.
108 min. Od 15 let. Vstupné 69 Kč.

Neděle 18. 1. v 19.00                              

MALÉ  OSLAVY 
Drama SR/ČR. Příběh Zdeňka Tyce o vztahu 
mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která je prý 
stejně dobrá jako sex. Anně Šiškové a Boleslavu 
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Neděle  25. 1. v 17.30
Pondělí 26. 1. v 17.30                             

KDOPAK BY SE VLKA BÁL 
Konečně český film o lásce, který můžete vidět 
s dětmi! Klasický milostný trojúhelník ženy mezi 
dvěma muži, z nichž jeden ztělesňuje jistotu a 
bezpečí domova a ten druhý kouzlo dálek a 
nenaplněné představy… Rodinný film, dětský 
horor, dospělá romance a pohádka o Červené 
Karkulce all inclusive….
90 min. Vstupné 59 Kč.

Středa 28. 1. v 19.00                                

ZRCADLA
Horor USA. Zlo existuje… na druhé straně. Po-
licista Ben Carson byl postaven mimo službu, 
protože zastřelil kolegu. Vezme práci nočního 
hlídače v bývalém obchodním domě, kde ze-
mřelo mnoho nevinných lidí, a všimne si, že ta-
juplná síla využívá zrcadla jako vstupní bránu k 
tomu, aby terorizovala celou jeho rodinu. 
110 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 22. ledna v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

ZABRISKIE POINT 
USA,  1970, 110 min.
Režie: Michelangelo Antonioni   
Scénář: Michelangelo Antonioni, Tonino 
Guerra, Franco Rossetti, Sam Shephard, Clara 
Peploeová     
Kamera: Alfio Contini
Hudba: Pink Floyd (Heart Beat, Pig Meat; 
Crumbling Land; Careful with That Axe Eugene) 
Jerry Garcia (Love Scene)
Hrají:  Mark Frechette (Mark), Daria Halprinová 
(Daria), Paul Fix (majitel kavárny), G. D. Spradlin 
(kamarád Leeho), Rod Taylor (Lee Allen),  
Bill Garaway (Morty),  Kathleen Cleawerová 
(Kathleen), Harrison Ford (mihnoucí se v zábě-
rech z letiště), Barbara Buttonová aj.

V duchu tradice nás opět čeká výlet do filmové 
historie: tentokrát si opět připomeneme jedno 
z přelomových filmových děl světové kine-
matografie. Režisér Michelangelo Antonioni 
měl za sebou sérii o vyprahlosti citů v mezi-
lidských vztazích natočenou v Itálii (Výkřik, 
Dobrodružství, Noc, Zatmění, Červená pustina) 
a úspěšný příběh o iluzivnosti našeho živo-
ta, natočený ve Velké Británii pod názvem 
Zvětšenina. Do Spojených států přicestoval 
v období vrcholící radikalizace studentských 

Filmový klub

Čtvrtek 29. 1. v 19.00                              

RALLYE  SMRTI
Akční film USA. Rok 2012. Bývalý slavný auto-
mobilový závodník Jensen Ames je uvězněn za 
vraždu své ženy, kterou nespáchal. Na svobodu 
se může dostat jen tak,  že se zúčastní celosvě-
tově sledované online sportovní události: nej-
brutálnějšího automobilového závodu na život 
a na smrt v opuštěné části ostrovní věznice…
105 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

V únoru uvidíte: 
Sněženky a machři po 25 letech • Ženy • 
Umírající zvíře • Ocas ještěrky • Stmívání 
•  Austrálie a další.
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bouří rezonujících na všech univerzitách a pro 
svůj nový film sestavil skvělý scenáristický tým 
složený z renomovaného filmaře a přítele Franca 
Rossetiho, který sestavil konstru příběhu, na 
dialozích se velice úspěšně podílel rovným 
dílem Tonino Guerra a Sam Shephard, lyric-
ké pasáže bývají připisovány Claře Peploeové, 
manželce Bernarda Bertolucciho. Vznikla skvě-
lá předloha, která umožnila naplno rozvinout 
Antonioniho cit pro postihnutí atmosféry teh-
dejší doby. Do hlavních rolí si režisér vybral 
neherce – truhláře z Bostonu Marka Frechette a 
dceru tanenčnice Dariu Halprinovou. Zatímco 
Frechettův osud skončil tragicky: pro podíl na 
bankovní loupeži v roce 1973 byl uvězněn a 
ve vězení za nevyjasněných okolností zemřel, 
Halprinovou si v roce 1972 vzal za manželku 
herec a režisér Denis Hooper.
Antonioni velmi usiloval o silnou hudební 
složku. Navštívil dokonce skupinu The Doors 
během natáčení alba L. A. Woman a požádal je 
o spolupráci na filmu. Skupina nahrála sklad-
bu L‘ America, která nakonec zůstala pro film 
nevyužita. Naopak spolupráce s Pink Floyd 
byla korunována zařazením tří skladeb. Richard 
Wright nabídnul původně ještě skladbu s pra-
covním názvem Us and Them, avšak režisérovi 
se zdála příliš smutná, takže se do filmu nedo-
stala a skupina ji použila pro své slavné album 
The Dark Side of the Moon. Milostná scéna je 
opatřena hudebním doprovodem z pera lídra 
skupiny Grateful Dead Jerry Garcíi.
Film se nesetkal s takovým ohlasem, jak by se 
původně dalo čekat, přesto však zůstal navždy 
velice cenným svědectvím jedné končící epo-
chy – doby květinových dětí.

Pojďte se tam vrátit!
Jan Schejbal

PROGRAM FK NA ROK 2009 
v kině Šemberovo divadlo

22. ledna v 19.00 hodin 

ZABRISKIE POINT 
(USA 1970) 110‘
Rež. Michelangelo Antonioni

19. února v 19.00 hodin

NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE 
(Francie 1972) 102‘
Rež. Luis Buñuel

19. března v 19.00 hodin 

PAT GARRET A BILLY THE KID 
(USA 1973) 122‘
Rež. Sam Peckinpah

16. dubna v 19.00 hodin 

EVANGELIUM SV. MATOUŠE 
(Itálie 1964) 135‘
Rež. Pier Paolo Pasolini

28. května v 19.00 hodin 

KONFLÍKOVÁ VÁLKA 
(Francie 1962) 95‘
Rež. Yves Robert

18. června v 19.00 hodin

VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ 
(Francie 2006) 83‘
Rež. Agnes Varda

17. září v 19.00 hodin 

TY, KTERÝ ŽIJEŠ 
(Švédsko 2007) 92‘
Rež. Roy Andersson

15. října v 19.00 hodin

SLEČNY Z VLČÍ 
(Polsko 1979) 111‘
Rež. Andrzej Wajda

19. listopadu v 19.00 hodin

VITUS 
(Švýcarsko 2006) 120‘
Rež. Fredi M. Murer

17. prosince v 19.00 hodin 

PODZIMNÍ ZAHRADY 
(Itálie 2006) 115‘
Rež. Otar Iosseliani

Zachovejte nám věrnost
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Úterý 27. ledna v 19.30
1. představení v předplatném  
Východočeské divadlo Pardubice
Alejandro Casona: 

JITŘNÍ PANÍ
Těžko si představit španělskou hru bez velké váš-
ně, která strhává, ale dokáže také zahubit. Láska 
se umí dotýkat života i smrti, stejně jako hra vy-
nikajícího španělského dramatika Alejandra Ca-
sony. „Není nic lepšího než dobré jablko, zdravé 
zuby a zdravý smích,“ napsal Casona v jedné ze 
svých her. Ta věta jako by říkala všechno. Přiro-
zená, zdánlivě malá moudrost je v Casonových 
hrách klíčem nejen ke štěstí, ale i k životu. A oby-
čejné dobré srdce snad může přemoci i tu, které 
se všichni bojíme a která čeká na každého z nás 
– tajemnou Jitřní paní. „Někdy stačí prostá kytice 
růží k zachránění života,“ píše se v další autorově 
hře. Z malých věcí se rodí velké zázraky. A má-li 
člověk oči a hlavně srdce otevřené, vidí je vždy a 
všude mezi námi.
Režie: Petr Kracik j. h.

Vstupné: 240, 220, 200 Kč.
Zbylé vstupenky je možno zakoupit v den předsta-
vení v pokladně Šemberova divadla od 19 hod.

Nabídka  předplatného na jaro:

Úterý 27. 1.
Alejandro Casona: 

JITŘNÍ  PANÍ
Východočeské divadlo Pardubice

Pondělí 23. 2.
Ray Cooney: 

1+2=6 JEDEN A DVĚ JE ŠEST 
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Čtvrtek 26. 3.
John Steinbeck: 

O MYŠÍCH A LIDECH
Městské divadlo Mladá Boleslav

Úterý 5. 5.
Arnošt Goldflam: 

DÁMSKÁ ŠATNA
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Pondělí 25. 5. 
Sean O´Casey: 

PENZION 
PRO SVOBODNÉ PÁNY 
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
 
Předplatné lze zakoupit v kanceláři Městského 
klubu; současným předplatitelům jsou jejich mís-
ta rezervována do čtvrtka 15. ledna; uzávěrka pro 
ostatní zájemce jarní sezóny je ve čtvrtek 22. led-
na. Bližší informace v kanceláři Městského klubu,
tel. 465 420 420, 465 424 455.

Připravujeme: 
9. 2.   

SCREAMERS ÚTOČÍ 

Předprodej vstupenek v IC Městského úřadu od 
27. 1.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Loutkové divadlo Srdíčko

uvádí pohádku Františka Čecha 

DRAK

Hraje loutkový soubor divadla Srdíčko o. s. 
v režii Petra Ryšky.

Hrají: Miroslav Bezdíček, Zdeněk Culka, Viktor 
Čáp, Milan Dostál, Karel Fenik, Zdena Hanáko-
vá, Jan Havel, Lída Jarchovská, Karel Jiskra, Josef 
Kymr, Vašek Morávek, Tonda Nechala, Ondřej 
Pavlíček, Jindra Pokorná, Zdeněk Prachař, Iveta 
Prachařová, Petr Stráník, Marie Švadlenová, Mar-
cela Vaňásková a Petra Vtípilová.

Neděle 25. 1. ve 14.00 a 16.00 hodin. 

Vstupné 30 Kč. Předprodej vstupenek v Infor-
mačním centru Městského úřadu Vysoké Mýto 
od 19. 1. do 23. 1.  nebo v divadle 25. 1. od 13.30 
hodin.

Vysokomýtský zpravodaj - 1/2009 11



Městský klub
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Do nového roku jsou taneční odpoledne 
pro starší a střední generaci naplánována na 
tyto neděle:  25. ledna, 22. února, 22. března, 
26. dubna, 17. května a 14. června.

Kurzy
TANEČNÍ KURZY PRO MANŽELSKÉ 
PÁRY A PŘÁTELSKÉ DVOJICE
Jednotlivé kurzy budou probíhat od ledna do 
března.
ZAČÁTEČNÍCI: středa 19.00 – 21.30 hod.
STŘEDNĚ POKROČILÍ: čtvrtek 19.00 – 21.30 hod.
POKROČILÍ: čtvrtek  19.00 – 21.30 hod.
Cena: 1 200 Kč/pár.

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ 
PRO MLÁDEŽ
Kurz je určen pro mladé taneční páry, které již 
absolvovaly kurz základní. Bude probíhat vždy v 
pátek celkem v 5 vyučovacích lekcích od ledna 
do března.  
Cena: 500 Kč za osobu.

Bližší informace v kanceláři Městského klubu, 
tel. 465 420 420.

KELTSKÁ HUDBA 
V KLUBU NA MEJTĚ

Nejlepší zážitky přicházejí nejčastěji tehdy, když 
je nečekáš. Tuhle starou pravdu jsem si připo-
mněl v úterý 2. prosince večer.
Nechtělo se mi. Nechtělo se mi opustit teplý 
byt nedlouho po příchodu z práce. Sotva jsem 
dojedl večeři, padla na mne únava, trápila mne 
doznívající rýma, v pracovně na stole rozdělaná 
práce, venku sychravo. Zkrátka, všechny důvody 
zůstat doma, sednout k televizi nebo k počítači, 
vlézt do vany, do postele... Jen ne se znovu sou-
kat do kabátu a vyrazit do tmy. A ještě k tomu 
na kulturu! 
Nějací Irové? Tady? V Klubu Na Mejtě? Hudba s 
keltskými kořeny...?

Klub Na Mejtě

Nejdu. Láká mne to, ale odřeknu si to. Budu na 
sebe tvrdý. Otevřu si pivko a malinko spočnu…
Za půl hodiny jsem se chvatně prodíral proti 
větru a nadával si při tom do zvědavých pitom-
ců…
Irové už dvacet minut hráli. Rozhlédl jsem se po 
sále a bylo mi jasné, že ty, kteří přišli včas a teď 
sedí kolem stolků či u barového pultu, už dostali. 
Publikum se lehce pohupovalo a na každou zpě-
vákovu kreaci reagovalo nadšeným aplausem. 
Mě teda tak lehce nedostanete, umínil jsem si. 
Mě ne. 
Měli mě už při následující skladbě. Brian Mc 
Combe zpíval tak vemlouvavým, drsným a záro-
veň  tklivým hlasem a jeho muzikanti hráli tak 
střídmě, uměřeně a přitom plně, barevně a ener-
gicky, že to do člověka pronikalo všemi póry. Ne 
silou decibelů. V té poměrně tiché hudbě byla 
síla všudypřítomná, ale byla to síla radosti, pro-
žitku, samozřejmosti, s kterou nám ti hoši z Irska, 
Skotska a Bretaně sdělovali poezii svých mořem 
odkojených předků…
Jak už jsem řekl. Nechtělo se mi. Nečekal jsem 
nic výjimečného a o to byla odměna sladší.
Mc Combeova kapela měla jediný koncert v 
republice. Zastavila se v Mýtě na cestě z turné 
po Polsku. Jsem rád, že jsem neprošvihl víc, než 
těch prvních dvacet minut…

Jiří Vedral

The Brian McCombe Band
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Městská knihovna
PŮJČOVNÍ DOBA

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

Oddělení pro dětské čtenáře
Pondělí 12.00-17.00
Úterý 13.00-17.00
Středa 8.00-12.00
Čtvrtek ---------------
Pátek 13.00-17.00

27. ledna v 18 hodin

BESEDA O LÉTÁNÍ
Klub letců-veteránů nás krátce seznámí s historií 
létání v naší oblasti i se zajímavými leteckými 
expozicemi u nás i v Evropě.  Součástí besedy 
bude i  promítání krátkých videozáznamů z 
historie i současnosti.
Vstupné dobrovolné.

Výstava ve vestibulu a v oddělení 
pro dospělé čtenáře
KAROSÁŘ SODOMKA 
A LÉTAJÍCÍ APARÁTY
Vernisáž proběhne 6. 1. ve 14 hodin.
Výstava potrvá do 31. 1.
Pro školy se uskuteční přednášky s promítáním.

NOVINKY

Naučná literatura:
Jan Tomšíček: Do Vladivostoku na zmrzlinu na 
kole
Jamie Freeman: Webové stránky
Simona Oktábcová: Dětství před kamerou
Milan Beneš: Andragogika
Tomáš Halík: Dotkni se ran
Paul Challen: Dr. House
Miroslav Graclík: Marika Gombitová
Patricia Janečková: Svatba
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 7.
Luboš Bárta: Snoubení vín a pokrmů

Beletrie:
Paul Verhoeven: Černá kniha
John Lutz: Noční vraždy
Jiří Šulc: Operace Bruneval
Danielle Steelová: Sestry
Jan Karonová: Domů do Holly Springs
Nora Robertsová: Sluneční drahokamy
Miloš Urban: Lord Mord
Daniel Silva: Moskevská pravidla 
Vladimír Poštulka: Blues pro Stalina
Josef Fousek: Cesty za nadějí

Literatura pro děti a mládež:
Šíleně smutná princezna
Ivona Březinová: Bojíš se, Margito?
Jindřich Kovařík: Nejkratší pohádky
Daniela Krolupperová: Sedmilhář Josífek
Allison Estesová: Báječný nápad
Jiří Havel: Barbánek a já!
Joachim Friedrich: Správná trojka s papouškem
Anna Novotná: Divadlo nás baví
Lenka Lanczová: Potížistka

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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V ROCE 2009 MĚSTSKÁ GALERIE UVEDE: 

Zdeněk Chotětovský: Obrazy.  8. 2. – 1. 3.

Jindřich Rejnart: Obrazy. Výstava k umělcovým 70. narozeninám. 8. 3. -  27. 3.

Bernard Lesaing: České tváře a krajiny (Fotografie). 7. 4. – 26. 4. 

Zdeněk Miler: Krtek a autíčko (Výstava pro děti). 1. 6. – 19. 6.  

Vysoké Mýto z ptačí perspektivy (Galerie ve Zvonici). 19. 6. – 12. 9.

Salon Královských věnných měst. Mládí vpřed! 11. 9. – 9. 10. 

Salon malířů Vysokomýtska. 18. 10. – 8. 11. 

RESIDUE. Z pozůstalosti Františka Matouška  22. 11. – 18. 12.

Vážení příznivci Městské galerie, 
Městská galerie ve Vysokém Mýtě upořádá v listopadu 
a prosinci tohoto roku jednu z nejneodkladnějších vý-
stav své dosavadní historie. Stane se jí výstava vysoko-
mýtského rodáka Františka Matouška (1901-1961). 
František Matoušek je jednou z nejtajuplnějších po-
stav českého modeního umění. Stál spolu s Teigem a 
Štyrským u zrodu české surrealistické družiny, koncem 
30. let odjel do Paříže a po její okupaci do Londýna a 
USA. Po válce se vrátil do Paříže, kde po příchodu své-
ho přítele Adolfa Hoffmeistera na československou 
ambasádu působil jako kulturní poradce. V roce 1951 
byl spolu s Hoffmeisterem vypovězen z Paříže do Pra-
hy, kde byl přijat (jako tzv. západník) s nevraživostí a opatrností dobově příznačnou. Jaká přesně byla 
jeho role ve hře zpravodajských služeb na obou stranách železné opony, je ovšem pro naši výstavu 
nepodstatné. Poprvé od autorovy smrti bude totiž souborně představeno úchvatné dílo jednoho z 
nejoriginálnějších průkopníků surrealismu, které dosud odpočívalo v depozitářích Městské galerie. 

Výzva pro pamětníky a sběratele

Prosíme vlastníky děl Františka Matouška, případně pamětníky, známé 
a vzdálené příbuzné Františka Matouška, jeho sester Boženy Matouškové 
- Pospíšilové a Anny Matouškové - Čabradové, případně jeho manželky Anny 
a dcery Jany, kteří mohou poskytnout informaci  o jeho životě díle, aby kon-
taktovali ředitele galerie Pavla Chalupu (606 796 599), případně kurátorku 
výstavy Janu Svobodovou (721 381 101) s informacemi, které by mohly dopl-
nit jejich znalosti o tomto významném a pravděpodobně jediném světovém 
vysokomýtském malíři.

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24., 566 01 Vysoké Mýto, 
tel. 465 483 373, ředitel 606 796 599, 
fax 465 483 374, galerie@vysoke-myto.cz

Městská galerie
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29. ledna, 18.00, 
přednášková místnost Regionálního muzea

ZLOVĚSTNÉ STÍNY 
KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ
Hvozdy kolem Křivoklátu skrývaly mnohé. 
Jedním z jejich tajemství jsou i loupežnické 
bandy včetně té, kterou vedl Václav Babinský. 
Spisovatel a publicista Otomar Dvořák se tomu-
to tématu systematicky věnuje již delší dobu.
Vstupné 20 Kč.

V únoru budou na pořadu přednášky Ty jsi 
pěkný Grázl aneb něco o Janu Jiřim Graselovi 
a 4 loupežnické osudy očima katů. 

 

Cyklus Rok devět
27. ledna v 18.00, 
přednášková místnost Regionálního muzea

SMRT JANA PALACHA 
A JANA ZAJÍCE
Celoroční přednáškový cyklus Rok devět, který 
mapuje významné okamžiky našich dějin 
v letech končících devítkou, zahájí přednáška 
Mgr. Petra Blažka. 
Vstupné 20 Kč.
 

Regionální muzeum

HEJBLATA HUDEBNÍ A VĚCI KOLEM 
ANEB UŠI A TEN ZBYTEK
11. ledna – 1. února 

Po velkém úspěchu výstavy Dobrodružství na 
hradě jsme se rozhodli od ostravského Klubu 
Ámos zapůjčit ještě jednu interaktivní výsta-
vu, která se věnuje především zvuku a hudbě. 
Dozvíte se ledacos zajímavého o hudebních 
nástrojích, o tom, jak zvuk vzniká, jak vypadá, 
jakým způsobem slyšíme a mnohé další. Celá 
výstava je takzvaně na dotek, čili si všechno 
budete moci vyzkoušet.
Slavnostní vernisáž s programem pro děti se 
koná v neděli 11. ledna ve 14.00.

Přednášky

Cyklus bandité a loupežníci 

- kapitoly z černých kronik historie

22. ledna, 18.00, 
přednášková místnost Regionálního muzea

NIKOLA ŠUHAJ 
LEGENDA A HISTORIE NA 
PODKARPATSKÉ RUSI
O Podkarpatské Rusi a životě legendárního 
Nikoly Šuhaje bude přednášet Mgr. Petr Skála.
Vstupné 20 Kč.

Jan Palach Jan Zajíc
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PRVOTISKY 
VE VYSOKOMÝTSKÉM MUZEU
K největším vzácnostem, se kterými se může 
vysokomýtské muzeum pochlubit, patří i tři 
inkunábule, tedy knihy tištěné ještě před rokem 
1500. Jsou to: Pasionál, čili Život a umučení všech 
svatých mučedlníkův (Legenda aurea) od Jacoba 
de Voragine z roku 1495,  Misál pražský, vytiš-
těný v Norimberku roku 1498 a konvolut dvou 
prvotisků Johana Gritsche Quadragesimale a 
Quillermova Postilla, oba z roku 1483.
Období prvotisků zahrnuje časové rozmezí, 
které začíná vynálezem knihtisku Johannem 
Gutenbergem přibližně v roce 1440 a končí 
rokem 1500. Prvotisky nebo také inkunábule 
(z latinského in cunabulis, čili tisk v kolébce), 
se snaží vzhledově přiblížit psané knize. V této 
době jsou tiskaři pokládáni spíše za tvůrčí uměl-
ce než za řemeslníky. O podobě prvních tisků 
rozhodoval vnější vzhled rukopisů. Nemají nám 
známý titulní list, chybí stránkování, údaje o 
knize se dovídáme většinou až na jejím konci. 
Správné pořadí listů zajišťují zvláštní značky 
- signatury a kustody - a odstavce jsou vyzna-
čovány rubrikami. Nadpisy bývají zdůrazně-
ny několikerou velikostí písma. Pro počáteční 
písmena, tzv. iniciály, bylo obvykle vynecháno 
místo, na němž bylo uvedeno pouze malé pís-
meno – reprezentanta - a iniciála byla později 
domalována ručně. Text je tištěn zpravidla pís-
mem zvaným textura na silném šedožlutém 
papíře, jehož kvalita se během doby zhoršuje 
a který je téměř vždy opatřen filigránem. Pro 
ilustraci měl rozhodující význam dřevořez; u nás 
se používal od roku 1488. Novinkou v tištěné 
knize bylo použití signetu jako značky tiskaře, 
později i nakladatele. S prvním českým tiskem 
v Čechách se setkáme v Plzni. Byla jím Kronika 
trojánská, vytištěná roku 1468. Vedle Plzně byla 
střediskem knihtisku té doby i Praha, Kutná Hora 
a Vimperk. S obdobím prvních inkunábulí je spo-
jováno i jméno vysokomýtského rodáka Jonaty z 
Vysokého Mýta, který byl označován jako tiskař 
Žaltáře, vytištěného v Praze v roce 1487.
První  obrázek je ukázkou dřevořezu z Pasionálu, 
na kterém zápasí svatý Jiří s drakem, na dalším je 
nádherně provedená iniciála z dalšího prvotisku 
z našeho depozitáře. 

Zbývá dodat, že všechny knihy, tedy i prvotisky 
a staré tisky z muzejní knihovny, jsou badate-
lům zpřístupněny prostřednictvím knihovního 
katalogu na webových stránkách Regionálního 
muzea ve Vysokém Mýtě.

PhDr. Hanka Skalická, 
knihovnice Regionálního muzea

Předmět měsíce
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KALENDÁŘ AKCÍ  REGIONÁLNÍHO 
MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ 
NA ROK 2009

Hlavní výstavní prostory muzea
11. 1. – 1. 2.

Hejblata hudební a věci kolem 

8. 2. – 1. 3.

Pohádkový svět 
Zdeňka Chotětovského 
a Jitky Hanicové 

8. 3. – 29. 3.

Hry a klamy 

5. 4. – 3. 5.

Vysoké Mýto na pohlednicích 

12. 5. – 24. 5.

Z dílny žáků ZUŠ Vysoké Mýto 

2. 6. – 21. 6.

Automobilový design 
Praga a Sodomka 

30. 6. –  30. 8.

Život v manéži 

13. 9. – 18. 10

Kdož sú boží bojovníci 

25. 10. – 29. 11.

S vůní kávy 

6. 12. – 3. 1.

Kouzlo Vánoc 

Přednášková místnost RMVM
20. 5. - 24. 6.

Naše válka 1919 

25. 6. – 12. 7.

Otmarovo oko

22. 9. – 24. 9.

Rostlé houby 

3. 11. – 17. 11.

Listopad 1989 ve Vysokém Mýtě 

19. 11. – 6. 12.

Krása divoké přírody 
na fotografiích Karla Jaroňka 

Barokní areál Vraclav
1. 5. – 28. 10.

Válečnictví v době baroka 

5. 12. – 20. 12.

Výstava betlémů

Další akce pro veřejnost
Leden – únor
Přednáškový cyklus Černá kronika: hrdinové 
nebo banditi? 

Přednáškový cyklus Rok devět
Březen
Přednáška Život v protektorátu 

Květen
1. 5. Barokní slavnost na Vraclavi 

Červen
6. – 7.  6. Sodomkovo Vysoké Mýto 

Srpen
24. – 28. 8.
Dětský příměstský tábor 
Prázdniny na muzejním dvorku 

Září
Dny evropského dědictví

Říjen
Přednáškový cyklus Ve znamení kalicha

Listopad
Přednáška Listopad 1989
23. 11. – 27. 11. Cestovatelský festival Okolo světa 

Prosinec
Vánoční jarmark, Tvořivé dílny, Koncert a živý 
betlém na Vraclavi 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz,
muzeum@muzeum.myto.cz 
tel: 465 422 850 - 1
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OHLÉDNUTÍ 
ZA VÁNOČNÍM JARMARKEM
10. 12. pořádala naše škola tradiční  vánoční jar-
mark. Jarmark se uskutečnil poprvé v budově II. 
stupně (Jungmannovy sady). Už před budovou 
školy bylo možno vidět živé ovečky, v přízemí 
budovy zas krásné kočičky, holuba, vánoční 
kapry a nejrůznější domácí mazlíčky. Celá škola 
byla nádherně vánočně vyzdobena. Prodávaly 
se výrobky žáků a k dotváření vánoční atmosféry 
po celou dobu zpívali, hráli a tančili žáci školy. 
Návštěvníci si mohli vlastnoručně vyrobit svíčku 
ze včelího vosku, přáníčka technikou linorytu 
nebo jiné vánoční dekorace. 

Školy
ZŠ Javornického

ADOPCE ZVÍŘETE ZE ZOO
V období od 6. 10. do 11. 12. 2008  probíhala na 
naší škole dobrovolná sbírka na adopci zvířete 
ze ZOO. Děkujeme všem, kteří přispěli nějakou 
částkou na adopci zvířete. Celkem bylo vybráno 
2 073 Kč. Sešlo se nám dokonce 180 ks starých 
padesátihaléřů, které bylo možno v bance do 
31. 12. směnit. Třída IX. C, která tuto akci pořá-
dala, si vybrala jako příjemce svého příspěvku 
savce ze ZOO Praha, který se jmenuje Urzon 
kanadský.

Dne 9. 1. a 12. 1. se uskuteční v budově I. i II. 
stupně od 8.00 – 11.40 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
bude probíhat v budově ZŠ Javornického u kos-
tela (nám. Vaňorného) ve dnech 6. – 7. 2.
Pátek 6. 2. od 13 – 17 hod.
Sobota 7. 2. od 9 – 11 hod.

ZŠ Jiráskova

Vánoční atmosféra zavládla na I. stupni naší 
školy nejen s vánoční výzdobou a stromkem 
plným ozdob, ale především tradičním setkáním 
školáků s předškoláky. Opět nás v tomto před-
vánočním čase navštívily všechny vysokomýtské 
mateřské školy, abychom společně prožili pří-
jemné dopoledne. Naši žáci společně se svými 
mladšími kamarády pracovali v jednotlivých 
výtvarných dílnách, ve všech třídách spolu vyrá-
běli, stříhali, lepili, zpívali, ale i mlsali. O jejich 
mlsné jazýčky se již tradičně sponzorsky posta-
rala firma Nopek. Malí předškoláci si nejen užíva-
li předvánoční tvořivé atmosféry, ale byli svými 
staršími kamarády seznámeni s celou školou. 
Žáci 5. a 6. ročníku své mladší kamarády, budou-
cí školáky, provázeli po budově školy a také se 
o ně během dopoledne zodpovědně starali. 
Společně nahlédli i do přípravného ročníku, kde 
měl leckdo svého kamaráda ze školky, a spolu 
si zde zahráli pexeso a jiné stolní hry. Vánoční 
setkání bylo velice příjemné. Těšíme se na naše 
další společná setkání. Nejbližší bude již v lednu 
na dětském karnevale 18. 1. a hned poté na 
zápise dětí do prvních tříd 6. 2. a 7. 2.
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ZÁPIS   DO 1. TŘÍD
pro školní rok 2009 – 2010
Pátek:  6. 2., 13.00 – 17.00 hod.
Sobota:  7. 2., 8.30 – 11.00 hod.
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, budova 1. stupně (u 
Penny Marketu - nám. Pod Kaštany).

Přineste si s sebou rodný list dítěte!

Zápis proběhne dle obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2005, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Vysoké Mýto.

Ředitelství   ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto

Speciální škola

Další vynikající úspěchy stolních tenistů na 
republikové úrovni ze Speciální základní 
školy ve Vysokém Mýtě
Začátkem listopadu se sedm našich sportov-
ců zúčastnilo regionálního turnaje ve stolním 
tenise konaném v Hradci Králové.  Turnaj byl  
pořádaný ČSMPS (Český svaz mentálně posti-
žených sportovců), tedy pro žáky speciálních 
základních škol.
Turnaj pro nás skončil velmi úspěšně. Daniel 
Novák obsadil 1. místo v kategorii mužů A. Tímto 
krásným sportovním výkonem se kvalifikoval na 
Mistrovství ČR. Dalším vynikajícím sportovním 
výkonem bylo také 1. místo Gabriely Šarkoziové 
v kategorii žákyň A, která se také jako Daniel 
kvalifikovala na Mistrovství ČR. Ostatní členové 
výpravy podali neméně kvalitní sportovní výko-
ny, všichni postoupili ze základních skupin, v 
bojích o medailová umístění byli ale už neúspěš-
ní. Turnaj byl velmi slušně obsazen, sportovalo 
zde 85 sportovců.
Mistrovství ČR se konalo 19. - 20. listopadu 
taktéž v Hradci Králové. První den se odehrávaly 
zápasy v kvalifikačních skupinách. Po vydaře-
ných výkonech oba sportovci postoupili do bojů 
o medailová umístění. Druhý den Daniel potvrdil 
roli favorita z minulého ročníku a dokázal své 

úsilí zúročit v titul mistra České republiky v kate-
gorii mužů A. Daniel se také zúčastnil soutěže 
čtyřher mužů A. V konečném součtu čtyřhry 
získal 2. místo.
Gabriela druhý den podala také velmi kvalitní 
výkon, v konečném pořadí turnaje obsadila 3. 
místo v kategorii dívek A. Je to velký úspěch 
sportovního klubu ve Vysokém Mýtě a samozřej-
mě hlavně našich sportovců Daniela a Gabriely.

Jiřena Zdeněk Dis.,
učitel SZŠ ve Vysokém Mýtě, 

předseda SK Kujeba Vysoké Mýto

Střední škola podnikání

Střední škola podnikání ve Vysokém Mýtě 
vás zve 12. ledna na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 8 do 17 hodin vám poskytneme informace 
o studiu. Dozvíte se, jaké uplatnění mají naši 
absolventi, kolik jich studuje na vysokých ško-
lách. Seznámíme vás i s nadstandardní výukou 
cizích jazyků a s přípravou na státní maturitní 
zkoušku. Prohlédnete si prostory školy a dosta-
nete od nás také malé firemní dárky. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

VOŠS a SŠS

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola 
stavební ve Vysokém Mýtě

vás srdečně zve na koncert s názvem
    

TŘI STALETÍ S KLAVÍREM
KLAVÍRNÍ RECITÁL JANA JIRASKÉHO
který se bude konat v koncertním sále ZUŠ ve 
Vysokém Mýtě 
20. ledna od 19.30 hodin. 
Na programu skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, 
L. van Beethovena, F. Chopina a B. Bartóka.
Vstupné 80 Kč. Vstupenky na místě před kon-
certem, případně v předprodeji ve škole, tel.: 
465 420 314.
Sponzoři koncertu: M-Silnice, odštěpný závod 
Chrudim, Profistav a. s. Litomyšl, Urban Technik 
s. r. o., Dolní Libchavy.

ZÁPIS   DO 1. TŘÍD
pro školní rok 2009 – 2010
Pátek:  6. 2., 13.00 – 17.00 hod.

ZŠ Knířov
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Obchodní akademie Choceň

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 v pátek 16. ledna, 12 – 17 hodin
Obchodní akademie se řadí mezi střední odbor-
né školy obchodně podnikatelského zaměření. 
Své studenty připravuje k výkonu různorodých 
funkcí spojených s obchodně podnikatelský-
mi činnostmi v tuzemském i v mezinárodním 
obchodě. Absolventi najdou uplatnění také v 
peněžnictví, cestovním ruchu a při výkonu funk-
cí ve veřejné a státní správě. 
Velká část našich absolventů pokračuje úspěšně 
v dalším studiu na vysokých školách.

T. G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň,  
tel.:  465 471 338;  
www.oa-chocen.cz, 
e-mail: oachocen@oa-chocen.cz

DDM Mikádo
Čtvrtek  8. 1. 16.00 – 18.00 hodin

ODPOLEDNÍ DÍLNA PRO DĚTI 
ve Flash klubu.
Výroba těžítka  - sádrový odlitek. 
 40 Kč

12. 1. – 9. 2.

KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
pokročilí.
Každé pondělí 19.00 – 22.00 hodin.
800 Kč
Dílna se otevírá při minimálním počtu 7 lidí.

Pátek 16. 1. 18.00 hodin

ROZJÍMÁNÍ U ČAJE 
S HLASEM TICHA
Další pokračování v povídání a rozjímání s 
Františkem Radvanem na téma sexualita, ener-
gie a láska.
Vstupné 50 Kč, Flash klub DDM Mikádo.

Pátek 23. 1. 20.00 hodin

KONCERT PRO NÁROČNÉ 
posluchače ve Flash klubu.
Vlezné 50 Kč, více na níže uvedených kontak-
tech. 

Pátek 30. 1. 10.00 - 17.00 hodin

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 
ve Flash klubu
Program – projekce filmů, fotbálek, taneční pod-
ložky, lezecká stěna, hudba a pokec s kámošem.

Sobota 31. 1. a neděle 1. 2. 
9.00 – 16.00 hodin

VÍKENDOVÁ 
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 
Zvládnutí techniky lepení z plátů při výrobě 
velké keramické nádoby inspirované středově-
kou keramikou.
Dílna je vedena odborným lektorem; je vhodná i 
pro úplné začátečníky. 
Přihlášky a platby přijímáme do 26. 1. v kanceláři 
DDM Mikádo.
900 Kč

V tomto měsíci proběhne kurz SALSY 
(L. A Salsa, Kubánská Salsa, Casino pro pokro-
čilejší) pod vedením zkušeného lektora Lanta 
Ravonjisona s partnerkou. Kurz trvá deset týdnů. 
Více na níže uvedených kontaktech.

Připravujeme na únor

Sobota 7. 2. od 9.00 hod. –  v tělocvičně ZŠ 
Jiráskova I. stupeň (za Penny)
ŽIVÝ STOLNÍ FOTBÁLEK
Startovné za tým (6 hráčů + náhradníci): 1 800 Kč 
(300/osobu). 
Na turnaj je nutné se přihlásit jako kompletní 
tým v DDM Mikádo do 20. ledna, kdy je nutné 
zaplatit zálohu 1 000 Kč za tým.

Informační schůzka pro zájemce o vysokomýt-
skou ligu ve stolním fotbálku. 
Liga bude probíhat formou pravidelných turna-
jů. Zajímavé ceny, startovné 100 Kč/tým.
!!!!Pozor!!!! Neváhejte, omezený počet týmů.
Více info: tomas.mikado@tiscali.cz, 
tel: 731 108 510.
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JARNÍ PRÁZDNINY 
pro děti v Mikádu

16. – 20. 2.

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH  
LYŽAŘSKÝ TÁBOR PRO RODIČE 
A DĚTI
Ubytování na Pastvinách, pro nenáročné lyžo-
vání přímo na Pastvinách nebo v nedalekých ski 
areálech v Českých Petrovicích a v Říčkách. 
Cena: 1 800 Kč.

16. – 19. 2. od 9.00 do 15.30 hodin

VÝROBA LOUTEK A MAŇÁSKŮ
Keramická dílna je vhodná i pro děti, které 
nemají žádnou zkušenost s keramikou.
Dílna je vedená zkušeným lektorem.
Cena: 400 Kč + možnost obědů za 50 Kč/den.
Přihlášky a platby do 9. 2. v kanceláři DDM 
Mikádo.

LETNÍ TÁBORY U MOŘE 
s programem pro rodiče s dětmi.

V Chorvatsku 21. 8. – 30. 8.  
Cena: 4 700 Kč
– ostrov RAB – Banjol - kemp Padova III  
Kemp je položen přímo u moře, na rozhraní leto-
visek Banjol a Barbat, na západní straně ostrova, 
orientován do otevřeného moře. Je vzdálen asi 
30 minut chůze pobřežní promenádou od leto-
viska Rab. Kemp je moderní, dobře vybavený 
– rekonstruovaná soc. zařízení, nákupní středis-
ko, tržnice, dvě restaurace, cukrárna, směnárna, 
holič, minigolfové hřeště, ping-pongové stoly, 
sál na cvičení aerobiku. Ubytování ve stanech 
v polostínu borovicového lesa, 100 m od hlavní 
pláže. Pláž kempu je písčitá, s pozvolným vstu-
pem do moře.

V Itálii 24. 7. – 2. 8. 
Cena: 5 600 Kč 
- Palmová riviéra, Martinsicuro - kemp Riva 
Nuova.

Martinsicuro je moderní středisko v kraji Abruzo. 
Jsou zde restaurace, pizzerie, bary, obchody, 
diskotéky.  Kemp Riva Nuova je od centra vzdá-
len asi 1 km, leží přímo u moře, položen ve 
stínu topolů. Sociální zařízení a nově vybudo-
vaná soustava bazénů je na špičkové úrovni. 
Ubytování je ve 4 – 6ti lůžkových stanech. 

Více na www.mikado.cz, nebo 465 424 314, 
731 108 510, ddm-mikado@tiscali.cz

EMKO

Emkovo filmové navečír:
14. 1. 

PIANISTA
Režie: Roman Polanski
Hrají: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank 
Finlay, Maureen Lipmanová
 Film Pianista je příběhem Wladyslawa 
Szpilmana, skvělého pianisty a uznávaného 
interpreta Chopinových skladeb. Příběh začí-
ná v okamžiku, kdy ve varšavském rádiu zní 
Chopinovo Nokturno v C# moll v jeho podání. 
Píše se rok 1939 a Szpilmanovi je 28 let. Polsko je 
napadeno německými vojsky, která brzy přichá-
zejí i do  Varšavy. Téměř okamžitě jsou uplatněny 
tvrdé restrikce vůči zdejší židovské komunitě. 
Szpilman a jeho rodina - rodiče, bratr a dvě sest-
ry - žili až dosud spokojeným životem, brzy 
jsou však také donuceni podřídit se ponižujícím 
pravidlům. Brzy jsou donuceni prodat obrazy, 
stříbro, nábytek a nakonec i Szpilmanovo draho-
cenné piáno. Největší ranou je však rozhodnutí, 
podle kterého mají být všichni Židé umístěni 
do uzavřeného areálu, obehnaného vysokými 
zdmi - na místo, které brzy vstoupí do dějin jako 
Varšavské ghetto...
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21. 1. 

KANÁREK
Hrají: Mikuláš Křen, Jiří Schmitzer, Vanda 
Hybnerová, Saša Rašilov, Olga Sommerová a 
jiní.
Viktor Tauš se rozhodl vyrovnat se se svou dvou-
letou narkomanií tím, že natočí film o své cestě 
tam a zpátky. Kanárek je o různých podobách 
drog - americkém filmu, rockové muzice a hero-
inu. Společně s hrdinou prožíváme bohémský 
život mladých filmařů, šokující erotické zku-
šenosti a první drastické pokusy s drogou. Od 
původního frajerského experimentu s ním pak 
procházíme peklem a očistcem. K návratu zpát-
ky může pomoci dobrý kamarád, ale také vůle 
začít znovu od začátku, odpustit těm, kteří se 
(snad) provinili, vědomí, že hlavní vinu na všem 
nesu já...

Začátek vždy od 16.00 hod. ZADARMO!!

Každou středu pravidelná výtvarná dílna 
pod vedením Evy Olivové.

8. 1. 

TURNAJ V PING PONGU
od 15.00 hod.

Klub otevřen: 
Pondělí: 13.00- 15.00 (doučování, konzultace)
Úterý:  14.00 – 18.00
Středa:  14.00 – 18.00
Čtvrtek:  14.00 – 18.00
Pátek:  12.00 – 15.00 (doučování, konzultace)
Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál bývalé 
VOŠ Stavební, směr Vraclav).
Na vaši návštěvu se těší Maruška, Marťa a Bára.

Církve

FARNÍ KNIHOVNA
Na faře římskokatolické církve ve Vysokém Mýtě 
(u kostela sv. Vavřince)

PŮJČOVNÍ DOBA:
Neděle: po dopolední mši svaté: 9.30 – 10.00 hod., 
v případě zájmu i déle
Středa: 19.00 – 21.00 hod.

Hliněná dílna Újezdec

Hliněná dílna Újezdec, venkovský ateliér výtvar-
nice Jany Krejzové u Růžového paloučku
23. – 25. 1. a 27. 2. – 1. 3.

ČAJOVÉ NEBO I JINÉ DÓZY RAKU
Dvouvíkendová interaktivní hliněná dílna je urče-
na příznivcům keramiky raku, kteří již mají nějaké 
předchozí zkušenosti s touto magickou keramic-
kou technologií. 
Kurz je akreditován MŠMT a všichni účastníci 
obdrží potvrzení o účasti. 
Lektorka:  Jana Krejzová (www.raku.cz) výtvarnice 
a keramička zabývající se netradičními keramic-
kými postupy  (keramika raku, výpaly otevřeným 
ohněm, v jámě, milíři).

Pravidelná cvičení jógy každý čtvrtek v 19.00  
v tanečním sále ZUŠ.
Více informací na www.atelier-ujezdec.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904.

Z nabídky:
• Josef Beránek: Václav  Malý: K hledání pravdy 

patří pokora
• Marek Orko Vácha: Tančící skály: O vývoji živo-

ta na Zemi, o člověku a o Bohu
• Tomáš Halík: Co je bez chvění, není pevné: 

Labyrintem světa s vírou a pochybností
• Kateřina Lachmanová: Vězení s klíčem uvnitř 

– Kdy, jak a proč odpouštět a prosit o odpuštění
• Miloslav Vlk: Ve službě evangelia
• Tomáš Špidlík: Slyšet Boha v ranním vánku

Kontakt: Farní knihovna
Římskokatolická farnost – děkanství
Foersterova 161/I
566 01  Vysoké Mýto
www.katolik.vmyto.cz

Čajovna Čajka

14. ledna pořádáme 

LÉČIVOU BESEDU 
s Pavlem Polokem z Litomyšle. Pouze na objed-
nání (tel.: 603774521, e-mail: stepanka.valko-
va@seznam.cz, kapacita 15 účastníků), v tento 
den bude čajovna pro ostatní uzavřena. 
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Centrum pro rodinu Kujebáček o. s.

MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/IV, 566 01  
Vysoké Mýto

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ 
od 5. ledna v pondělí od 9 do 12 hodin, v herně 
DDM Mikádo a ve středu od 14 do 17 hodin, v 
MŠ Pod Smrkem. 
Tel. 776 703 420, e-mail: kujebacek@seznam.cz

ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA
Linda Sloupenská – ukázka kurzu
v pondělí 12. 1. od 11 do 12 hodin v DDM 
Mikádo.
Vstup zdarma.

Finanční úřad

Informace k podávání daňových přiznání 
k dani z nemovitostí na rok 2009 a k dani 
silniční za rok 2008

Den 2. 2. 2009 je termín pro podání daňového 
přiznání k dani z nemovitostí na rok 2009 pro 
všechny plátce, kteří:
- během roku 2008 nabyli do svého vlastnictví 
nemovitost
- během roku 2008 nemovitost prodali, darovali 
nebo směnili
- na území, kde leží jejich nemovitost, byla ukon-
čena digitalizace pozemků a došlo ke změně 
výměr pozemků.

Poslední týden před termínem pro podání daňo-
vého přiznání, tedy od 26. do 30. 1. a 2. 2., budou 
moci poplatníci daně z nemovitostí i daně silnič-
ní v tyto dny  osobně jednat se správci i mimo 
úřední dny v níže uvedených hodinách:

Po  8.00 – 17.00 hod
Út  8.00 – 15.00 hod
St  8.00 – 17.00 hod
Čt  8.00 – 15.00 hod
Pá  8.00 – 14.00 hod

Daň z nemovitostí lze hradit složenkami rozesí-
lanými v 1. polovině měsíce května roku 2009 
(tyto složenky přijímají všechny pošty,  jsou bez 
poplatku a hradí se pouze částka daně), bezho-
tovostním převodem nebo v hotovosti.

 Tříkrálová sbírka 2009

Svátek Tří králů vznikl na základě staré lidové 
tradice, která má svůj původ ve středověku, 
kdy se hrála divadelní představení o mudrcích 
z Dálného východu, kteří se přišli poklonit 
Ježíškovi v jesličkách a přinesli mu dary - zlato, 
kadidlo a myrhu. Chudé děti chodily oblečené za 
Tři krále dům od domu s hvězdou a posvěcenou 
křídou, zpívaly koledy a na dveře domů psaly 
K+M+B s letopočtem. Nejsou to ale jen počá-
teční písmena jmen tří králů: Kašpar, Melichar 
a Baltazar, nýbrž i zkratka latinského „Christus 
mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto 
domu.“  Po roce 1948 byla tato tradice potla-
čena, oživili jsme ji po roce 1989. Od roku 2001 
Charita Česká republika organizuje Tříkrálovou 
sbírku a umožňuje všem lidem, aby přispěli na 
pomoc lidem, kteří to potřebují. 

Pokud u vás ve dnech  2. - 11. ledna zazvoní tři 
králové s pokladničkou označenou logem cha-
rity, číslem a průkazkou, máte možnost přispět 
na projekty, realizované Oblastní charitou Ústí 
nad Orlicí.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v ústecko-
orlickém regionu použit na charitní ošetřova-
telskou a pečovatelskou službu, Centrum „Pod 
Střechou“, Mateřské centrum Kopretina Horní 
Sloupnice, občanskou poradnu, osobní asisten-
ci, regionální půjčovnu kompenzačních pomů-
cek, fond rozvoje stávajících projektů oblast-
ní charity a přímou pomoc handicapovaným 
a sociálně slabým spoluobčanům. 

Děkujeme všem lidem, kterým není lhostej-
ný osud druhých a kteří přispějí do naší sbír-
ky. Děkujeme vedoucím koledních skupinek 
i samotným králům za to, že půjdou koledovat.
     

Za OCH: Marcela Náhlíková
Olina Tomková
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Vodovody a kanalizace

VODOVODY A KANALIZACE VYSOKÉ MÝTO, s. r. o.
Čelakovského 6 /II, PSČ 566 01

Zvýšení ceny vodného a stočného 
od 1. 1. 2009.

Vážení odběratelé,
na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne 
11. 12. 2008 společnost Vodovody a kanalizace 
Vysoké Mýto, s. r. o. od 1. 1. 2009 zvyšuje cenu 
vodného a stočného následovně:

vodné 25 Kč včetně DPH
stočné 25 Kč  včetně DPH.

Zvýšení ceny vody platí  pro město Vysoké Mýto, 
obce Slatina, Sruby, Vraclav, Zámrsk, Pustina, 
Javorník, Džbánov, Zádolí, Libecina, Řepníky, 
České Heřmanice, Sloupnice a Týnišťko.
Zvýšení ceny stočného platí pro město Vysoké 
Mýto.
Spotřeba m3 za starou a novou cenu  bude 
vyfakturována poměrným způsobem dle počtu 
dnů odběru ve starém roce  a počtu dnů odběru 
v novém roce z denního průměru. Stav vodomě-
ru k 31. 12. 2008 nám můžete také sdělit sami 
písemně, e-mailem na adresu
halouskova@vak.vmnet.cz, 
telefonicky na č. 465 424 678 či osobně  v 
pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin, a to do 
5. ledna. 

Ing. František Zima,
jednatel společnosti

Sport

KANOISTIKA NA DIVOKÉ VODĚ
Velmi náročnou, ale také velice úspěšnou sezó-
nu mají za sebou závodníci Sportovního klubu 
kanoistiky Vysoké Mýto, kteří získali celkem 20 
medailí z mistrovství České republiky, z nichž 
14 je z individuálních kategorií a 6 ze závo-
dů družstev. Přidáme-li k tomu ještě 3 celková 
vítězství, jedno druhé a jedno třetí místo v indi-
viduálních kategoriích seriálu Českého poháru 
dorostu a žactva, 7. a 8. místo dvojice Suchánek 

– Jílek na Mistrovství Evropy v italské Valtellině 
a nominování tří našich závodníků – Daniela 
Suchánka, Jana Jílka a Kláry Paďourové do juni-
orské reprezentace ČR ve sjezdu, znamená to, že 
patříme mezi výkonnostně nejúspěšnější kluby 
kanoistiky v ČR. Potěšitelné je, že se podařilo 
těchto výsledků dosáhnout v celé škále věko-
vých kategorií, od nejmladších žáků až po vete-
rány. Stejně jako v loňském roce nám největší 
radost udělala dvojice Suchánek – Jílek, která 
kromě mládežnických soutěží uspěla i v Českém 
poháru dospělých, když obsadila celkové 11. 
místo, dále také Klára Paďourová, která stejně 
jako v loňském roce zvítězila v dlouhém sjezdu 
i sprintu na Mistrovství České republiky a stala 
se i suverénní vítězkou Českého poháru star-
ších žákyň. Výkonnostní vzestup potvrdil i Jan 
Vyhnálek, který se  po loňském pátém místě 
stal vítězem Českého poháru mladších žáků a 
vítězem Mistrovství České republiky mladších 
žáků v dlouhém sjezdu v kategorii K 1, spolu 
s Matyášem Junkem zvítězili i v kategorii C 
2 ve sprintu. Svým výkonem nás potěšil také 
Adam Klement, který se dokázal nejlépe ze 
všech mladších žáků vyrovnat s obtížnou tratí 
sprintu na umělé slalomové dráze v Roztokách. 
Příslibem do budoucna je také Kryštof Dostál, 
kterému se dařilo především v kategorii C 2, 
právě s Adamem Klementem.

Luděk Roleček,
předseda SKK

CVIČENÍ A ORIENTÁLNÍ TANCE 
S LENKOU VE FITNESS STYLE LUCIE
Neděle 16.45 - 17.45 
střídání aerobiku a kick boxu - začínáme 
11.  ledna kick boxem
Středa 17.30 - 18.30 
dance aerobik - začínáme 15. ledna
Pondělí 17.00 - 17.45 
orientální tance se závojem 
17.50 - 18.50     
orientální tance pro pokročilé  
- začínáme 12. ledna
19.00 - 20.00 
orientální tance pro mírně pokročilé           
Středa 18.45 - 19.45     
orientální tance pro začátečnice               
Prosím zájemkyně o orientální tance o rezervaci 
předem na tel. č. 721 124 087.
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ZAVŘENO

10.00    •    21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    21.00

12.30 - 14.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    18.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

10.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

 Bazén Technické služby

Bioodpad se bude vyvážet  
od 26. - 30. ledna a od 16. - 20. února.
Po vybavení většiny města kompostejnery na 
bioodpad bude den svozu včas zveřejněn v IC, 
internetových stránkách města a technických 
služeb a ve Vysokomýtském zpravodaji.

Inzerce

FARMA DRAHOŠ
Dolní Újezd 

nabízí prodej jablek 10 Kč/kg, 
brambor 7 Kč/kg, 
     cibule 8 Kč/kg. 

Vše z vlastní produkce. 

Informace 
na tel. čísle 
607 607 632.

Vysokomýtská nemocnice 
přijme do pracovního poměru 

jednu VYUČENOU KUCHAŘKU 
s praxí min. 5 let 

a jednu ZAUČENOU 
KUCHAŘKU.

Bližší informace u paní Habrmanové 

č. tel. 465 467 222.

Vysokomýtský zpravodaj - 1/200926



Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

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

Vážení čtenáři, 
rádi bychom vás upozornili na změnu v distribuci Vysokomýtského zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se  
město Vysoké Mýto i  Městský klub s. r. o. staly  k 1. 1. 2009 plátci DPH, nebude od 1. 2. 2009 Vysokomýtský 
zpravodaj distribuován zdarma. Nadále se bude prodávat za částku 10 Kč. Doufáme, že situaci pocho-
píte, neboť zpravodaj zdarma by byl velmi výrazně daňově znevýhodněn. To by se v konečném důsledku 
mohlo obrátit proti samotným čtenářům, neboť rostoucí náklady by mohly ohrozit jeho stoupající kva-
litu. Současně věříme, že pochopíte onu částku, tedy 10 Kč, jako váš symbolický příspěvek na vydávání 
zpravodaje, neboť zisk z prodaných exemplářů bude tvořit pouze necelou pětinu částky nutné na jeho 
výrobu. Čtyři pětiny nákladů nadále ponese na svých bedrech město Vysoké Mýto. S vaším přispěním 
bude moci být zpravodaj stále aktuálnější a zajímavější.

Děkujeme za pochopení.
Vaše redakce

Vysokomýtský zpravodaj bude k dispozici vždy v prvních dnech každého měsíce na těchto 
místech:
Informační centrum Městského úřadu na náměstí
Recepce Městského úřadu v Jiráskově ulici 
Městská galerie 
Městská knihovna 
Městský klub
Regionální muzeum 
a dále knihkupectví, trafiky a další místa po celém městě, označená logem prodejního místa 
Vysokomýtského zpravodaje. V prvních měsících možná nebude úplně všude tam, kde jste ho byli zvyklí 
nacházet, ale doufáme, že s přispěním soukromých prodejců se zpravodaj dostane na co největší počet 
prodejních míst.

Výzva prodejcům tisku, knihkupcům a dalším obchodníkům
Prosíme zájemce, kteří by byli ochotni ve svých provozovnách prodávat Vysokomýtský zpravodaj, aby 
svůj zájem sdělili prostřednictvím tel. čísla  465 424 457 nebo e-mailu  
zdenek.pohorsky@mklub.cz.   

Označení prodejních míst
Vysokomýtského zpravodaje

Vysokomýtský zpravodaj - 1/200928



Vysokomýtský zpravodaj. Měsíčník. Vydává město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, 
IČO 00279773. Řídí redakční rada. Šéfredaktorka Dagmar Sabolčiková. Editor Pavel Chalupa. Sekretariát 
redakce Petra Klasovitá,  Městský k lub Vysoké Mýto s.r.o,  Litomyšlská 71,  566 01 Vysoké Mýto, 
tel. 465 424 455, 739 063 823, e-mail petra.klasovita@mklub.cz. Příspěvky je možné zaslat do 15. dne každého měsíce 
na adresu redakce. Foto na obálce Lucie Šedová. Grafická úprava a tisk G tisk Vysoké Mýto. Náklad 3 000 výtisků. 
Registrováno MKČR pod značkou E 15609. Distribuce zdarma na odběrních místech. Uzávěrka příštího čísla 15. ledna 
2009. Neprodejné.

www.vysoke-myto.cz
vysoké mýto


