
MAJEROVÁ Marie (* 1. 2. 1882 Úvaly 
u Prahy, † 16. 1. 1967 Praha) - česká
spisovatelka
LUX Josef (* 1. 2. 1956 Ústí nad Orlicí, 
† 22. 11. 1999 Seatle, USA) - český politik
CIKÁN Miroslav (* 11. 2. 1896 Praha, 
† 1. 2. 1962 tamtéž) - český filmový režisér
JEDLIČKA Rudolf (* 20. 2. 1869 Lysá nad
Labem, † 26. 10. 1926 Nový Svět -
Harrachov) - český lékař, chirurg,
rentgenolog a radiolog, iniciátor a mece-
náš řady sociálně zdravotních iniciativ
CHYTILOVÁ Věra (* 2. 2. 1929 Ostrava) 
- česká filmová režisérka
NEPELA Ondrej (* 22. 1. 1951 Bratislava, 
† 2. 2. 1989 Mannheim, SRN) - slovenský
krasobruslař, československý
reprezentant
LASICA Milan (* 3. 2. 1940 Zvolen) -
slovenský herec, autor dramatických
textů, scenárista a režisér
TYL Josef Kajetán (* 4. 2. 1808 Kutná
Hora, † 11. 7. 1856 Plzeň) - český
dramatik, herec, prozaik a novinář
NĚMCOVÁ Božena (* 4. 2. 1820? Vídeň, 
† 21. 1. 1862 Praha) - česká spisovatelka
MYSLIVEČEK Josef (* 9. 3. 1737 Praha, 
† 4. 2. 1781 Řím) - český skladatel
AUGUSTA Josef (* 17. 3. 1903 Boskovice,
† 4. 2. 1968 Praha) - český paleontolog 
a popularizátor vědy
WERICH Jan (* 6. 2. 1905 Praha, † 31. 10.
1980 tamtéž) - český herec, dramatik,
ředitel divadla, scenárista a spisovatel
BOLESLAV II. († 7. 2. 999) - český kníže 
z rodu Přemyslovců
ŠKROUP František (* 3. 6. 1801 Osice u
Hradce Králové, † 7. 2. 1862 Rotterdam) -
český skladatel
DOHALSKÝ Zdeněk Bořek (* 10. 5. 1900
Přívozec, † 7. 2. 1945 Terezín) - český
novinář a účastník protinacistického
odboje
KRAMERIUS Václav Matěj (* 9. 2. 1753
Klatovy, † 22. 3. 1808 Praha) - český
novinář, nakladatel a národní buditel
KŘÍŽENECKÝ Jan (* 20. 3. 1868 Praha, 
† 9. 2. 1921 Praha) - český architekt 
a filmař

NOVOTNÁ Jarmila (* 23. 9. 1907 Praha, 
† 9. 2. 1994 New York) - česká pěvkyně -
sopranistka a herečka
NEJEDLÝ Zdeněk (* 10. 2. 1878 Litomyšl,
† 9. 3. 1962 Praha) - český historik,
hudební vědec a komunistický politik
BURIAN Zdeněk (* 11. 2. 1905 Kopřivnice,
† 1. 7. 1981 Praha) - český malíř 
a ilustrátor
KAFKA Bohumil (* 14. 2. 1878 Nová Paka,
† 24. 11. 1942 Praha) - český sochař
ZIKMUND Miroslav (* 14. 2. 1919 Plzeň) -
český cestovatel a publicista
KONSTANTIN (Cyril) (* 826/827 Soluň, 
† 14. 2. 869 Řím) - řecký učenec, misionář
a světec
ELIŠKA (Alžběta) POMOŘANSKÁ
(*1345/47, † 14./15. 2. 1393 Hradec
Králové) - pomořanská kněžna a česká
královna, čtvrtá žena Karla IV.
ŠLITR Jiří (* 15. 2. 1924 Zálesní Lhota 
u Semil, † 26. 12. 1969 Praha) - český
skladatel, pianista, zpěvák, herec 
a výtvarník
SKUPA Josef (* 16. 2. 1892 Strakonice, 
† 8. 1. 1957 Praha) - český loutkář,
výtvarník a autor loutkových her
PSOTA Ivo Váňa (* 1. 5. 1908 Kyjev,
Ukrajina, † 16. 2. 1952 Brno) - český
tanečník, choreograf, režisér a pedagog
PRESL Karel Bořivoj (* 17. 2. 1794 Praha,
† 2. 10. 1852 tamtéž) - český
přírodovědec
HAAS Hugo (* 18. 2. 1901 Brno, † 1. 12.
1968 Vídeň) - český herec a režisér
BLAHOSLAV Jan (* 20. 2. 1523 Přerov, 
† 24. 11. 1571 Moravský Krumlov) - český
spisovatel, překladatel, pedagog, biskup
jednoty bratrské
JOSEF II. (* 13. 3. 1741 Vídeň, † 20. 2.
1790 tamtéž) - římskoněmecký císař,
panovník habsburské monarchie z
dynastie habsbursko-lotrinské
HOLUB Emil (* 7. 10. 1847 Holice, † 21. 2.
1902 Vídeň) - český cestovatel
GERSTNER František Josef (* 23. 2. 1756
Chomutov, † 25. 6. 1832 Mladějov) - český
technik
FUČÍK Julius (* 23. 2. 1903 Praha, † 8. 9.
1943 Berlín-Plötzensee) - český
komunistický novinář, literární 
a divadelní kritik

Kalendárium
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KOPECKÝ Matěj (* 24. 2. 1775 Libčany, 
† 3. 7. 1847 Koloděje nad Lužnicí) - český
loutkář
OSTRČIL Otakar (* 25. 2. 1879 Praha, 
† 20. 8. 1935 tamtéž) - český skladatel 
a dirigent
BOŽEK Josef (* 28. 2. 1782 Bierce,
Polsko, † 21. 10. 1835 Praha) - český
vynálezce

Významné dny
4. 2. Světový den boje proti rakovině
4. února 2002 byla podepsána Pařížská
charta práv onkologických pacientů
11. 2. Světový den nemocných
vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1993
14. 2. Svátek zamilovaných - sv. Valentýn
21. 2. Mezinárodní den mateřského
jazyka
22. 2. Evropský den obětí
výročí podpisu Charty práv obětí roku 1990
britským ministrem vnitra
Naše Kalendárium zachycuje významné postavy 
z českých zemí vážící se k naší historii, literatuře,
výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha
dalším oblastem, bez ohledu na to, zda se do nich
jednotlivé osobnosti zapsaly blahodárně, či neblaze. 
Kalendárium Vám o nich poskytne základní údaje.
zdroj: www.libri.cz

v únoru 2005

150. výročí narození
Antonín Tůma * 11. 2. 1855, † 31. 5. 1916
Antonín Tůma, vysokomýtský rodák,
vystudoval malířskou akademii v Mnichově.
Ve svém rodišti založil v roce 1877 první
knihtiskárnu, ve které vydával knihy, účelové
tisky i časopisy (např. Posel od Loučné). 
V roce 1899 byl zvolen starostou města. 
V době jeho starostování byla dokončena
rekonstrukce děkanského kostela, zaveden
městský vodovod, moderní elektrické
osvětlení, postavena budova měš�anské
školy aj. V roce 1913 rezignoval na svou
funkci a začal pracovat v městském muzeu.
Začal psát knihu Válečná kronika
vysokomýtská, kterou však nestihl dokončit. 

Regionální  výročí

135. výročí narození
František Loskot  * 8. 2. 1870, † 16. 2. 1932
František Loskot se narodil ve Vraclavi,
vystudoval vysokomýtské gymnázium a stal
se knězem. Poté, co vystoupil ve svých 38
letech z církve, působil jako redaktor 
v různých časopisech. Je autorem knihy
Kronika vraclavská, kterou vydal v r. 1908. 

95. výročí úmrtí
Václav Hospodka * 19. 8. 1844, 
† 27. 2. 1910
Václav Hospodka je rodákem z Chotěboře,
vystudoval klasickou filologii a působil jako
učitel na různých školách. V roce 1879 se stal
prvním ředitelem vysokomýtského gymnázia
a byl jím plných 26 let. Zemřel ve Vysokém
Mýtě v roce 1910.

65. výročí úmrtí
Tereza Svatová  * 31. 3. 1858, † 19. 2. 1940
Narodila se v Žamberku. Do Vysokého Mýta
přišla se svým manželem, který byl  berním
úředníkem.  Již ve svých 22 letech začala
uveřejňovat své první literární práce. Psala
povídky a fejetony, které publikovala
především v novinách a časopisech  (Národní
listy, Květy,  Lumír aj.). Některé práce vydala 
i knižně: Selské črty, Črty ze společnosti,
Fejetony z minula a dneška a další. Zemřela 
v r. 1940 ve Vysokém Mýtě.

35. výročí úmrtí
Emanuel Frinta  * 31. 10. 1896, † 3. 2. 1970
Malíř, ilustrátor a grafik  se narodil v Nových
Hradech, vystudoval vysokomýtské gymná-
zium a pražskou Akademii výtvarných umění.
Byl žákem profesorů Nechleby, Obrovského
a Švabinského. Ve 20. letech se kromě malby
věnoval editorské a redaktorské práci,
ilustroval knihy a navrhoval knižní vazby. Od
počátku 40. let se téměř výhradně oddal
výtvarnému zachycení moderního tance. 
E. Frinta zemřel v Praze ve věku 74 let. Celá
jeho umělecká pozůstalost je uložena 
v Městské galerii ve Vysokém Mýtě.
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úryvek z knihy

Dějiny
Vysoké Mýto během sedmi století své existence zažilo období rozkvětu i úpadku. Bylo založeno
Přemyslem Otakarem II. jako královské věnné město, zanedlouho se stalo věnným městem
českých královen. Dlouhá staletí těžilo ze své výhodné polohy na důležité obchodní cestě, do
novověké historie se zapsalo jako posádkové město, sídlo okresu a průmyslové a kulturní
centrum. Dějiny Vysokého Mýta jsou s dneškem nerozlučně spjaty, právě v minulosti je nutno
hledat důvody současného vývoje a podoby města.

Na úsvitu historie
Vysoké Mýto píše své dějiny od 13. století. Osídlení východočeské oblasti, kde město leží, je
však mnohem starší a sahá až do pravěku. Zvlněným územím pozdějšího Vysokomýtska
procházela odedávna důležitá komunikace mezi rovinatými úrodnými oblastmi východních
Čech a západní Moravy. Spojnici obou zemí vytvořila do značné míry řeka Loučná, dříve zvaná
Trstenice. Při průchodu zdejší krajinou lidé zakládali převážně dočasné osady, přesto byl region
s různou intenzitou osídlen po celé období pravěku. Stopy pobytu člověka nacházíme na celé
řadě lokalit, k opakovaně obývaným místům, kde se vystřídali lidé mnoha kulturních okruhů,
náleží například Sloupnice, Cerekvice nad Loučnou, Tisová i území ležící na katastru dnešního
Vysokého Mýta.
Nejstarší doklady pobytu člověka na Vysokomýtsku pocházejí ze starší doby kamenné. Po
roztátí ledovců poslední doby ledové v pozdním paleolitu - starší době kamenné (kolem 10 000
př. n. l.) zde zanechaly první kamenné nástroje, vyrobené většinou z pazourku, lovecké skupiny
lidí současného typu. Poměrně četní lovci a příležitostní sběrači z období mezolitu - střední doby
kamenné (7. - 5. tisíciletí př. n. l.) používali k výrobě drobných štípaných nástrojů  kromě
doneseného pazourku také místní šedomodrý křemenec.
V neolitu - mladší době kamenné došlo k revoluční změně v dějinách lidstva. Stále rostoucí
populace se již na mnoha místech nemohla uživit pouhým lovem a sběrem a díky nahromadění
poznatků o přírodě mohla přejít k zemědělství,  k záměrné produkci kulturních rostlin a k chovu
dobytka i užitkových zvířat. S tím bylo spojeno také budování stálých sídel. Zemědělské
obyvatelstvo kultury s lineární a vypíchanou keramikou přicházelo v 5. tisíciletí př. n. l. na
Vysokomýtsko z moravské oblasti. V závěru tohoto období obýval náš region lid náležející 
k lengyelskému kulturnímu okruhu. Dokladem toho je mimo jiné také celá nádobka, nalezená ve
Vysokém Mýtě. V eneolitu - pozdní době kamenné (4. - 2. tisíciletí př. n. l.) zaznamenáváme
výskyt kultury jordanovské, kultury nálevkovitých pohárů a kultury jevišovické, ve 2. tisíciletí př.
n. l. k nám zavítala i skupina nositelů kultury zvoncovitých pohárů, pokládaná za kočovníky až
ze vzdáleného severního pobřeží Afriky.
V době bronzové (2. tisíciletí př. n. l.) začalo nahrazovat nástroje a zbraně z kamene nářadí
měděné a bronzové, které se v předchozím období objevovalo jen ojediněle. Kontinuita osídlení
byla nyní přerušena a obnovena až v mladší a pozdní době bronzové velmi početným lidem
popelnicových polí. Obyvatelstvo kultury lužické a slezskoplatěnické budovalo množství hradiš�,
na Vysokomýtsku (na rozdíl např. od sousedního Choceňska) se tyto opevněné lokality 
z neznámých důvodů nevyskytují. Vývoj lidu popelnicových polí, který přechází plynule do doby
železné (1. tisíciletí př. n. l.), byl přerušen ve 4. stol. př. n. l. vpádem historických Keltů. Jejich
civilizace, charakterizovaná vyspělým zemědělstvím a řemeslnou výrobou, je vrcholem
pravěkého vývoje. Mocenskými i hospodářskými centry se prvně stávají sídliště městského typu
- oppida. Vysokomýtská oblast pouze s venkovským zemědělským osídlením stála na samém
okraji keltské země nazvané podle kmene Bójů "Boiohaemum - Bohemia" a zůstala až do konce
keltského období vzdálená od mocenských center tehdejší doby.
(Knihu Vysoké Mýto - tradice a současnost vydalo Město Vysoké Mýto v roce 2004; lze ji zakoupit
mj. v Informačním centru Města Vysoké Mýto na Městském úřadu.)
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Přečetli jsme za Vás z jednání rady 
a zastupitelstva města …

Rada města schválila mj.
• předložený seznam žadatelů do zařízení
sociální péče Domova - penzionu pro
důchodce a do Domů s pečovatelskou
službou;
• sjednání nájemních smluv pro stávající
obyvatele DPD, který bude přeměněn 
s  účinností od 1. 1. 2005 na DPS na dobu
neurčitou; 
• žádost o grant z rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2005 na vybavení sportovního
stadionu ve Vysokém Mýtě; 
• přijetí daru jako částečného příspěvku na
stavbu chodníků a veřejného osvětlení ve
Vysokém Mýtě, lokalita Dráby od:
- firmy Petr Pidima, Autoart PP 
- firmy PSP IZOTERM s. r. o. 
- Autoklub Karosa Vysoké Mýto, klub v  AČR,  

občanské sdružení
- firmy EKOMETAL-E spol. s r. o.
- firmy NOPEK, spol. s r. o.
- firmy M. Karlík - distribuce s. r. o.;
• přijetí daru od firmy ECOTEX, s. r. o., se
sídlem Dráby 785/IV, Vysoké Mýto, ve výši
150 000,- Kč jako částečného příspěvku na
Mezinárodní partnerské dny ENTREVUE
2004 ve Vysokém Mýtě;
• Směrnici o hospodaření s byty v DPS ve
vlastnictví Města Vysoké Mýto v předloženém
znění s účinností od 1. 1. 2005;
• vydávání měsíčníku "Vysokomýtský zpra-
vodaj" od ledna 2005;
• uzavření smlouvy o dílo na zpracování
energetických auditů mezi Městem Vysoké
Mýto a paní Ing. Věrou Sytařovou - PROJEKT
VERA,  nám. Dukelských hrdinů 2234, 530 02
Pardubice, IČ: 131 83 524 dle předloženého
návrhu;
• poskytnutí dotace ve výši Kč 2 000,- p.
Bohuslavu Rýzovi na Mistrovství světa 
v leteckém modelářství v Argentině;
• darování výnosu ze vstupného vybraného
na vernisáži výstavy Cesta do Indočíny
v Městské galerii na pomoc oblastem
jihovýchodní Asie postiženým záplavovými
vlnami, a to konkrétně na účet
991991991/0300 Člověk v tísni.

Rada města nesouhlasila mj.
• s prodejem zámkové dlažby z areálu ZŠ
Jiráskova, nám. Pod Kaštany 720, Vysoké
Mýto;
• s poskytnutím dotace na provoz střediska
Hospice Anežky České v Červeném
Kostelci.

Rada města vzala na vědomí mj.
• rezignaci p. Jiřího Doubravy na funkci
člena a předsedy bytové komise ke dni 
31. 12. 2004;
• rezignaci p. Mgr. Otakara Klímy na člena
Zastupitelstva města Vysoké Mýto;
• návrh kulturní komise na svolání jednání
kompetentních institucí k využití budovy
bývalého soudu, případné jednání
kompetentních institucí zajistí kulturní
komise. 

Rada města jmenovala mj.
• p. Ervína Perthena předsedou bytové
komise od 1. 1. 2005;
• sl. Mgr. Hanu Faifrovou vedoucí Odboru
školství, kultury a cestovního ruchu 
s termínem nástupu nejpozději do 1. 4.
2005.

Zastupitelstvo města schválilo
• obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004,
kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním
poplatku za provoz systému shro-
maž	ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 
a 5/2003 dle předloženého znění;
• obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004,
kterou se mění vyhláška č. 4/99 o vytvoření
a použití fondu města v rámci Programu
poskytování státních půjček na opravy,
modernizaci a rozšíření bytového fondu  ve
znění vyhlášky č. 1/2003 v předloženém
znění;
• obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004,
kterou se ruší vyhláška Městského
zastupitelstva Vysokého Mýta o stanovení
příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů na MŠ a ŠD ze dne
23. 9. 1993 ve znění vyhlášek ze dne 2. 12.
1993, 29. 9. 1994 a vyhlášky č. 4/98 
v předloženém znění;

Z rady a zastupitelstva

4



• použití části finančních prostředků ve výši
200 000 Kč z dědictví po Janu Šindlarovi na
nákup uměleckých děl, která se stanou
součástí sbírek Městské galerie, organizační
složky Města Vysoké Mýto;
• Zásady Města Vysoké Mýto pro
poskytování finanční dotace z rozpočtu
města v roce 2005 v předloženém znění.

Zastupitelstvo města souhlasilo
• s ukončením členství v zájmovém sdružení
Euroregion Glacensis dohodou k 31. 12.
2004.

Další podrobnosti si můžete přečíst na
Úřední desce Městského úřadu Vysoké
Mýto nebo na internetovém portálu Města
Vysoké Mýto www.vysoke-myto.cz.

Městský úřad Vysoké Mýto, 
odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, informuje:

od 1. ledna 2005 dochází na základě
nařízení vlády č. 664/2004 Sb. ke změně
částek životního minima.

Schválená právní úprava se projeví v oblasti
sociálních dávek a příspěvků, které se od
výše životního minima odvozují (příspěvek
při péči o blízkou nebo jinou osobu a dávek
poskytovaných dle zákona č. 482/1991 Sb.).
Zároveň se změní okruh příjemců těchto
dávek.
Nutno uvést, že u většiny příjemců dávek
sociální péče do výše sociální potřebnosti

Informace z MěÚ

dojde ke zvýšení pouze částek na výživu 
a ostatní základní osobní potřeby (viz
tabulka č. 1). To je způsobeno tím, že částky
životního minima na náklady na domácnost
se rovnají skutečné výši nákladů na
domácnost. 
Příklad: rodina se dvěma dětmi ve věku 6 
a 11 let. Rodiče v evidenci úřadu práce bez
nároku na podporu v nezaměstnanosti.
Příjmy rodiny jsou pouze dávky státní
sociální podpory v celkové výši 4 020 Kč.
Nájemné např. Městskému bytovému
podniku činí 2 700 Kč, elektřina 500 Kč, plyn
200 Kč. Náklady na výživu a ostatní základní
osobní potřeby činí: 2 360 + 2 360 + 2 270
+ 1920 = 8 910 Kč. Náklady na bydlení činí
2 700 + 500 + 200 = 3 400 Kč. Celková
sociální potřebnost rodiny činí 8 910 + 3 400
= 12 310 Kč. Ale! životní minimum rodiny
činí: 2 360 + 2 360 + 2 270 + 1 920 + 3 140
= 12 050 Kč. Skutečné náklady na bydlení
jsou oproti částce životního minima na
nezbytné náklady na domácnost zvýšeny 
o 260 Kč.

Tabulka č. 1
Částky životního minima na výživu a ostatní
osobní potřeby

Tabulka č. 2
Částky životního minima na náklady na
domácnost

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, může
poskytnout nenárokové (tzn., že rozhodnutí
o nároku a případné výši dávky je plně 
v kompetenci odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví) jednorázové dávky pro
rodiny s dětmi, jejichž příjem nepřesahuje
1,5 násobek sociální potřebnosti rodiny.
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Na oblečení a obutí nemůže být
jednorázová dávka soc. péče přiznána,
nebo� tyto výdaje jsou zahrnuty v částkách
na výživu a ostatní osobní potřeby (viz.
tabulka 1). Pokud je mimořádně přiznána
jednorázová dávka soc. péče za jiným
účelem, je to jen ve zcela mimořádné životní
situaci žadatele.

Důležité upozornění!
Příjemci dávek sociální péče do výše
sociální potřebnosti, kteří mají školou
povinné dítě, musí ve dnech 31. 1. nebo 
2. 2. 2005 předložit vysvědčení všech svých
dětí pro kontrolu případných neomluvených
hodin. Dále je nutné do 9. 2. 2005 předložit
nová oznámení o dávkách státní sociální
podpory (kontaktní místo).
Na závěr bychom chtěli informovat žadatele 
o příspěvek na provoz motorového vozidla
na rok 2005 pro osoby těžce zdravotně
postižené, že o tuto dávku mohou požádat 
v průběhu celého roku 2005. Dávka jim po
splnění zákonných podmínek a po
předložení všech potřebných dokladů bude
vyplacena. Tak jako v minulých letech,  je na
počátku roku velký nápor žadatelů. Proto 
v případě, že se chcete vyhnout
nepříjemnému čekání, odložte termín
podání žádosti na pozdější dobu.

Romana Vondřejcová
vedoucí odboru SVZ

Odbor sociálních služeb
Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto
Odbor sociálních služeb Městského úřadu
Vysoké Mýto si Vás dovoluje  informovat 
o přeměně Domova - penzionu pro
důchodce, Litomyšlská 50, Vysoké Mýto na
Dům s pečovatelskou službou, ke které
došlo s účinností k 1. 1. 2005.
Dům s pečovatelskou službou je charakteri-
zován jako dům zvláštního určení. Jde 
o nájemní byty, které jsou pronajímány
občanům se sníženou soběstačností podle
obecně platných právních předpisů na
základě nájemní smlouvy. Výše nájemného
a inkasa se stanovuje podle příslušných
předpisů. Provoz domu s pečovatelskou
službou není nijak dotován ze státního
rozpočtu. Bližší specifikace domu 
s pečovatelskou službou není v žádném
předpise uvedena, lze však hovořit o domu 
s pečovatelskou službou jako o objektu, 
v němž je poskytována pečovatelská služba.
Zavedení pečovatelské služby je podmínkou
přijetí do domu s pečovatelskou službou.
Pečovatelská služba  je poskytována
občanům starým a těžce zdravotně
postiženým, pokud jim potřebnou péči
nemohou poskytnout rodinní příslušníci.
Spočívá zejména v osobní péči, udržování
domácnosti, v doprovodu k lékaři, k jednání
na úřadech, pomoci při nákupech, v dovozu 
a zajištění obědů, praní, žehlení prádla 
a v některých dalších úkonech
specifikovaných ve vyhlášce č. 182/1991
Sb., příloha č. 1. Pečovatelská služba se
poskytuje v zásadě za úhradu podle přílohy
č. 1 vyhl. č. 182/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Částky zde uvedené
jsou maximální, poskytovatel této služby
proto může diferencovat výši úhrady
jednotlivým uživatelům nejen podle
vlastních nákladů na její poskytování, ale 
i s  přihlédnutím k jejich ekonomické situaci.
Výjimku tvoří dva úkony pečovatelské
služby, kterými jsou zabezpečovány
nezbytné životní potřeby a které jsou
poskytovány bez úhrady. Jsou to: celková
koupel včetně umytí vlasů v domácnosti
příjemce a celková koupel včetně umytí
vlasů ve středisku osobní hygieny. Dále
existují případy, kdy je pečovatelská služba
poskytována bezplatně. Je to především
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sociálně potřebným občanům, účastníkům
odboje a pozůstalým manželům 
a manželkám  po účastnících odboje starším
70 let (v odůvodněných případech i méně).
O umístění do domů s pečovatelskou
službou a o poskytnutí pečovatelských
úkonů je třeba požádat na základě žádosti,
kterou klient obdrží na odboru sociálních
služeb, Litomyšlská 50, Vysoké Mýto.
Podmínky pro umístění jsou specifikovány
ve směrnici Rady města o hospodaření 
s byty v domech s pečovatelskou službou
ve vlastnictví Města Vysoké Mýto, která je
taktéž k dispozici na výše uvedeném
odboru.

Iveta Fajglová,
vedoucí odboru sociálních služeb

Odbor územního plánování 
a regionálního rozvoje 
informuje:
Poskytování státních půjček na opravy,
modernizaci a rozšíření bytového fondu
V souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění
vyhlášky č. 1/2003 o vytvoření a použití
fondu v rámci Programu poskytování
státních půjček na opravy, modernizaci 
a rozšíření bytového fondu, vyhlašuje Město
Vysoké Mýto toto výběrové řízení:

1) Celková částka, která je k dispozici pro
poskytování úvěrů, činí 486 514 Kč.
2) Účel, na který se poskytují úvěry: 
a) obnova střechy starší 10 let
b) zřízení plynového nebo elektrického
vytápění nebo vytápění z obnovitelných
zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními
palivy
c) zřízení malé čistírny odpadových vod ke
stávajícímu domu
d) připojení na městskou kanalizaci
e) zřízení vodovodní přípojky
f) dodatečná izolace domu proti spodní
vodě
g) obnova fasády domu včetně
klempířských konstrukcí
h) zateplení obvodového pláště domu
i) vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve
kterém WC či koupelna dosud nebyly
j) vybudování nového bytu nástavbou nebo
vestavbou.

3) Žadatelem může být fyzická nebo
právnická osoba, která je vlastníkem obytné
budovy nebo bytu na území města a nemá
závazky vůči Městu Vysoké Mýto či jiným
osobám zřízeným Městem Vysoké Mýto
nebo s majetkovou účastí Města Vysoké
Mýto.
4) Období, ve kterém budou úvěry posky-
továny: do tří měsíců od jejich schválení
Zastupitelstvem města.
5) Žádost o úvěr se předkládá na formuláři,
který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je
nutno doložit přílohy uvedené v tomto
formuláři.
6) Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději
do 29. 4. 2005  na podatelnu MěÚ Vysoké
Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).

Ing. Oldřich Pavelka
vedoucí odboru ÚPRR

Výroční ceny města
za rok 2004
Pondělí 10. ledna bylo posledním dnem, kdy
bylo možné podat návrh na udělení Výroční
ceny Města Vysoké Mýto za rok 2004.
Kandidáta bylo možné nominovat do jedné
ze dvanácti kategorií. Letos se sešlo návrhů
opravdu hodně - celkem 65. Kulturní komise
a později Zastupitelstvo města (16. 2. 2005)
nebude mít jednoduché rozhodování. Volba
probíhá tajně a vybráni by měli být ti nejlepší
z navržených. Slavnostní večer  s udělo-
váním výročních cen proběhne v Šembero-
vě divadle ve středu 2. března 2005 v 19.00
hod.

Odbor životního prostředí
Soutěž ve sběru drobného hliníku
Připomínáme všem předškolákům,
školákům i dospělákům, že i v tomto roce
pokračuje soutěž ve sběru drobného
hliníkového odpadu. Děti mohou hliník
odevzdávat ve školách do konce března,
kdy proběhne konečné vážení a jeho svoz. 
Vítězové v jednotlivých kategoriích
(předškolní třída, třída prvního stupně ZŠ,
třída druhého stupně ZŠ) budou vyhlášeni 
a odměněni na osmém ročníku Dne Země
21. 4. 2005 na vysokomýtském náměstí. 
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Výměna obalovací 
soupravy živičných směsí
České a moravské obalovny, s. r. o., mají
záměr kompletně rekonstruovat obalovnu
Vysoké Mýto. Stávající obalovna Teltomat V 
o maximálním ročním výkonu 87 500 t
obalované asfaltové směsi bude
demontována včetně živičného hospo-
dářství a bude nahrazena obalovnou
věžového typu o maximálním ročním výkonu
140 000 t směsi. Dále je počítáno se změnou
paliva pro hořák sušicího bubnu. 
V současnosti je využíván zemní plyn a po
rekonstrukci by měl být používán
hnědouhelný prach ze Sokolovské uhelné 
a. s. a jako alternativní palivo zemní plyn.

Město Vysoké Mýto v úterý 21. 12. 2004
předávalo mateřským  a základním
školám malý dárek - nástěnku s ekolo-
gickou tématikou, zaměřenou na třídění
odpadů.
Žížala Mej�anda, která byla vyhlášena na
Den Země 2004 maskotem třídění odpadů
ve Vysokém Mýtě, chce tímto způsobem
upozornit na nutnost třídění odpadů. 
Z Vysokého Mýta se vozí na skládku 80%
vyprodukovaných odpadů, přitom by se na
skládku dalo uložit pouhých 35% a 65%
vytřídit a zpětně využít.

Výtah z Výroční zprávy o činnosti Městské
policie Vysoké Mýto za rok 2004.
Městská policie završila třináctý rok své
činnosti. Ve městě slouží v současné době 4
strážníci. Škála jejich pracovní činnosti je
velice rozmanitá. 
Strážníci prakticky denně kontrolují, zda řidiči
v zóně s placeným parkovným dodržují
příslušnou vyhlášku. Vzhledem k těmto
průběžným kontrolám se rok od roku zvyšuje
jak počet prodaných parkovacích známek,
který v roce 2004 činil téměř 900 kusů 
v celkové hodnotě 300 000 Kč, tak počet
vybraných peněz z parkovacích automatů,
kde se jednalo o částku kolem 330 000 Kč. 
V souvislosti s problematikou dopravy se
strážníci setkávají prakticky se všemi typy
dopravních přestupků. Řešili jich více než 930.
Na blokových pokutách vybrali 100 000 Kč.
Další desítky tisíc korun uložili na pokutách
nezaplacených na místě. 
Dalším problémem byl stále se zvyšující počet
autovraků. Strážníci zde odvedli výbornou
práci a během roku 2004 zjistili 40 opuštěných
nepojízdných vozidel. Ve všech případech
byla vozidla odstraněna na náklady svých
původních majitelů. Od počátku činnosti MP
se již jedná o 220 těchto vozidel. 
Další část práce strážníků tvořily stále se
opakující problémy s nezodpovědnými
majiteli psů. V roce 2004 bylo nahlášeno na
MP 82 událostí majících souvislost se
ztracenými či zatoulanými psy. Strážníky bylo
odchyceno 26 psů.
Stále častější byla spolupráce s Policií ČR, 
a to např. při pátrání po odcizených věcech,
motorových vozidlech, při otvírání bytů,
exekucích, při dopravních akcích či
dopravních nehodách. 
Další kapitolu tvořilo zajištění akcí pořádaných
Městem Vysoké Mýto. V loňském roce jich
bylo celkem 18. Dále se strážníci aktivně
podíleli na zajištění voleb a dalších
významných událostech života města.
Kromě toho řešila Městská policie přestupky
proti občanskému soužití, proti majetku či
proti veřejnému pořádku. 
Úplná výroční zpráva je k dispozici na MP
Vysoké Mýto všem případným zájemcům.

Radomír Toušek
velitel Městské policie

Městská policie
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Přehled bezplatných služeb
• informační servis - informace o podnikání,
regionu, kraji, kontakty na poradenské
instituce
• informace o podmínkách podnikání v rámci
EU a jednotného evropského trhu    
• česká legislativa pro podnikatele
• možnosti čerpání finančních prostředků 
v rámci podpory MSP na regionální 
i celostátní úrovni a finančních prostředků ze
Strukturálních fondů Evropské unie
• nabídka vzdělávacích programů
• poradenství - obecné, zprostředkování
odborného poradenství, např. ekonomické,
právní aj.
• zajiš�ování individuálních konzultací 
k problematice Evropské unie
• zprostředkování komerčních nabídek 
a poptávek v tuzemsku a v zahraničí
• informace o produktech a službách:

- CEI - Centrum pro Evropskou integraci
Hospodářské komory České republiky
- CEBRE - kancelář České podnikatelské
reprezentace při EU v Bruselu
- EIC - EuroInfoCentra
- RPIC - Regionální poradenská a informační
centra
- BIC - Podnikatelská inovační centra
- CT - CzechTrade
- CI - CzechInvest
- ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová
banka
- a další instituce na podporu malého 
a středního podnikání
Využijte služeb InMP a kontaktujte kancelář ve
Vysokém Mýtě na tel.: 724 613 930, 465 466
145,  e-mail: CapP@inmp.cz nebo osobně na
adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto 566 32
(budova Městského úřadu)

Krajská hospodářská komora  
Pardubického kraje 
- Oblastní kancelář Orlicko
Vás zve na seminář
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
v roce 2005 - pro vedoucí pracovníky
Přednáší:
Bc. Franz Chocholatý Gröger, poradce BOZP
Místo  konání:
Školící centrum firmy KORADO a. s., ul.
Zapského, Česká Třebová
(směrem od Svitav, Lanškrouna třetí ulice
vpravo, první budova vpravo)
Termín konání: 
24. 2. 2005 od 9 do 13 hodin, prezence od
8.30 hod.
Program:
1. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
dle platných právních předpisů - novinky 
v roce 2005.
2. Právní a ostatní předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které
se vztahují k výkonu práce zaměstnanců -
postupy školení zaměstnanců.
3. Prevence rizik na jednotlivých pracovištích.
4. BOZP z pozice Inspektorátu bezpečnosti
práce (ing. Volenec).
5. Dotazy, diskuse.
6. Pro zájemce test a získání osvědčení 
o proškolení a přezkoušení vedoucího
pracovníka z BOZP.

Pro členy KHK PK  595,- Kč, pro nečleny  
833,- Kč, cena je včetně DPH.

Úhrada:
bankovním převodem na účet 
č. 182867325/0300, ČSOB Česká Třebová,
VS 104, SS IČO firmy. V případě neúčasti
přihlášeného se účastnický poplatek nevrací,
je možno vyslat náhradníka.

V případě zájmu zašlete závaznou
přihlášku na níže uvedenou adresu, fax
nebo e-mail.
Bližší informace podá a přihlášky do 22. 2.
2005 přijímá Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje, Oblastní kancelář
Orlicko, Nádražní 547, 560 02  Česká
Třebová, tel., fax: 465 536 016, e-mail:
orlicko@khkpce.cz.

Informační místo pro podnikatele
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Středa 2. 2. 2005 v 17.30 !!!
POLÁRNÍ  EXPRES
Širokoúhlý americký rodinný animovaný film
o dobrodružné a objevné cestě malého
„nevěřícího“ chlapce na severní pól za Santa
Clausem.
101 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 3. 2. 2005 v 19.00
SANTA  JE  ÚCHYL !
Černá kriminální komedie USA a Německa.
Kdo říkal, že Santa nosí dárky?
92 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 54 Kč.

Pátek 4. 2. 2005 v 19.00
SNOWBOARĎÁCI
Nová česká komedie pro teenagery.
Komediální příběh se točí kolem sexu 
a zábavy při snowboardingu na horách.
99 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Neděle 6. 2. 2005 v 19.00
SUPER  PROHNILÍ
Francouzská  krimikomedie. Prohnilí se
vracejí, aby byli ještě prohnilejší. Philippe
Noiret znovu v hlavní roli  komediální série.
99 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 9. 2. 2005 v 19.00
DENÍK PRINCEZNY 2: 
KRÁLOVSKÉ  POVINNOSTI
Romantická komedie USA. Pokračování
úspěšného filmu Deník princezny.
114 min. České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 10. 2. 2005 v 19.00
Pátek    11. 2. 2005 v 19.00
MILENCI  A VRAZI
Nový český psychologický film. Adaptace
románu Vladimíra Párala. Vraždí, protože
milují. Milují, až by vraždili.
108 min. Mluveno česky. Od 15 let.
Vstupné 59 Kč.

Úterý 15. 2. 2005 v 17.30 !!!
PŘÍBĚH  ŽRALOKA
Americký rodinný počítačově animovaný
snímek studia Dream Works. Děj se
odehrává pod mořskou hladinou a jeho
hrdiny jsou především ryby. Za každou
malou rybou hledejte velkou lež.
90 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 54 Kč.

Pátek 18. 2. 2005 v 19.00
OKRSEK  49
Akční thriller USA s hasičskou tématikou.
Oheň je jejich osud. V hlavních rolích
Joaquin Phoenix a John Travolta.
116 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 24. 2. 2005 v 19.00
Pátek    25. 2. 2005 v 19.00
KAMEŇÁK  3
Další pokračování úspěšné komedie Zdeňka
Trošky. Znovu na pár dní v Kameňákově.
101 min. Mluveno česky. Od 12 let.
Vstupné 79 Kč.

Neděle 27. 2. 2005 v 19.00
KDYŽ  SE  SETMÍ
Širokoúhlý kriminální film USA. Nová hra na
kočku a myš obou hlavních protagonistů -
šéfa zlodějské bandy a agenta FBI.
110 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

V BŘEZNU 2005 UVIDÍTE:
• Vzpoura ve věznici Carandiru 
• Wimbledon • Alexander Veliký • Na dotek 
• Resident Evil: Apokalypsa • Hlas moře 
• Lovci pokladů 
• Cesta kolem světa za 80 dní
• Žralok v hlavě 
• Úžasňákovi • Snowboar	áci

Kino
Kino Šemberovo divadlo
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Středa 16. února 2005 v 19.30
ROBERT  KŘESŤAN  
A  DRUHÁ  TRÁVA
Koncert špičkové folk & country skupiny,
která byla založena v roce 1991. Druhou

trávu charakterizují dva výrazné znaky -
autorská a interpretační výjimečnost
Roberta Křes�ana a mimořádná
instrumentální zdatnost členů skupiny.
Druhá tráva se vrátila k akustickému projevu
a počet členů se ustálil na pěti:
Robert Křes�an - sólový zpěv, mandolína,
kytara,  Luboš Malina - banjo, irská flétna
low whistle, klarinet,  Luboš Novotný -
dobro,  Petr Surý - kontrabas,  Emil
Formánek - kytara, mandolína.
Nejnovější CD Druhé Trávy se jmenuje Good
Morning Friend, je celé nazpívané 
v angličtině a bylo natočeno hlavně pro
turné po USA v roce 2004.
Vstupné: 170, 160  a 150 Kč.
Předprodej od  24. 1. 2005  v Informačním
centru na MěÚ Vysoké Mýto.

Pondělí 21. února 2005 v 19.30 hod.
2. představení v rámci předplatného 2005
Pražská divadelní agentura Václava
Hanzlíčka uvede hru Ernesta Thompsona
ZLATÉ  JEZERO
Příběh z  kouzelného prostředí na březích
„zlatého jezera“, s ojedinělou partiturou pro
herecké výkony, je neokázalým holdem
lásce na celý život. Dokáže prolnout humor
se smutkem  a probouzet city opravdové a
hluboké jako je sám život.
Světovou popularitu předlohy zajistily
oscarové výkony Henryho Fondy 
a Catherine Hepburnové ve filmu z roku
1981. 
Vstupné: 190,- a 180,- Kč.
Předprodej od 7. února 2005 v Informačním
centru na MěÚ.

PŘIPRAVUJEME:
středa 23. 3. 2005
- představení v předplatném 
- Švandovo divadlo Praha:
VELKÁ MELA

Divadlo
Šemberovo divadlo
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ve čtvrtek 17. února v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle
NEBE NAD BERLÍNEM
(Der Himmel über Berlin / Les Ailes du désir)
Režie: WIM WENDERS 
Scénář: Wim Wenders, Peter Handke  
Kamera: Henri Alékan
Hudba: Jürgen Knieper
Hrají: Bruno Ganz (Damiel); Solveig
Dommartinová (Marion); Otto Sander
(Cassiel); Curt Bois (Homer); Peter Falk
(sám sebe); Hans Martin Stier (umírající
muž); Elmar Wilms (smutný muž); Sigurd
Rachman (sebevrah); Beatrice Manowská
(mladá prostitutka); Lajos Kovács (Marionin
trenér); Bruno Rosaz (klaun); Laurent
Petitgand (kapelník); Chick Ortega
(bubeník); Peter Werner (ředitel cirkusu) aj. 
Info:
Jeden z nejkrásnějších filmů, tak by se dal
označit nesmírně něžný portrét andělů, kteří
se v kulisách rozděleného Berlína (psal se
rok 1987) seznamují s nesnadným údělem
smrtelníků. Příběh, na jehož pozadí můžeme
rozvinout takřka všechny humanistické
teorie a filosofické proudy, je svým pomalým
tempem úžasným svědectvím života lidí ve
městě, které v době vzniku filmu
potřebovalo usmíření víc, než kterékoli jiné
místo euroatlantické kultury. Wenders vzdal
tímto filmem hold "svým" andělům Françoisi
(Truffautovi), Andrejovi (Tarkovskému) 
a Jasudžiróovi (Ozuovi).
Třešničkou na pomyslném dortu nejen pro
hudební fajnšmekry je záznam skvělého
vystoupení Nicka Cava a jeho Bad Seeeds
stejně jako Crime & The City Solution, jehož
jsou aktéři filmu spolu s diváky svědkem.
Takových filmů moc není.
Do kina zve Jan Schejbal.

Filmový klub



13. února 15.00 hod., Šemberovo divadlo

KRÁLOVA KOUZELNÁ SOCHA
Dne 13. a 14. listopadu 2004 sehráli herci
Divadelního souboru Šembera o. s. na jevišti
Šemberova divadla pohádku "Králova
kouzelná socha" s velmi příznivým ohlasem
u obecenstva. Od té doby si zahráli tuto
pohádku na několika jevištích měst a obcí
vysokomýtského regionu. Pohádka je plná
kouzel, převtělování a nepatří mezi známé
klasické pohádky našich pohádkářů, ale
čerpá námět z orientálních pohádek.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce
organizují vysokomýtští ochotníci celoroční
festival ochotnických divadel v rámci oslav
stoosmdesátiletého trvání ochotnického
divadla v našem městě, nabízí vysokomýtští
herci v rámci tohoto festivalu opakování této
hry pro ty diváky, kteří neměli možnost
shlédnout tuto pohádku v listopadu
loňského roku při její premiéře. 
Zveme Vás tímto do hlediště Šemberova
divadla v sobotu 13. února 2005 v 15 hodin
na pohádku "Králova kouzelná socha" 
a přejeme všem, malým i velkým divákům,
příjemný zážitek, nebo� tato pohádka je pro
malé i velké.
Váš Divadelní soubor Šembera, o. s.

Ochotnické divadlo

Uvádí v neděli 27. února 2005 ve 14.00 
a 16.00 hod.
Nezbednou loutkovou pohádku Josefa Lady

O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
Hrají: Viktor Čáp, Milan Dostál, Karel Fenik, Jan
Havel, Radka Chalupníková, Karel Jiskra,  Lída
Karlíčková, Patrik Macháček, Petr Ryška,
Ondřej Pavlíček, Petr Stráník, Milena
Stráníková, Kamila Štrupová, Marie
Švadlenová, Petra Vtípilová a loutky-marionety
loutkového divadla SRDÍČKO ve scéně Viktora
Čápa a režii Jana Havla.
V loutkové scéně M-Klubu v Litomyšlské ul.
72/IV Vysoké Mýto - Vstupné: 25 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centru  na
MěÚ Vysoké Mýto od 21. 2. do 24. 2. 2005
nebo přímo v divadle Srdíčko 27. 2. 2005 od
13.00 hod.

Neděle 6. února 2005  ve 14.00 hod. 
MAŠKARNÍ TANEČNÍ 
ODPOLEDNE PRO STARŠÍ 
A STŘEDNÍ GENERACI
se tradičně uskuteční ve společenském sále
M-Klubu. 
K tanci i poslechu hraje Rytmická skupina
Vysoké Mýto.
Vstupné: 40 Kč.

Letní semestr UVČ pokračuje v oboru
REGIONÁLNÍ  HISTORIE
Přednášky se konají vždy ve středu v malém
sále M-Klubu od 15.30 do 17.30 hod. 
1. přednáška - 23. února 2005
Lidové stavitelství
Přednáší: PhDr. Radim Urbánek 

2. přednáška - 9. března 2005
Zvláštnosti  lidových obyčejů  
na  Vysokomýtsku
Přednáší: PhDr. Radim Urbánek

3. přednáška - 23. března 2005
Regionální  kroje
Přednáší: Soňa Bezdíčková
Tyto přednášky se uskuteční ve spolupráci 
s Regionálním muzeem Vysoké Mýto.

4. přednáška - 6. dubna 2005
Choceňské hrady
Přednáší: Mgr. Miroslava Cejpová

5. přednáška - 20. dubna 2005
Slavatové  z  Chlumu  a  Košumberka
Přednáší: Vlastimil Volák

Bližší informace a přihlášky  v kanceláři 
M-Klubu Vysoké Mýto, Litomyšlská 71/IV,  
tel. 465 420 420. 
Přihlášky prosíme nejpozději do 18. února
2005.
Poplatek za semestr: 200 Kč
Univerzita se otevře pouze při dostatečném
počtu uchazečů.

Loutkové divadlo Srdíčko
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Kurz tance a společenské 
výchovy
Přihlášky do kurzu tance a společenské
výchovy se budou přijímat v pátek 1. dubna
2005 od 16 hodin v kanceláři M-Klubu.
Telefonické přihlášky se tento den
nepřijímají. V dalších dnech je možné se
přihlásit v M-Klubu osobně i telefonicky. 

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

Jazykové kurzy
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny,
francouzštiny, španělštiny. Určeno pro
začátečníky i pokročilé. 
Výuka 1x týdně 2 vyučovací hodiny.  

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

Přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám z českého jazyka
Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.
Výuka bude probíhat 1x týdně 1 vyučovací
hodinu v malých skupinkách nebo dle zájmu
individuálně.

M-KLUB nabízí otevření kurzu
GRAFOLOGIE

Přihlášky a bližší informace v kanceláři 
M-Klubu,  tel. 465 420 420.

Aranžování  suchých  květin
Ve středu 16. února 2005 v 17.30 hod.
se v malém sále M-Klubu uskuteční
praktická ukázka aranžování suchých květin. 
Vazbu  předvedou zaměstnanci květinářství
p. Pytlíka. 
Vstupné : 30,- Kč.

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

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

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

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

Přednáška:
15. února 2005 v 18 hodin
NAPŘÍČ BOLÍVIÍ
Beseda doprovázená nádhernými
diapozitivy RNDr. Václava Šedy z jeho
poslední cesty do Bolívie v roce 2004.
Vstupné dobrovolné.

Výstavy:
Vestibul Městské knihovny:
DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Výstava k výtvarné soutěži "Domácí
mazlíčci", kterou pořádal Dům dětí 
a mládeže ve Vysokém Mýtě.

Dětské oddělení Městské knihovny:
Výtvarné práce dětí ze ZŠ Knířov na téma
ZIMA

Městská knihovna
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Soutěž:
CESTA DO ŘÍŠE POHÁDEK
Pokračování etapové soutěže pro žáky 3.,
4., a 5. tříd základních škol, vyhodnocení
soutěže proběhne u příležitosti Dne dětské
knihy v dubnu 2005.

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

POMOZTE SPLNIT 
DĚTSKÝ VÁNOČNÍ SEN
7. října 2004 v rámci Týdne knihoven
proběhla ve vestibulu Městské knihovny
vernisáž výstavy výtvarných prací dětí z
Dětského domova se školou v Přestavlkách u
Chrudimi s názvem "Pomozte splnit dětský
vánoční sen".  Smyslem této akce byla
dobrovolná sbírka vánočních dárků pro děti z
tohoto dětského domova. Vystavené obrázky
kromě jména autora obsahovaly i vepsaná
přání dětí. Zájemci z řad čtenářů i nečtenářů
Městské knihovny si mohli obrázek po
předání konkrétního dárku pod symbolický
vánoční strom ponechat. Výstava a sbírka se
setkala s obrovským ohlasem veřejnosti. 

S pomocí lidí, kterým není lhostejný osud
dětí, které se denně nevrací domů s tím, že
tam na ně čekají rodiče, jsme v prostorách
Městské knihovny mohli dne 21. prosince
2004 v 9 hodin předat PhDr. Ladislavě
Lažové, vedoucí Dětského domova se školou 
v Přestavlkách následující vánoční dárečky:
kolo, 13x boby na sníh, 2x skateboard,
magnetofon, 2x walkman, diskman, 2x
rybářský prut, 4x vybavený penál, panenka
Chou chou, 2x fotbalový míč, Lego, vrtulník
na ovládání, auto na ovládání, autodráha, 2 x
lopaty na sníh, panáčci policie a vojáci,
osvětlení na akvárium, školní aktovka, dívčí
kalhoty, tričko, hodinky, pánská toaletní voda,
plyšové hračky, cukrovinky, knížka, panenka
mrkací, videohry, 4x CD - Holki.
Každé dítě, které v průběhu necelých 
3 měsíců mělo vystavený svůj obrázek, si
takto pod vánočním stromečkem mohlo
rozbalit dárek, který byl jeho konkrétním
přáním.
Rádi proto uveřejňujeme i seznam dárců,
kterým patří veliký dík. Zároveň  děkujeme
také všem, kteří si nepřáli být zveřejněni.
* Děti a zaměstnanci MŠ Pod Smrkem, Vysoké

Mýto 
* Soňa Bezdíčková 
* fa Dlažba - p. Dudycha, Vysoké Mýto
* p. Lada Polcarová
* p. Borská
* fa SAHM s. r. o. Zálší
* fa SOAN s. r. o. Vysoké Mýto
* fa JOHUR Vysoké Mýto
* děti a zaměstnanci Speciální školy ve Vysokém

Mýtě
* kolektiv učitelů 2. stupně  ZŠ Jiráskova
* p. Svobodová -  Kožená galanterie, Vysoké Mýto
* p. Faltejsek - Zverimex - akvaristika, Vysoké Mýto
* p. Iva Filipiová - Nehtový design Choceň
* B. Velšová, R. Klapalová, V. Syčovová,
* P. Daňová, R. Jílková - žákyně 9. A ZŠ Jiráskova,

Vysoké Mýto
* p. Nguyen Thuy
* p. Petr Luňák
* p. Michaela Jehličková + p. Drdla
* fa Donocykl Vysoké Mýto
* p. Monika Bezdíčková
* fa Z+Z  - Rybářské potřeby,  Vysoké  Mýto
* p. ing. Martina Pavlinská
* J+J
* p. Štěpánová
* ing. V. Richterová a ing. S. Jetmarová 
* pracovnice Městské knihovny ve Vysokém Mýtě

Ing. Dagmar Sabolčiková, 
ředitelka Městské knihovny
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16. 1. - 13. 2. 2005
Cesta do Indočíny
Fotografie Vati Andrleho z jeho cesty do
jihovýchodní Asie. 
Do 13. února, denně kromě pondělí a úterý
9-12, 13-17 hod.

6. 3. - 10. 4.
II. salon malířů Vysokomýtska
Skupinová výstava výtvarníků sdružení
Triangl.
Vernisáž v neděli  6. 3. v 10 hod., Výstavní
síň Jana Jušky.

24. 4. - 20. 5.
Jaromír Krosch
Retrospektivní výstava k 50. narozeninám
choceňského malíře. 
Vernisáž v neděli 24. 4. ve 14 hodin, Výstavní
síň Jana Jušky.

11. 6. - 11. 9.
reflectionS: Zrcadlení
Carole NAVA a Karel BUREŠ, pařížská
šperkařka a cerekvický umělecký kovář
představují své reflexe na jediné téma:
železo. Koná se v rámci ENTREVUE 2005.
Vernisáž v pátek 10. června 17 - 23 hod.,
Galerie ve Zvonici.

17. 9. - 14. 10.
Foto 2005
Výstava nejlepších prací 47. ročníku
celostátní fotografické soutěže Mapový
okruh Vysočina.
Vernisáž 17. září v 11 hod., Výstavní síň Jana
Jušky.

23. 10. -  25. 11.
Tomáš Diblík: Obrazy
4. samostatná výstava vysokomýtského
rodáka a malíře, mj. v roce 2001 oceněného
výroční cenou Města Vysoké Mýto za
výtvarný počin. Vernisáž v neděli  23. 10. ve
14 hod., Výstavní síň Jana Jušky.

11. 12. 2005 - 9. 1. 2006
Vánoce v galerii II.
Výběr mistrovských děl z depozitářů MGVM. 
Dvě celodenní vernisáže 11. 12. a 18. 12.
2005. Výstavní síň Jana Jušky.

Výstavy
Městská galerie

Cesta do Indočíny 
v Městské galerii
16. ledna začala vernisáží nová výstavní
sezóna Městské galerie, jejíž program Vám
přinášíme ve vedlejším sloupci. První
výstavou se stala již tradičně výstava
fotografií. Vysokomýtský cestovatel Va�a
Andrle (1962) tu ve Výstavní síni Jana Jušky
až do 13. února představuje fotografie ze své
cesty do jihovýchodní Asie. Redakce Vysoko-
mýtského zpravodaje mu u té příležitosti
položila několik otázek.
Procestoval jste už skoro celý svět. Máte
ještě přehled o zemích, které jste navštívil?
Obeplul jsem celý svět a dokonce na to mám
i certifikát. Ale to neznamená, že jsem
procestoval všechny země. Na výstavě si
mohou návštěvníci prohlédnout mapu světa,
kterou mi zapůjčily mé dcery. Je tam ještě
hodně míst bez šipek, tedy dost států, které
bych ještě chtěl navštívit…
A je nějaký kout světa, kde byste se chtěl
narodit, kdybyste se nenarodil ve Vysokém
Mýtě?
Narodil jsem se ve Vysokém Mýtě a jsem
zdejší patriot. Žít bych mohl leckde, cestovat
bych chtěl do spousty míst, ale narodil jsem
se tady, žiju tady a vždycky jsem se zatím
vrátil…
Po posledních událostech v Asii si mnoho
lidí uvědomilo, že smrt může člověka
potkat i na rajské pláži během několika
vteřin. Vím, že luxusní pláže nejsou váš
případ, ale ve vnitrozemí tropických oblastí
je, zdá se mi, nebezpečno permanentně.
Myslíte na to při odjezdu?
Kdysi jsem dojížděl vlakem do Prahy 
a každá cesta byla dobrodružstvím. Přejít
silnici je nebezpečné zhruba stejně jako
cestovat po zemích, kde vás okradou nebo
zatknou, nebo kde vám taxikář řekne, že do
míst, kam chcete jet, vás nezaveze, protože
se sám bojí. Kde hrozí zemětřesení, kde vám
dají nůž pod krk a chtějí peníze… Doba
Burkeho, Livingstona, Holuba je dávno pryč,

Rozhovor
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ale stále je co objevovat, stále je tu odlišná
kultura, tradice, jiná náboženství… Tohle
dobrodružství u mě vždycky převáží nad
nebezpečím.
A nejhorší zážitek?
Fotografoval jsem buddhistického mnicha 
v Barmě bez jeho svolení. To nikdy nedělejte.
Pro ně jim kradete jejich obraz, jejich duši...
Hodil po mně kusem těžkého bambusového
kmene a trefil se. Mně se zatmělo před očima
bolestí i vztekem a rozběhl jsem se k němu.
Seběhlo se pár lidí, chytli mě za ruce a nohy
a drželi mě, dokud mi hlava nezchladla. Pak
mi řekli, že kdybych se ho jen dotkl, z Barmy
bych asi živý neodjel…
Te� k vašim fotografiím. Technicky
dokonalé záběry stojí někde na pomezí
dokumentární a umělecké fotografie.
Považujete se za dokumentaristu nebo
umělce?
Neumím kreslit ani malovat, fotografie je pro
mě prostředkem, jak nahradit tenhle
handicap. Rád se dívám kolem sebe. A rád se
o záznamy svého dívání dělím 
s ostatními… Proto fotografuju.  
Kam se chystáte na příští cestu?
Za týden odlétáme s kamarády do Jižní
Ameriky

Na fotografii: Va�a Andrle v Barmě, 2003

Vernisáže Vati Andrleho, na které zpívala
skupina Horská karavana (Feng Jün-Song,
Helena Vedralová a Jiří Vedral) se 16. ledna
zúčastnilo velké množství hostů. Formou
dobrovolného vstupného zaplatili více než
pět tisíc korun. Celá částka byla poukázána
na konto SOS Srí Lanka 991 991 991 / 0300,
které zřídila nadace Člověk v tísni při České
televizi.

Výstavní prostory muzea
Do 3. dubna 2005
Plesová sezóna aneb jak se bavili
naši předci ve druhé polovině 19.
a v první polovině 20. století 
Výstava plakátů a pozvánek na plesy,
plesových pořádků, ale i společenských
toalet, fotografií a mnoha dalšího.

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

Regionální muzeum

Česká křes�anská akademie
Vás zve na přednášku
O BEZDOMOVECTVÍ
Přednáší: 
Zdeněk Martiš - terénní sociální pracovník
Úterý 22. 2. 2005 v 18.00 hodin -  ZUŠ
malý sál.
Vstupné dobrovolné.

Křes�anská Akademie ve Vysokém Mýtě 
pořádá přednášku
PODZIM V KANADĚ
- cesta přes provincie Ontario, Québec,
Nový Brunswick, Nové Skotsko a Ostrov
Prince Edwarda.
Přednášející: 
Garrett Lamb a Lenka Zajičková
Fotografie z východní Kanady budou
představeny formou počítačové prezentace.
7. 2. 2005 od 18.30 hod. 
ZUŠ Vysoké Mýto

Petr Fiala Vás zve na přednášku
NUMEROLOGIE, LUNA A ŽIVLY.
VYUŽITÍ V KAŽDODENNÍM 
ŽIVOTĚ
Středa 9. 2. 2005 od 18.00 hod. 
v divadelní šatně M-Klubu Vysoké Mýto. 
Vstupné: 50 Kč.

Přednášky
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HLINĚNÁ DÍLNA 
JANY KREJZOVÉ
Bu	te vítáni na Újezdci, Vy všichni, kdo máte
chu� si aktivně odpočinout či rozvíjet svou
zručnost v krásném a klidném prostředí. 
Jana Krejzová, Českých bratří 248/IV, 566 01
Vysoké Mýto

RAKU
čajové misky pro pokročilé
Újezdec 8. - 10. 4. a 14. - 15. 5.

PLETENÍ KOŠŮ
Újezdec 10. - 12. 6. 

RYBNÍČKY
benefice Hany Voříškové
Újezdec 24. - 26. 6.

Vzhledem k náročnosti příprav kurzů nás,
prosím, kontaktujte alespoň měsíc předem.

Bližší informace poskytne Drahomíra Bisová
tel. 737 253 378 (8 - 12 hod.)
E-mail : drahomi@t-email.cz

Kurzy

Pololetní koncert žáků
Základní umělecké školy
se koná dne 15. února 2005 v 17 hodin 
v koncertním sále školy.

Koncerty

Divadelní spolek ŠEMBERA Vysoké Mýto, 
o. s., pořádá
DIVADELNÍ MAŠKARNÍ PLES
dne 5. února 2005 od 20.00 hod.
v prostorách M-Klubu Vysoké Mýto.
Hraje BETL BAND.
Hudba - rej masek - tombola - kulturní
program.
Vstupné 120 Kč.
Budete vítáni v masce i bez masky.
Předprodej v Informačním centru na
Městském úřadu Vysoké Mýto.

Regionální muzeum Vás zve na
I. MUZEJNÍ PLES VE STYLU 
30. LET 20. STOLETÍ
12. února 2005 
začátek ve 20.00 hodin
společenský sál M-Klubu Vysoké Mýto
V rytmu swingu hraje EXPRES COMBO - řídí
Jan Klíma. 
Swingové předtančení C-DANCE Ústí nad
Orlicí.
Moderuje Šárka Kubelková.
Soutěž pro muže O cenu Oldřicha Nového
(O největší kouty).
Bohatá tombola.
Pro ty, kteří přijdou ve stylovém oblečení, je
přichystán dárek (dámy - květina,
gentlemani - doutník).
Dále z programu:
Přijde a zůstane Oldřich Nový? Bude
dopaden a usvědčen známý kapsář
Vohralík? Zasáhne četnická patrola včas?
Vyžebrá si žebrák velkou almužnu? Bude se
vojsko chovat slušně?
Vstupné 50 Kč, místenka 70 Kč.
Předprodej vstupenek v pokladně
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

VIII. maturitní ples
Soukromé střední podnikatelské školy
Vysoké Mýto 
se bude konat 18. února 2005 v M-Klubu
ve Vysokém Mýtě. Zahájení ve 20.00 hod.
K tanci a poslechu bude hrát MAXI BAND,
na malém sále DISCO. 
Bohatá tombola. Vstupenky je možno
objednat v kanceláři školy. 
Tel. číslo 465 421 461.

Dne 26. února 2005 se uskuteční ve dvou
sálech M-Klubu od 20.00 hod. jeden 
z nejstarších pravidelných plesů, a to
SPORTOVNÍ PLES
Občerstvení, předtančení a bohatá tombola
zajištěny. Vstupenky lze zamluvit ve
sklenářství u Ševčíků u p. Brychtové na
tel.: 465 422 062.

Plesy
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4. 2. pátek
Pololetní prázdniny 
plné her v tělocvičně
Dopoledne plné sportu.
Přihlášky v DDM Mikádo.

26. - 27. 2.
Rodič dětem
Dvoudenní seminář speciálního pedagoga
Míly Menšíkové.
K řešení jsou vztahy mezi rodiči a dětmi,
důslednost ve výchově, umění říci ne,
zbytečné otázky proč a mnoho dalšího. 
Přihlášky na DDM nebo na tel. 465 424 314,
mob. 731 108 510 do 7. 2. 2005.

23. 2. středa
Výlet do Vodního světa 
v České Třebové
(Určeno pro děti v doprovodu rodičů!)
Odjezd v 15.00 hod. návrat do 18.30 hodin.
Přihlášky do 14. 2. v DDM Mikádo, tel. 
465 424 314, mob. 731 108 510.

Turnaj ve vybíjené pro žáky 
3. a 4. tříd ZŠ.

Pro zájemce indický obřad "diksha", vedoucí
k nastolení vnitřního klidu a míru - osvícení.
Vzhledem k tomu, že se u tohoto obřadu leží
na zemi, je třeba si přinést podložku
(karimatku, deku apod.). 
Datum konání: 21. 2. od 17 - 22 hod., cena
450,- Kč.
Místo konání: Rokycanova 114 (budova
Agroprojekce), Vysoké Mýto.

Taneční skupina T-Komplex pokračuje 
v kurzech pro začátečníky a pokročilé
BŘIŠNÍ A ORIENTÁLNÍ TANEC
Úterý: 17.30 - 18.30
Pátek: 17.00 - 18.00 a 18.00 - 19.00 hodin
Cena: 1 hodina: 30 Kč
Permanentka na 10 hodin:  230 Kč.
Informace: Roman Divoký  777 156 659.
(Fitness style Lucie Vysoké Mýto)

Dům dětí a mládeže

T - Komplex

CESTA K OSVÍCENÍ
Prožitkový seminář s vysvětlením základních
pojmů procesu osvícení, spojený 
s meditacemi navozujícími radost, uvolnění,
pocit svobody. Součástí semináře bude 
i vysvětlení novinek v REIKI z pohledu
procesu osvícení. 

Albion

V únoru a březnu jsou plánovány lyžařské
přejezdy Orlických hor a Jeseníků. 
V neděli 6. 2. 2005 se odjíždí v 7.30 hod.
od Šemberova divadla do Orlických hor 
a 13. 3. 2005 do Jeseníků. Sraz účastníků
je také u divadla, ale už v 6.30 hod. (viz
níže). Podrobnější informace o těchto akcích
hledejte ve vývěsce klubu na budově firmy
Donocykl nebo na www.sk.donocykl.cz.

Lyžařský přejezd Jeseníků
Datum:
neděle  13. 3. 2005.
Odjezd:
6.30 hod. od Šemberova divadla, 
(návrat asi v 19.00 hod.).                                   
Cena:
členové klubu SK Donocykl  a jejich děti  do 15
let - 180,- Kč, ostatní  -  220,- Kč.
Cena zahrnuje dopravu, cereální tyčinku od
firmy Nový Věk, mapku přejezdu. 
Trasa:
Skřítek - Jelení Studánka (po zel. 6)  - Ovčárna
(11,5) - Švýcarna (18) - Červenohorské sedlo
(26) - první  možnost nástupu na autobus, dále
- Vřesová studánka (30) - Trojmezí (33) - Pod
Keprníkem (36) - Ramzová (41). Je možnost
vystoupit ve Vikýřovicích, což je 15 km navíc na
Skřítek, popřípadě vystoupit na Praděd.
Odjezd zpět:
Červenohorské sedlo 15.30 parkoviště,
Ramzová 17 hod. na parkovišti.
Přihlášky: v prodejně Donocykl Vysoké Mýto
do 3. 3. 2005 současně se zaplacením
jízdného. Předběžné přihlášky též na tel. 
603 827 485, 605 553 258 nebo na
www.sk.donocykl.cz
Při nenaplnění minimálního počtu 35 účastníků,
se zájezd ruší a vybrané jízdné se vrátí.

Sport
Sportovní klub Donocykl
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Vystoupení oddílu 
sportovní gymnastiky
TJ Sokol  Vysoké Mýto - oddíl sportovní
gymnastiky zve na své vystoupení dívek,
které předvedou cvičení na kladině 
a akrobacii.
9. 2. 2005   v 16.00 hod., sokolovna.

Ve dnech 29. 12. a 30. 12. 2004 se
zúčastnilo mužstvo mladších žáků SK
Vysoké Mýto turnaje ve Ž	áru n/S. za účasti
12 mužstev a obsadilo konečné 2. místo.
Ze zajímavých výsledků:
VM : Ž	ár n/S. 5 : 0
VM : Jihlava 7 : 3
VM : Podbrezová/Slovensko 2 : 1
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
Ondřej Hladík (V. Mýto).

Dne 8. 1. 2005 se uskutečnil ve Vysokém
Mýtě jeden z postupových turnajů mladších
žáků v halové kopané. Domací SK V. Mýto
se kvalifikovalo mezi 4 nejlepší celky kraje 
a dne 29. 1. 2005 bude hrát v hale Domova
mládeže o titul halového přeborníka kraje.
Utkají se zde 4 nejlepší finalisté kat. ml. žáků
od 8.00 hod.

Nejmenší adepti:
Pro všechny rodiče a příznivce uvádíme
termíny turnajů v kopané v hale Domova
mládeže v nejbližší době:
Ročník: 1994 - 6. února 2005

1995 - 12. února 2005
1997 - 19. února 2005
1996 - 6. března 2005
1998 - 12. března 2005

Přehled futsalových utkání 
v sezóně 2004/2005
1. UMBRO Liga futsalu
18. kolo pátek 25. 2. 2005, 20.00 hod.
1. FC Nejzbach V. Mýto - Mikeska Ostrava
20. kolo pátek 11. 3. 2005, 20.00 hod.
1. FC Nejzbach V. Mýto - Megas Frenštát
22. kolo pátek 25. 3. 2005, 20.00 hod.
1. FC Nejzbach V. Mýto - Alfa Liberec

Všechna utkání v hale DM ve Vysokém Mýtě.

1. juniorská UMBRO liga U15 a U18
futsalu
skupina Východ: Chrudim, CC Jistebník,
Megas Frenštát, Pardubice, Ostrava, Havířov,
Brno a Nejzbach V. M.

5. kolo neděle 6. 2. 2005 v Chocni
9.00 hod. U15 Nejzbach V. M. - Chrudim

10.30 hod. U18 Nejzbach V. M. - Chrudim
12.00 hod. U15 Nejzbach V. M. - Pardubice
13.30 hod. U18 Nejzbach V. M. - Pardubice
15.00 hod. U15 Nejzbach V. M. - Brno
15.45 hod. U18 Nejzbach V. M. - Brno

2. celostátní liga futsalu "Východ"
17. kolo neděle 27. 2. 2005, 10.00 hod.
Nejzbach V. M. "B" - Ivančice
19. kolo neděle 13. 3. 2005-01-11, 10.00 hod.
Nejzbach V. M. "B" - Kormidlo Brno
22. kolo pátek 8. 4. 2005, 20.00 hod.
Nejzbach V. M. - Sport Chrlice

Všechna utkání v hale DM ve Vysokém Mýtě.

Fotbal

Futsal

Máte potíže ve vztazích, s výchovou a vzděláním dětí 
nebo vlastním životem?

Psychologická služba
 nabízí ve Vysokém Mýtě poradenství, psychologické 

vyšetření, terapii a pomoc v krizi pro dospělé i děti, 
páry, rodiny.

V případě potřeby i spolupráce
s MUDr. Štorkem, psychiatrem.

PhDr. Iva Koš�álová,
psycholog s dlouholetou praxí, manželský poradce

a soudní znalec bude každé úterý v prostorách MěÚ
v Jiráskově ulici, 2. patro.

Objednání na tel. 465 557 563 nebo 776 640 289.

Proximity
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ve Vysokomýtském zpravodaji
Rozměrové možnosti inzerátu v cm: 
6 x 6, 6 x 12, 6 x 12,5, 9 x 12, 9 x 12,5, 18,5 x 12,5. 

• základní sazba 1 cm
2

15,- Kč
• sleva při použití plochy větší než 1/4 strany 10%
• sleva při použití plochy větší než než 1/2 strany 15%
• sleva při platbě předem 7%
• sleva při opakování 10%
• agenturní sleva dohodou 5 - 15%

• Vysokomýtské zpravodaj vychází 1x za měsíc,
vždy na konci měsíce předcházejícího. 

• Podklady pro inzerát a objednávku je nutné
dodat do 15. dne v měsíci. 

• Kompletní grafický návrh je vhodné dodat ve
formatu CDR nebo JPG v rozlišení minimálně 
300 dpi.

• Podklady je možné také poslat e-mailovou
poštou na: gtisk@gtisk.cz.

Ceník plošné inzerce

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

Odběrní místa Vysokomýtského zpravodaje
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Bowlingová liga - 4. ročník
Těsně před závěrem jsou všechny 3 soutěže
Bowlingové ligy, hrané ve Sportcentru ve
Vysokém Mýtě (hraje se 9 kol).

1. liga: (po 7. kole)
1. Žlábkaři - 7670 kuželek
2. Delfíni - 7335 (lonští vítězové)
3. Bóžateam - 7158
4. Sekáči - 7016
5. Trpkovci - 7001
6. ISŠT - 6615 atd.

2. liga: (po 8. kole)
1. Kuželkáři - 8130
2. Prohoz - 7994
3. Tech. služby - 7133
4. Podhájská - 7006
5. Hafido - 6985
6. P3K - 6761 atd.

3. liga: (po 7. kole)
1. Družba team - 6173
2. Djudi - 6166
3. Voříšci - 6152
4. Rypáci - 5731
5. VAK - 5345
6. Kubíci - 5286 atd.

V soutěži hraje 33 týmů a končí v neděli 
23. 1. 2005. Zájemci o účast v 5. ročníku
bowlingové ligy, která se bude hrát v období
únor - červen 2005, se mohou přihlásit ve
Sportcentru ve Vysokém Mýtě na tel.: 
465 420 057 a 606 619 495.

Konečné celkové výsledky uvedeme 
v březnovém vydání zpravodaje.

Bowling

Bazén


