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SMETANA Bedřich (* 2. 3. 1824 Litomyšl,
† 12. 5. 1884 Praha) - český skladatel
KAŠPAR Jan (* 20. 5. 1883 Pardubice, 
† 2. 3. 1927 tamtéž) - první český letec
VEVERKA František (* 3. 3. 1799 Rybitví 
u Pardubic, † 12. 2. 1849 Břehy u Přelouče)
- český vynálezce
DRTIKOL František (* 3. 3. 1883 Příbram,
† 13. 1. 1961 Praha) - český fotograf, malíř
a grafik
KOHOUT Eduard (* 6. 3. 1889 České
Budějovice, † 25. 10. 1976 Praha) - český
herec
sv. ANEŽKA (* mezi 1205/11, † 6. 3. 1282
Praha) - česká světice, princezna 
a abatyše z rodu Přemyslovců
MASARYK Tomáš Garrigue (* 7. 3. 1850
Hodonín, † 14. 9. 1937 Lány) - zakladatel
novodobého československého státu
MASARYK Jan (* 14. 9. 1886 Praha, 
† 10. 3. 1948 tamtéž) - československý
diplomat a politik
HLÁVKA Josef (* 15. 2. 1831 Přeštice, 
† 11. 3. 1908 Praha) - český stavitel,
architekt a mecenáš
JIRÁSEK Alois (* 23. 8. 1851 Hronov, 
† 12. 3. 1930 Praha) - český prozaik 
a dramatik
PATOČKA Jan (* 1. 6. 1907 Turnov, 
† 13. 3. 1977 Praha) - český filosof
NOVÝ Oldřich (* 7. 8. 1899 Praha, 
† 15. 3. 1983 tamtéž) - český herec,
zpěvák, režisér, dramatik a textař
SUDEK Josef (* 17. 3. 1896 Kolín, † 15. 9.
1976 Praha) - český fotograf
ŠEMBERA Alois Vojtěch (* 21. 3. 1807
Vysoké Mýto, † 23. 3. 1882 Vídeň) - český
historik a filolog
KRAMERIUS Václav Matěj (* 9. 2. 1753
Klatovy, † 22. 3. 1808 Praha) - český
novinář, nakladatel a národní buditel
THOMAYER Josef (* 23. 3. 1853 Trhanov,
† 18. 10. 1927 Praha) - český lékař
ČAPEK Josef (* 23. 3. 1887 Hronov, 
† duben 1945 konc. tábor Bergen-Belsen) -
český malíř,  grafik, scénograf 
a spisovatel
TICHÝ František (* 24. 3. 1896 Praha, 
† 7. 10. 1961 tamtéž) - český malíř a grafik

ARNOŠT z PARDUBIC (* 25. 3. 1297
Kladsko?, † 30. 6. 1364 Roudnice) - český
duchovní a politik, arcibiskup pražský
HEYROVSKÝ Jaroslav (* 20. 12. 1890
Praha, † 27. 3. 1967 tamtéž) - český chemik
KOMENSKÝ Jan Amos (* 28. 3. 1592
Nivnice, † 15. 11. 1670 Amsterdam) -
biskup jednoty bratrské, pedagog, vědec a
spisovatel
SVĚRÁK Zdeněk (* 28. 3. 1936 Praha) -
český herec, dramatik, scenárista 
a režisér

Významné dny
8. 3. Den OSN pro práva žen a me-
zinárodní mír
8. 3. Mezinárodní den žen
V tento den roku 1910 vyšlo do ulic 40 000
newyorských švadlen, aby protestovaly proti
špatným životním podmínkám, poprvé se
slavil v roce 1911.
12. 3. Vstup ČR do NATO
15. 3. Světový den spotřebitelských práv
15. 3. Mezinárodní den proti policejní
brutalitě 
18. 3. Ukli�me svět
19. 3. Mezinárodní den invalidů
20. 3. Světový den frankofonie
21. 3. Mezinárodní den za odstranění
rasové diskriminace
Výročí brutálního zásahu jihoafrické policie
proti pokojné demonstraci Afričanů 
v městečku Sharpeville 21. 3. 1960. Bylo
zavražděno 70 demonstrantů, kteří
protestovali proti bělošské nadvládě 
a kolonialismu. (Vyhlášen na 21. Valném
shromáždění OSN 26. 10. 1966.)
21. 3. Světový den poezie
22. 3. Mezinárodní den invalidů
Vyhlášený Mezinárodní federací práce
neschopných a civilních invalidů. (Slaví se
od roku 1960.)
22. 3. Světový den vody
Vyhlášený Valným shromážděním OSN jako
varovný signál, že celosvětově dochází 
k nedoceňování významu rozvoje vodních
zdrojů. (Poprvé se slavil v roce 1993.)

Kalendárium
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23. 3. Světový meteorologický den
Vyhlásila Světová meteorologická orga-
nizace, slaví se od roku 1961.
24. 3. Den Horské služby
Vyhlášen na památku tragické smrti dvou
účastníků 8. mezinárodního lyžařského
závodu na 50 km v Krkonoších v roce 1913
- Bohumila Hanče a Václava Vrbaty.
24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze
V tento den Robert Koch roku 1882 oznámil
objev tzv. Kochova bacilu - původce
tuberkulózy.
27. 3. Mezinárodní den divadla
Výročí otevření pařížského Divadla národů 
v roce 1957, slaví se od roku 1962 
z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního
divadelního ústavu.
28. 3. Den učitelů
Výročí narození Jana Amose Komenského
(1592).

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 březnu 2005
285. výročí narození
Jan Zejda ( * 10. 3. 1720 - † 15. 4. 1758)
Jan Zejda  byl vyučený zvonař. Narodil se ve
Vraclavi, žil a pracoval ve Vysokém Mýtě. 
V jeho mýtské dílně  vznikly zvony pro
Chrudim, Poličku a Vysoké Mýto. V roce
1752 přelil Jan Zejda zvon sv. Vavřinec, který
při výměně srdce pukl. Kromě zvonařské
dílny měl Jan Zejda i konvářský obchod  a
patřil mu dům čp. 203/I. 

40. výročí úmrtí
MUDr. Ladislav Jeništa ( * 15. 12. 1873 
- † 19. 3. 1965)
Ladislav Jeništa se narodil v Brandýse nad
Orlicí, vystudoval vysokomýtské gymnázium
a lékařskou fakultu v Praze. V roce 1900 byl
přijat do nemocnice ve Vysokém Mýtě a
působil zde až do roku 1934, kdy odešel do
penze. 

Regionální  výročí
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Na fotografii zprava: Lumír Šindelář s chotí 
a starostou města Bohuslavem Fenclem při setkání 

v lednu tohoto roku.
Foto: Ing. Jaroslav Šenk

15. ledna tohoto roku oslavil osmdesáté
narozeniny akademický malíř, přítel
Vysokého Mýta, významný český medailér
Lumír Šindelář (nar. 15. 1. 1925 v Rejdicích).
K Vysokému Mýtu získal vztah těsnou
spoluprací s významným vysokomýtským
sběratelem, numismatikem Karlem Šenkem,
k jehož 80. narozeninám vytvořil v roce 1984
pamětní medaili. Jedním z jeho posledních
děl se stala bronzová a stříbrná pamětní
medaile k výročí založení královského
věnného města Vys. Mýto (2002), kterou
město dodnes využívá jako oficiální dar
významným osobnostem. Blahopřejeme!

Významná jubilea

MUDr. L. Jeništa  byl nejen lékař, ale také
spisovatel, napsal řadu esejů, úvah a článků
s lékařskou i sociální tématikou: Duch a
srdce přírody; Kam život cílí; Ostrovy života;
Povolání, jeho volba a vliv na lidské zdraví;
Vliv chudoby na zmrzačení dětí aj.

pamětní medaile



Zvyky a obyčeje
Stejně jako v jiných částech Čech bývaly i na Vysokomýtsku tzv. lidové zvyky pevně svázány 
s církevním a zemědělským kalendářem. V lidovém prostředí začínal rok na jaře, tedy v době,
kdy zemědělci přežili krutou zimu a zahajovali nový cyklus prací.
Asi dva týdny před Velikonocemi se "slaví" tzv. Smrtná neděle. S tímto zvykem je spojeno
přinášení léta. K němu docházelo bu� ve Smrtnou neděli, anebo někde přesně o týden později.
Smrtku symbolizující zimu vynášela mládež z vesnice a potom ji bu� utopila v potoce, nebo
shazovala ze skály, někde ji dokonce na poli rozsekala dřevěnými šavlemi. Jde o starý zvyk, což
dokládají církevní zákazy  již ze 2. poloviny 14. století, zmiňující se o něm jako o tradičním. Ke
zvyku vynášení smrti se vztahuje pochůzka, která byla zaznamenána i na Vysokomýtsku. Např.
v Sedleci chodil po vsi průvod,  v jehož čele nesl chlapec "líto" neboli "létečko" - zelený smrček,
vyzdobený pestrobarevnými stužkami, papírovými růžičkami a malovanými vajíčky. Za ním další
chlapci nesli smr�áka - mužskou figurínu v černém klobouku, kostkovaných obnošených šatech
a s bačkorami na nohách. Za chlapci se smr�ákem kráčela děvčata se smrtkou - černou bábou.
Průvod si při tom zpíval: "Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi…."

Ve Stradouni měl tento text následující podobu:

Smrt nesem ze vsi, Svatá Kateřina
nové léto do vsi. nese flaši vína,
Jaký je to mazanec, abychom se napili,
bez koření bez vajec, Pánaboha chválili.
fiala, růže, kvísti nemůže, Svatej Jiří, svatej Jan,
a� jí sám Pánbůh pomůže. po věnečku veze nám, nám, nám,

těm stradounským panenkám.

Tradiční Velikonoce obsahovaly mnohem více prvků než jen pomlázku a koledování. Původ
Velikonoc je starobylý - předchůdce hledáme ve vítání Vesny, tj. ve svátku vítání jara.
Velikonoční neboli pašijový týden začíná Květnou nedělí, pak pokračuje Sazometnou středou,
Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Božím hodem Velikonočním a končí
Velikonočním pondělím, nám známou pomlázkou.

Při pondělní koledě zpívají koledníci známé:

Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
však vám ta slepička snese jiný.

Pokračování mělo řadu variant…

Při pomlázce chlapci vykoledovali hodně vajíček. Ta se nabízela k tomu, aby je využili k různým
hrám. Ve Stradouni bylo oblíbené válení vajec. Chlapec, který hru "vede", položí na mírném
svahu na zem pomlázku a za ní všichni hráči poskládají svá vajíčka. Pak pomlázku odtrhne, 
a komu se dokutálí jeho vajíčko nejdál, vyhrává všechna ostatní. 
Jeden z nejzajímavějších zvyků - vodění Jidáše - je sice znám z mnoha míst v Čechách i na
Moravě, ovšem v "živé" podobě se dochoval jen mimořádně. Jednou z takových oblastí je
Vysokomýtsko. Do dnešní doby se praktikuje v Domoradicích, Sedleci, Vanicích a Vraclavi.
Vlastní zvyk vodění Jidáše přímo navazuje na chození "hrkáčů" ("řehtačů"), kteří chodí po vsi od
Zeleného čtvrtka (nebo� "zvony odletěly do Říma"), až do Bílé soboty, kdy odpoledne začínají
chlapci strojit svého Jidáše.
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Chození s Jidášem na Bílou sobotu se v jednotlivých vsích lišilo. Jak vypadalo a z jakých postav
byl tvořen průvod, si můžeme přiblížit podle podoby tohoto zvyku ve Vraclavi. Zpravidla nejstarší
chlapec se stane Jidášem, za ním jde párovník s kloboukem na hlavě a s ozdobeným trnovým
prutem. Následují po dvojicích hrkáči - vpředu mladší a vzadu starší chlapci. Podél průvodu jdou
alespoň dva starší hrkáči, kteří opravují menší chlapce a udržují pravidelnost útvaru. Podle
funkce se chlapci rozlišují na párovníky, kteří organizují mladší chlapce v průvodu, košíkáře
vybírající do košíku koledu a hrkáče, kteří tvoří "jádro" průvodu.

Otázky pro starostu města Bohuslava Fencla
Pane starosto, setkáváme se 10. února 2005. Mohl byste nám říci, jaké budou 
v roce 2005 hlavní investiční akce města?
Pro město je v letošním roce nejdůležitější investiční akcí Dostavba školského areálu Vysoké Mýto
v hodnotě asi 15 mil. Kč. Ze státního rozpočtu počítáme s částkou 6,75 mil. Kč, zbývající část musí
město uhradit bu� z vlastních prostředků, nebo z projednaného úvěru. Důležitou akcí je 
i pokračování ve výstavbě inženýrských sítí v lokalitě Průhony III. a Mlýnský potok I. a II. tak, aby 
v příštích letech mohla v těchto lokalitách pokračovat bytová výstavba. Předpokládané náklady 
v tomto roce jsou 7,2 mil. Kč. Na dokončení 13 bytových jednotek v Žižkově ulici bude třeba zajistit
asi 8 mil. Kč (včetně terénních úprav a opravy komunikace na křižovatce). Ve středu města
plánujeme opravu ulice Šafaříkovy. Rádi bychom pokračovali v opravách památkových objektů ve
vlastnictví města, ale i církví a fyzických osob. Pokud uspějeme s žádostí o dotaci, zahájíme dlouho
slibovanou regeneraci panelového sídliště Družba. Tento výčet je samozřejmě předběžný 
a zahrnuje pouze větší akce.

Má Vysoké  Mýto již schválený rozpočet na tento rok? Jsou akce, o kterých jste hovořil,
finančně pokryty?
V současné době probíhají jednání se všemi odbory města, vedoucími všech zařízení města 
i příspěvkových organizací o budoucí podobě rozpočtu. Předpokládám, že ke schválení rozpočtu
na rok 2005 by mělo dojít na březnovém  zasedání zastupitelstva. 

Chtěl bych se také zeptat na problém, jehož řešení bude pro Vysoké Mýto velice důležité. Je
to obchvat města a silnice R 35. Jaký je vztah města k severní variantě (doporučené dříve
krajským zastupitelstvem) či k nově prosazované variantě jižní?
Trasa budoucí rychlostní komunikace R 35 celým Pardubickým krajem je především záležitostí
krajského zastupitelstva. Samozřejmostí je, že ke každému návrhu se musí vyjádřit všechny místně
příslušné orgány, organizace i jednotlivci, kterých se projednávaná trasa týká. Když na podzim
roku 2003 doporučilo krajské zastupitelstvo zpracovateli územního plánu vyššího územního celku
zabývat se nadále pouze severní trasou R 35, která prochází mezi Vysokým Mýtem a Chocní,
podalo naše město stížnost proti zveřejněné trase, která byla navržena mezi městem a Bučkovým
kopcem, nebo� od roku 1999 ve všech našich vyjádřeních byla požadována daleko jednodušší 
a levnější varianta za Bučkovým kopcem. Dosáhli jsme k naší plné spokojenosti přepracování
dokumentace a změny plánované trasy v délce asi 2 kilometry. Samozřejmostí bylo vybudování
obchvatu města na stávající silnici I/35 jižně od města včetně  obchvatu Hrušové v délce asi 10 km,
čemuž odpovídá i odevzdaná projektová dokumentace k územnímu řízení. Pokud dojde 
v krajském zastupitelstvu ke změně názoru  a dojde k jednáním o vedení R 35 jižním směrem, bude
nás především zajímat, zda bude řešen obchvat města samostatnou komunikací vedle R 35, nebo
zda bude investor přepokládat pouze jednu trasu, tj. R 35. V tom případě by byl při jakékoli havárii
či výluce na silnici R 35 a nutnosti svedení provozu z této komunikace veden veškerý provoz
městem, což je pro nás naprosto nepřijatelné. O všech jednáních týkajících se R 35 budeme naše
občany včas informovat. 

Rozhovor
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Jaký je Váš  názor na činnost nemocnice,  nyní řízené krajem, a jak je to s vlastnictvím  celého
areálu nemocnice?
15. 12. 2004 se stalo Město Vysoké Mýto vlastníkem movitého i nemovitého majetku
Vysokomýtské nemocnice, který do té doby patřil státu. Nic to nemění na současném provozu
tohoto zdravotnického zařízení. Společně s Pardubickým krajem připravujeme budoucí využití
těchto nemovitostí jak ve prospěch Vysokomýtské nemocnice, jejímž zřizovatelem je Pardubický
kraj, tak ve prospěch našeho města (možné využití pozemků a staveb nepotřebných pro vlastní
provoz nemocnice). Pokud se týká činnosti nemocnice, věřím, že v současné době je stabilizován
stav pracovníků i počet využívaných lůžek a služeb, které občanům Vysokého Mýta a okolí toto
zařízení poskytuje. O veškerém dění v nemocnici jsme pravidelně informováni jejím ředitelem 
i orgány Pardubického kraje. Jsem přesvědčen, že většina služeb, které je nemocnice schopna
poskytovat jako zařízení nemocnice typu B (jak byla zařazena rozhodnutím Ministerstva
zdravotnictví ČR) je na úrovni odpovídající možnostem vedení nemocnice i jejího zřizovatele, tj.
Pardubického kraje. 

Hovoří se i o kruhových objezdech v našem městě…
Silnice I/35, procházející městem Vysoké Mýto, je ve vlastnictví státu a veškeré záležitosti týkající se
úprav na této komunikaci řešíme s ředitelstvím Silnic a dálnic Praha, konkrétně s pracovištěm 
v Pardubicích. Na náš požadavek možného řešení okružních křižovatek na této silnici 
v prostoru odbočky na Vraclav a budoucí výpadovky na Choceň probíhá výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace. Máme k dispozici studii z ČVUT Praha, ze které vyplývá, že 
i pro přepravu nadměrných nákladů na této komunikaci lze v tomto místě okružní křižovatku
vybudovat. V letošním roce by mohlo být řešení této křižovatky projednáno a mohlo by proběhnout
výběrové řízení na dodavatele. Pokud se jedná o křižovatku u mýtnice (odbočka na Luži) jednáme 
o jejím zařazení do plánu na příští rok. Na žádost ředitelství ZŠ Jiráskova bude v letošním roce
investorem ŘSD zajištěna možnost zlepšení přechodu přes I/35 vybudováním středového ostrůvku 
v prostoru u mýtnice. 

V tomto měsíci byla instalována na
Masarykově náměstí umělá ledová plocha.
Jak se ji městu podařilo zajistit a kolik taková
atrakce stojí?
Využití přenosné ledové plochy na Masarykově
náměstí nám bylo nabídnuto firmou ČKD
CHLAZENÍ, s. r. o. Choceň na 2 - 3 týdny za
symbolické nájemné. Město platí pouze
spotřebovanou energii a obsluhu. Pro město
bude zájem veřejnosti o využití této plochy
podkladem pro další možná jednání 
s dodavateli nebo pronajímateli podobných

zařízení v příštích zimních obdobích. Věřím, že děti i jejich rodiče využijí této nabídky k pobytu na
čerstvém vzduchu a že si dobře zabruslí.  

Naše občany by možná zajímalo, zda  se setkáváte s vedením největších firem ve městě a  jestli
spolu konzultujete i jejich rozvoj. Mám na mysli např. souvislost s bytovou výstavbou,
strukturou obchodů, škol, dopravy …
V minulých letech jsme každoročně připravili setkání zástupců větších firem z našeho města na
radnici. Účelem těchto setkání bylo seznámit přítomné se všemi skutečnostmi, které mají vliv na
rozvoj města. K těmto jednáním jsou zváni i zástupci finančních institucí (bank, Finančního úřadu
apod.), aby bylo možné neformálně probrat záležitosti týkající se možného rozvoje města i firem ve
Vysokém Mýtě působících. Věřím, že i v letošním roce se nám podaří toto setkání uskutečnit. Pokud
se týká bytové výstavby, v současné době nebyl vyhlášen program pro podporu nájemního bydlení,
který by mohlo využít město, nebo některé z bytových družstev. Jediným dotačním titulem je
podpora výstavby nájemních bytů pro tzv. příjmově vymezené osoby, což je pomoc při zajištění bytů
do 60 m2 obytné plochy.  Stát tedy přenáší odpovědnost za zajištění vlastního bydlení přímo na
občany.
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Jaké akce  v letošním roce  plánujete s partnerskými městy  a s královskými věnnými městy?
První letošní společnou akcí Královských věnných měst jsou Zimní hry zástupců těchto měst, které
proběhnou ve dnech 3. a 4. března v Žacléři v Krkonoších. Další akcí tohoto sdružení je
připravovaný výtvarný salon, jehož letošní ročník proběhne v Novém Bydžově. Na podzim bude
probíhat soutěž o královnu Královských věnných měst a předtím i letní sportovní hry. Připravujeme
také společné vydání propagačních materiálů o těchto městech. 
Velkou radost máme ze spolupráce škol, která funguje mezi partnerskými městy na velice solidní
úrovni. V dubnu bude ve Vysokém Mýtě  koncert laureátů hudební soutěže o nejlepší interpretaci
českého autora z nového partnerského města - bulharské Varny, při této příležitosti nás navštíví 
i varnská delegace a delegace Bulharského velvyslanectví. Město Korbach pořádá začátkem
března plavecké závody, na které jsou zváni členové našeho plaveckého oddílu, a náš plavecký
oddíl zve plavce z Německa na své podzimní závody. Z partnerského města Pyrzyce jsme obdrželi
pozvání na květnové závody mladých hasičů a setkání mladých atletů ze všech partnerských měst
Pyrzyc. My na oplátku zveme zástupce všech našich partnerských měst na zářijové Mezinárodní
partnerské dny do Vysokého Mýta.

Chtěl byste, pane starosto,  sdělit  něco přímo našim čtenářům?
Především bych chtěl popřát všem čtenářům nově vydávaného Vysokomýtského zpravodaje, aby
na jeho stránkách našli co nejvíce pozitivních zpráv z našeho města i jeho okolí, co nejvíce
užitečných informací z oblasti školství, kultury, sportu apod. Budu rád, pokud na redakci
zpravodaje budou čtenáři směrovat vedle příspěvků i své připomínky a náměty ke zlepšení. Vždy�
bez pomoci čtenářů, tedy snad téměř všech obyvatel Vysokého Mýta a okolí, se vy, kteří jej
připravujete, nemůžete obejít. 

Pane starosto, jménem redakce Vysokomýtského zpravodaje vám děkuji za rozhovor. 

Otázky za redakční radu kladl a autorem fota je Aleš Felgr.

Přečetli jsme za vás z jednání Rady města
Vysoké Mýto

Rada města schválila mj.:
• provedení a způsob financování havarijní
opravy oken MŠ Kamarádi dle předloženého
návrhu;
• dle předloženého návrhu ředitele Vysoko-
mýtské nemocnice účetní ztrátu za rok 2004 a
neuhrazenou ztrátu z minulých let a jejich
pokrytí z fondu reprodukce majetku, kde
zůstává k dispozici částka ve shodné výši. Tím
bude účetní rozvaha Vysokomýtské nemoc-
nice vykazovat nulové zůstatky jak na straně
aktiv, tak i na straně pasiv a po stránce
účetnictví bude Vysokomýtská nemocnice
připravena k podání návrhu na výmaz 
z obchodního rejstříku.

Rada města souhlasila mj.
• s vybudováním parkoviště v zeleném pásmu
podél místní komunikace u prodejny LIDL dle
předložené projektové doku-mentace;
• s poskytnutím dotace ve výši 1000 Kč
Konfederaci politických vězňů ČR, oblastní
pobočce v Ústí nad Orlicí;

• s uzavřením smlouvy o dílo s akademickým
malířem Pavlem Křížem jako zhotovitelem akce
"Obnova původní výzdoby objektu Pražské
brány ve Vysokém Mýtě" s tím, že akce bude
zahájena pouze v případě přidělení dotace
nebo grantu;
• se zveřejněním informace o možnosti
pronájmu, prodeje, směny, výpůjčky nebo daru
nebytových prostorů (garáží) v budově č. p. 72
ul. Litomyšlská Vysoké Mýto.
Rada města vzala na vědomí mj.
• nástup p. Mgr. Hany Faifrové do funkce
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního
ruchu ode dne 1. 2. 2005.
Rada města odložila
• přijetí usnesení ke zrušení železničního
přejezdu v km 6,081 na trati Choceň - Litomyšl
po projednání s Pozemkovým úřadem a
Českými dráhami a. s., Správa dopravní cesty
Pardubice.

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

Z  jednání rady
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Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na
životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace)
odpadů: Už při nákupu rozhodujeme, kolik
odpadů vyprodukujeme.
2. Třídění a recyklace odpadů: Pokud se
odpad smíchá, není možné ho již dále
roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit
odpady již v domácnostech.
3. Odstraňování odpadů: Odpady, které
nemůžeme již dále využít, se zneškodňují
(např. skládkováním).

Co je to recyklace? Při recyklaci jsou
zpracovány odpady na nové materiály. Je
důležité dodržovat pravidla třídění odpadů.
Většinu těchto pravidel asi znáte,
podrobnosti a doporučení se dozvíte ve 
4. díle seriálu.  

Značky na obalech - naši rádci při třídění
odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu
a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je
obal vyroben. Proto jsou na obalech různé
značky, které nás informují, jak máme 
s takovým obalem po použití naložit. 

Šipky s číslem nebo zkratkou
nás informují o materiálu, 
z něhož je obal vyroben. Podle
nich poznáme, do kterého

kontejneru máme obal později vyhodit. 
V tabulce jsou nejčastější kódy:

Papír PAP 22
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Bílé sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnědé sklo GL 72
Ocel FE 40
Hliník ALU 41
Dřevo FOR 50
Polyethylentereftalát PET 1
Polypropylén PP 5 
Polystyrén PS 6 
Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4 
Polyetylén (lineární) HDPE 2 
Kombinovaný obal C/ obal je vyroben 

z více materiálů 
a ten za lomít-
kem převládá

Nápojový karton C/PAP 81 a 84  kombi-
novaný obal, 
kde převládá 
papír

Odbor životního prostředí 
informuje:
MĚSÍČNÍ SBĚR 
JOGURTOVÝCH  KELÍMKŮ
Připomínáme všem, že opět nastává čas na
sběr jogurtových kelímků, ze kterých na Den
Země 21. 4. 2005 na vysokomýtském
náměstí sestavíme Žížalu Mej�andu. Ta
loňská měřila úctyhodných 868 metrů 
a tvořilo ji 81 596 kelímků. Sbírejte jogurtové
kelímky a pomozte postavit ještě delší
žížalu!

Seriál o třídění a recyklaci odpadů
Připravili jsme pro vás seriál o třídění 
a recyklaci odpadů. Věříme, že vám odpoví
na časté otázky:
1. PROČ třídíme odpady? Co je to 

recyklace?
2. JAK vše funguje v zahraničí? Zkušenosti 

z Evropské unie
3. JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?
4. KAM s nimi? Jak třídíme odpady?
5. CO se s odpady dále děje?
6. JAK se odpady zpracovávají?  Recyklo-

vané výrobky

1 díl: Proč třídíme odpady?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve,
než budete číst dále. Někdo z vás
odpověděl: protože mám rád přírodu;
nechci, aby přibývaly skládky; jenom
správně roztříděný odpad je možné dále
zpracovávat - recyklovat; je to móda; ve
škole jsem slyšel/a, že se to má dělat…
Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme
je utřídit.
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Panáček s košem znamená, že
použitý obal máme hodit do
příslušné nádoby na odpad.
Pokud je panáček přeškrtnutý,
znamená to, že obal do

popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké
nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší
na sběrné dvory. 

Zelený bod znamená, že je za
obal zaplaceno do systému EKO-
KOM, jenž zajiš�uje sběr a využití
obalových odpadů. Pokud si
koupíte obal, na kterém je značka

ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce
zaplatil za jeho recyklaci. Až vypijete
limonádu nebo dojíte sušenky, odho�te
jejich obal do barevného kontejneru!
Pro více informací kontaktujte Lenku
Ryšavou, tel.: 465 466 164, e-mail:
lenka.rysava@vysoke-myto.cz.

Upozornění MěÚ Vysoké Mýto
Upozorňujeme poplatníky na blížící se
termín zaplacení místního poplatku ze psů 
a první splátky místního poplatku za provoz
systému shromaž�ování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na rok 2005. 

Místní poplatek ze psů je stanoven Obecně
závaznou vyhláškou Města  Vysokého Mýta
č. 2/2003 o místním poplatku ze psů:
- poplatek ze psů platí držitel psa
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
- sazba poplatku činí za kalendářní rok:
a) za psy, jejichž držitel má trvalé bydliště 
v těchto částech města: Brteč, Domoradice,
Lhůta, Knířov, Svařeň, Šnakov, Vanice,
Vinice, Voštice a na samotách 
100 Kč za jednoho psa, 
150 Kč za každého dalšího psa
b) za psy, jejichž držitel má trvalé bydliště 
v rodinných domech nebo v dvou-
generačních rodinných domech, majících
charakter rodinného domu, ve městě
Vysoké Mýto, kromě částí města
vyjmenovaných v bodě a)       
200 Kč za jednoho psa, 
300 Kč za každého dalšího psa
c) za psy, jejichž držitel má trvalé bydliště 
v ostatních domech (bytový objekt s více
byty, který nemá povahu rodinného domu)
na území města kromě částí města

uvedených v  bodě a) 
800 Kč za jednoho psa, 
1200 Kč za každého dalšího psa                   
d) za psy, jejichž držiteli jsou právnické
osoby a fyzické osoby užívající psa v rámci
své podnikatelské činnosti, činí     
800 Kč za jednoho psa, 
1 200 Kč za každého dalšího psa
e) za psy, jejichž držitel je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu, činí v případě uvedeném v písm.
c) tohoto odstavce
200 Kč za jednoho psa,
300 Kč za každého dalšího psa.
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez
vyměření do 31. března každého roku za
daný rok.

Místní poplatek za provoz systému
shromaž�ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů je stanoven Obecně závaznou
vyhláškou Města Vysokého Mýta 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. 
Sazba poplatku na rok 2005 pro každou
fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt,
činí 420 Kč a pro fyzickou osobu, která má
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, 420 Kč za jednu
stavbu.
Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách po 210 Kč (tj. 2 x 210,- Kč).
Splatnost první splátky poplatku je
nejpozději do 30. dubna 2005, druhé
splátky nejpozději do 31. října 2005.
(Poplatek je možné uhradit k 30. dubnu
2005 v celkové výši.)

Místní poplatek ze psů a místní poplatek za
provoz systému shromaž�ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů můžete uhradit 
v hotovosti na MěÚ Vysoké Mýto u správce
poplatku (2. patro, č. dveří 202) v pondělí
nebo ve středu od 8 do 12 hod. a od 13 do
16 hod., v úterý a čtvrtek od 8 do 12 hod.,
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nebo převodem na účet obce č.
51236611/0100, variabilní symbol (pro
místní poplatek ze psů je variabilním
symbolem rodné číslo držitele psa, pro
místní poplatek za provoz systému
shromaž�ování, sběru, přepravy,  třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů je variabilním symbolem rodné číslo
poplatníka). Variabilní symbol musí být
uveden správně, aby platba mohla být
správně identifikována a poplatek řádně
přiřazen k plátci. Pokud budete poplatek
hradit za více osob (např. domácnost), je
třeba předložit seznam osob, za které je
poplatek odváděn, na tiskopise "Oznámení
společné platby poplatku", který obdržíte 
u správce poplatku, nebo je k dispozici ke
stažení na internetových stránkách města
www.vysoké-myto.cz, (sekce Úřední deska,
Formuláře, Formuláře odbor finanční).
Místní poplatek ze psů je možné uhradit 
i poštovní poukázkou, kterou vám na
požádání zašle správce poplatku. Případné
dotazy vám zodpoví pracovnice správy
místních poplatků MěÚ Vysoké Mýto na
telefonních číslech 465 466 131 a 465 466 132.

Zahrádkářské chaty
Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv 
k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993
Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákona České
národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., v
původním znění stanovila v příloze v bodu č. 2
způsoby využití nemovitostí.
Mimo jiné byl uveden i způsob využití
nemovitosti "objektu k bydlení", kterým se
rozuměla budova pro bydlení (např. bytový
dům, rodinný domek) nebo budova pro
individuální rekreaci označená evidenčním
číslem (kód 401). Novela cit. vyhlášky 
č. 113/2000 Sb. (s účinností od 3. 5. 2000)
začala rozlišovat způsob využití pozemku
(příloha vyhlášky bod 2) a způsob využití
budovy (příloha vyhlášky bod 2a). 
U zahrádkářských chat se proto nyní
vyznačuje jako způsob využití budovy "stavba
pro individuální rekreaci" (kód 8), kterou se
rozumí jednoduchá stavba, která svými
objemovými parametry, vzhledem a staveb-
ním uspořádáním odpovídá požadavkům na

rodinnou rekreaci, například rekreační domek,
chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata
(§3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb., 
o obecných technických požadavcích na
výstavbu). Podle ust. čl. II odst. 1 vyhlášky č.
113/2000 Sb. se údaje podle ust. 2a přílohy
vyhlášky č. 190/1996 Sb. ve znění od 
3. 5. 2000 do katastru nemovitostí zavádějí
postupně a podle čl. II odst. 2 cit. vyhlášky
údaje zapsané podle bodu 2 přílohy 
k vyhlášce č. 190/1996 Sb. ve znění do 
2. 5. 2000 zůstávají v platnosti do doby
nejbližší změny v katastru nemovitostí týkající
se příslušné nemovitosti.
Převodem, který provedl katastrální úřad, do
nového informačního systému (2001) byly
zahradní chatky převedeny  podle vyhl. 
č. 113/2000 Sb., aniž katastr zkontroloval, zda
je splněna podmínka, že se jedná 
o jednoduchou stavbu, která svými
objemovými parametry, vzhledem 
a stavebním uspořádáním odpovídá
požadavkům na rodinnou rekreaci.
V případě, že se vlastník pro individuální
rekreaci domnívá, že výše uvedená podmínka
není splněna, můžete požádat MěÚ Vysoké
Mýto, odbor Stavební úřad,  o státní stavební
dohled.
V případě, že i MěÚ Vysoké Mýto - OSÚ
posoudí, že stavba nesplňuje výše uvedené
podmínky, vydá vlastníkovi písemné
stanovisko.
Toto stanovisko zašle vlastník s žádostí 
o opravu na katastrální úřad. Po provedení
této změny na katastrálním úřadu je možné
žádat MěÚ Vysoké Mýto - odbor finanční 
o změnu výše poplatku za provoz systému
shromaž�ování, sběru, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu.              

Ing. Václav Sadílek

V prosinci roku 2004 došlo ve Vladislavově ulici
ve Vysokém Mýtě při běžné silniční kontrole,
prováděné strážníky Městské policie, 
k verbálnímu a poté i fyzickému útoku na hlídku
Městské policie. Situace se vyhrotila do té míry,
že jeden ze strážníků byl nucen  využít  svého

Městská policie
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Hospodářská komora je tu stále
pro vás
S počátkem roku 2005 zahajuje Oblastní
kancelář Orlicko Krajské hospodářské
komory Pardubického kraje již třetí rok svého
působení v regionu. Stejně jako 
v minulých letech, i v tom letošním je
připravena nabídnout podnikatelům celou
řadu služeb k usnadnění jejich podnikání. 
Je důležité si uvědomit, že hospodářská
komora nevznikla náhodou, ale má
dlouholetou historii, jejíž počátky sahají až 
k dobám Napoleona, kdy se proti silnému
vůdci, bez zábran odhodlanému uzákonit
cokoliv za účelem naplnění státní pokladny,
začali tehdejší podnikatelé sdružovat do
nejrůznějších spolků, ze kterých postupně
vzešel jediný zástupce podnikatelské
veřejnosti vůči vládě - Hospodářská komora.
Už tehdy bylo všem rolníkům, řemeslníkům,
statkářům, zkrátka podnikatelům jasné, že 
v jednotě je síla, že ani oni sami jako
jednotlivci, ani roztříštěná sí� nejrůznějších
sdružení jim nepomůže v prosazování
podnikatelských zájmů v zákonodárných
procesech. V případě zastupování jedinou
institucí byla tato podnikatelská veřejnost pro
vládu jako partner přijatelná. Že tato pravidla
přetrvala až do současnosti, nám dokazují
zkušenosti států západní Evropy - Německa,
Francie, Rakouska apod.
Hospodářská komora funguje na základě
zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské
komoře České Republiky a Agrární komoře
České republiky, a vznikla především 
z potřeby samotných podnikatelů 
o sjednocení v instituci, která bude

vystupovat jejich jménem a v jejich zájmu
vůči vládě a její politice. 
V současnosti není v ČR členství 
v hospodářské komoře pro podnikatele
povinné, což je výsledek obavy politické
reprezentace státu z mocného soupeře,
jakým by v případě povinného členství
Hospodářská komora byla. Pro politiky je
samozřejmě mnohem jednodušší, když je
podnikatelská veřejnost roztříštěna do
nejrůznějších svazů, společenstev, cechů,
jednotlivců, kteří jednotlivě hájí různé zájmy
nejrůznějších skupin podnikatelů. Důkazem
nám jsou některé nepodařené zákony, které
jsou plné chyb a nařízení, vedoucích 
k znesnadnění podnikání. Hospodářská
komora, reprezentovaná při jednáních 
s vládními činiteli prezidentem Dr. Jaromírem
Drábkem, jedná v zájmu českého podnikání
jako takového, neupřednostňuje jednoho
před druhým, ale jejím zájmem je, aby se
dostalo výhod všem - drobnému
živnostníkovi i firmám o tisících zaměstnanců.
Hospodářská komora není žádným
způsobem dotována ze státního rozpočtu, je
to příspěvková organizace hospodařící 
s vyrovnaným rozpočtem. Jejím prvořadým
zájmem je přiblížit své služby potřebám
podnikatelů a co nejvíce jim pomoci.
I Oblastní kancelář Orlicko KHK PK, jako
nejnižší článek hierarchie HK, se
podnikatelům snaží nejrůznějším způsobem
pomáhat a podporovat jejich činnost.

Kontakty na kancelář:
Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní
kancelář Orlicko, Nádražní 547, Česká
Třebová 560 02, Tel./Fax: 465 536 016, 
E-mail: orlicko@khkpce.cz, www.khkpce.cz

Krajská hospodářská komora Pardu-
bického kraje ve spolupráci s Česko-
moravskou záruční a rozvojovou bankou,
a. s. a agenturou CzechInvest

si Vás dovolují pozvat na seminář

Programy podpory malého 
a středního podnikání v roce
2005
Vláda České republiky schválila svým
usnesením č. 1159 ze dne 24. 11. 2004
podmínky poskytování státní podpory
malému a střednímu podnikání v České
republice pro léta 2005 až 2006. Tyto
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oprávnění, daného zákonem o obecní policii, 
a použít hrozby služební zbraní k odvrácení
nebezpečí.
Podobná situace se opakovala v dopoledních
hodinách 27. 1. 2005 na náměstí Přemysla
Otakara II., kdy za prakticky stejné situace byl
strážník Městské policie vlečen  ujíždějícím
vozidlem několik desítek metrů, než se mu
podařilo, pomocí donucovacích prostředků,
řidiče zastavit.
V obou případech  bylo Městem Vysoké Mýto
podáno na Policii ČR trestní oznámení na řidiče
vozidla pro útok na veřejného činitele.



programy reagují na aktuální potřeby
rozvoje malých a středních podniků v České
republice, jejichž význam pro hospodářství
ČR neustále roste. Společně s programy
Operačního programu průmysl a podnikání
a Společným regionálním operačním
programem vytvářejí nové programy
komplexní systém podpory malých 
a středních podniků.

Přednášející:
Ing. Zdeněk Mareš, ředitel pobočky ČMZRB,
a. s. v Hradci Králové
Ing. Tomáš Vaníček, regionální projektový
manažer agentury CzechInvest
Termín:
8. 3. 2005 od 10 hod., prezence od 9.30
hod.
Místo konání:
Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, sál bývalého
ONV (nad hotelem Poprad, za novou
hudební školou - oranžovou budovou) 
Program:
1. Všeobecné zásady poskytování podpory
malým a středním podnikatelům
2. Podpory poskytované v roce 2005
3. Bankovní záruky poskytované v roce 2005
4. Diskuse a individuální konzultace

Účastnický poplatek vč. DPH:
členové KHK PK 500 Kč za účastníka
nečlenové 650 Kč za účastníka

V ceně semináře je zahrnuta přednáška,
odborná publikace, občerstvení.
Účastnický poplatek je smluvní podle
zákona č. 526/1990 Sb., zahrnuje náklady
spojené s přípravou a realizací semináře.
V případě neúčasti přihlášeného se
účastnický poplatek nevrací, je možno vyslat
náhradníka.
Úhrada:
bankovním převodem na účet KHK PK,
Oblastní kancelář Orlicko, č. účtu
182867325/0300, ČSOB Česká Třebová, VS
105, SS IČO firmy. Po předchozí dohodě je
výjimečně možno poplatek uhradit na místě.

Bližší informace podává a přihlášky do 
4. 3. 2005 přijímá Krajská hospodářská
komora Pardubického kraje, Oblastní
kancelář Orlicko, Nádražní 547, 560 02
Česká Třebová (IČO 25982583), tel./fax: 465
536 016, e-mail: orlicko@khkpce.cz.

Čtvrtek 3. 3. 2005 v 19.00 hod.
VZPOURA  VE  VĚZNICI  
CARANDIRU
Film Brazílie a USA. Další vězeňský příběh 
v režii Hectora Babenca, držitele Oscara za
Polibek pavoučí ženy. Brazilská věznice
Carandiru byla s kapacitou 5000 míst
jednou z největších věznic v Latinské
Americe. V roce 1992, kdy došlo ke vzpouře,
v ní ale bylo přes 7000 vězňů. Snímek
samotný je pak drásavě autentickou
výpovědí o nelidských životních podmín-
kách ve zmíněné věznici. 
146 minut. Mluveno portugalsky. 
České titulky. Přístupno od 15 let. 
Vstupné 54 Kč.

Neděle 6. 3. 2005 v 17.30 hod.
ÚŽASŇÁKOVI
Dobrodružný animovaný film USA 
z produkce prestižního hollywoodského
studia Pixar. Superhrdinové dokazují, že svět
je třeba stále zachraňovat.
110 minut. Mluveno česky. 
Mládeži přístupný. Vstupné 49 Kč.

Středa 9. 3. 2005 v 19.00 hod.
WIMBLEDON
Romantická komedie Velké Británie. Tenista
Peter Colt klesl na sto devatenácté místo
světového žebříčku. Kariéru chce ukončit 
s divokou kartou na turnaji ve Wimbledonu.
99 minut. Mluveno anglicky. České titulky.
Mládeži od 12 let. Vstupné 54 Kč.

Čtvrtek 10. 3. 2005 v 19.00 hod.              
Pátek    11. 3. 2005 v 19.00 hod.
ALEXANDER  VELIKÝ
Historické drama Francie, Velké Británie 
a Nizozemska. Alexandrie, Egypt - 40 let po
smrti Alexandra. Starý Ptolemaios diktuje
písaři vzpomínky na léta prožitá v králově
armádě… Režie: Oliver Stone. 
176 minut. Mluveno anglicky. České
titulky. Mládeži od 12 let. Vstupné 64 Kč.
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Úterý 15. 3. 2005 v 19.00 hod.
NA  DOTEK
Milostné drama USA z roku 2004. Dívku 
v kožíšku s taškou přes rameno na
přechodu náhodou srazí auto. Pětatřicetiletý
muž odveze zraněnou dívku do nemocnice
k ošetření… V hlavní roli Julia Robertsová. 
104 minut. Mluveno anglicky. České
titulky. Mládeži od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Pátek 18. 3. 2005 v 19.00 hod.
RESIDENT  EVIL:  APOKALYPSA
Akční sci-fi horor Kanady a Velké Británie.
Mladá žena vzpomíná na minulost. 
V podzemní laboratoři unikla biochemická
zbraň  - T-virus. Nákaza proměnila lidi 
v zombie.
94 minut. Mluveno anglicky. České titulky.
Mládeži od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Neděle 20. 3. 2005 v 19.00 hod.
HLAS  MOŘE
Španělské drama slavného režiséra
Alejandra Amenábara (horor Ti druzí).
Pravdivý životní příběh muže, který 30 let
vedl kampaň za právo na svou vlastní smrt.
Film oceněný na MFF v Benátkách za
herecký výkon hlavního představitele.
125 minut. Mluveno španělsky. České
titulky. Mládeži od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 24. 3. 2005 v 19.00 hod.
LOVCI  POKLADŮ
Dobrodružný film USA. Chlapec najde na
půdě starou knihu. Přistihne ho jeho
dědeček a vypráví mu dávný příběh z roku
1832… 
131 minut. Mluveno anglicky. České
titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 69 Kč.

Pátek 25. 3. 2005 v 19.00 hod.
SNOWBOARĎÁCI
Nová česká komedie. Dva kamarádi jsou
přeborníky na snowboardových simu-
látorech. Těší se, že si konečně zajezdí na
sněhu…
99 minut. Mluveno česky. Mládeži
přístupný. Vstupné 64 Kč.

Středa 30. 3. 2005 v 17.30 hod.
CESTA  KOLEM  SVĚTA  
ZA  80  DNÍ 
Dobrodružná komedie USA. Báječná
dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelné
nebezpečí prožijí 3 hrdinové, kteří se pokusí
vyhrát krutou sázku. Hrají : Rob Schneider,
Arnold  Schwarzenegger aj. 
120 minut. Mluveno česky. Mládeži
přístupný. Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 31. 3. 2005 v 19.00 hod.
ŽRALOK  V  HLAVĚ 
Hořká komedie ČR z roku 2005. 
V přízemním bytě žije zanedbaný muž
středních let. Baví se tím, že z okna pozoruje
věčně spěchající sousedy a vše, co se na
ulici děje. V hlavní roli Oldřich Kaiser.
75 minut. Mluveno česky. Mládeži
přístupný. Vstupné 54 Kč.

JARNÍ  PRÁZDNINY  V  KINĚ

Pondělí 7. 3. 2005 v 10.00 hod.
SHREK  2
Animovaná pohádková komedie USA.
Pokračování úspěšného 1. dílu.
93 minut. Mluveno česky. Mládeži
přístupno. Vstupné 29 Kč.

Úterý 8. 3. 2005 v 10.00 hod.
U  NÁS  NA  FARMĚ
Barevný animovaný film USA. Rodinný
western se zpěvy  vypráví o zločinci, který
chtěl získat farmu Kousek nebe.
77 minut. Mluveno česky.  Mládeži
přístupný. Vstupné  29 Kč.

Středa 9. 3. 2005 v 10.00 hod.
HARRY  POTTER  
A  VĚZEŇ Z AZKABANU
Pohádkový film USA. Třetí díl adaptace
slavného bestselleru.
142 minut. Mluveno česky. Mládeži
přístupný. Vstupné 34 Kč.
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Čtvrtek 10. 3. 2005 v 10.00 hod.
PŘÍBĚH  ŽRALOKA
Animovaný film USA. Děj se odehrává pod
mořskou hladinou a jeho hrdiny jsou mořští
živočichové.
90 minut. Mluveno česky. Mládeži
přístupný. Vstupné 29 Kč.

Pátek 11. 3. 2005 v 10.00 hod.
GARFIELD  VE  FILMU
Rodinná komedie USA. Baculatý zrzavý
kocour si žije u svého pána jako v bavlnce.
Vše se změní s příchodem nové
spolubydlící.
81 minut. Mluveno česky. Mládeži
přístupný. Vstupné 29 Kč.

V dubnu 2005 uvidíte:
• Fantom opery 
• Život a smrt Petera Sellerse 
• Příliš dlouhé zásnuby 
• Sametoví vrazi • Trinity • Země nezemě
• Příběhy obyčejného šílenství 
• Kousek nebe

Filmový klub ve Vysokém Mýtě
(trocha historie)
Počátky činnosti filmového klubu ve
Vysokém Mýtě sahají do první poloviny
sedmdesátých let minulého století. Díky
nadšení a obětavosti Petra Tomáška 
a Václava Koníčka zahájil svou činnost
Filmový klub ve Vysokém Mýtě pod
hlavičkou tehdejší svazácké organizace 
v roce 1975. Program korespondoval se
školním rokem a býval rozdělen na
podzimní a jarní část. V dramaturgii, která 
z počátku vycházela ze snahy představit
vysokomýtským divákům to nejlepší 
z programové nabídky určené pro filmové
kluby, se později ustálilo nepsané pravidlo
rozdělit filmy podle geografického původu
do co nejpestřejší nabídky. 
Hrálo se dvakrát v měsíci a některé filmy se
musely promítat i dvakrát, aby byl
uspokojen poměrně velký zájem. (Je třeba
si uvědomit, že nebyla alternativa v podobě
videa či DVD a nabídka televizní zdaleka
kvalitou nedosahovala úrovně kinosálů.) 
V dobách největší slávy se pohyboval počet

Filmový klub

členů filmového klubu ve Vysokém Mýtě
mezi 700 a 800. Po dobu takřka dvaceti let
seznamoval filmový klub diváky z Vysokého
Mýta a okolí se zajímavými filmy, pořádal
miniprofily významných filmových tvůrců,
snažil se připomínat významná díla z historie
kinematografie (když se podařilo prosadit
dramaturgický záměr u ředitele Filmového
archívu). K programovému letáku a mlu-
venému úvodu před každým filmem přibyly
v osmdesátých letech také psané lektorské
úvody. 
Snaha umožnit divákům vidět zajímavá
filmová díla a pokračovat i přes pokles
zájmu diváků však narazila na počátku
devadesátých let na nepochopení tehdej-
šího ředitele M-Klubu a filmový klub byl
nucen svou činnost přerušit. V roce 2002 se
však objevili mladí nadšenci, rozhodnutí
obnovit klubovou činnost a po konzultaci 
s Asociací českých filmových klubů, která
celé klubové dění zastřešuje, bylo založeno
občanské sdružení Filmový klub Vysoké
Mýto. V roce 2003 uvedl šest klubových
představení, které si navzdory záměrně
nevýrazné propagaci získaly slušnou
podporu diváků (průměr Filmového klubu
byl 35). V letošním roce je program ještě
širší než loni, hraje se každý měsíc 
s výjimkou prázdnin. Naším cílem je počítat
s 65 členy filmového klubu a jejich
pravidelnou návštěvností v průměru 45
diváků na jedno představení. Před každým
představením dostanou diváci psaný
lektorský úvod, v němž lektor usiluje 
o charakteristiku uváděného díla a o zhod-
nocení filmu z hlediska historie kine-
matografie, významu režiséra, případně
dalších umělců na filmu spolupracujících.
Každý film je pak uveden úvodním slovem
lektora. Cílem a smyslem je upozornit na
specifika díla, na umělecké kvality filmu,
popřípadě shrnout zajímavé ohlasy na
uvedení filmu v jiných zemích. 

Jan Schejbal
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Filmový klub Vysoké Mýto uvádí
ve čtvrtek 17. března v 19.00 hod. 
v Šemberově divadle
VŠECHNO, CO JSTE KDY 
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU 
(ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT)
(Everything you always Wanted to Know
about Sex, But Were Afraid to Ask)
Režie:
WOODY ALLEN 
Scénář:
Woody Allen  
Kamera:
David M. Walsh
Hudba:
Mundell Lowe
Hrají:
Woody Allen (blázen/Fabrizio/Victor
Shakapopulis /spermie #1), John Carradine
(Dr. Bernardo), Lou Jakobi (Sam) aj.
Info:
Povídkový film inspirovaný knihou Davida
Reubena patří mezi ranná dílka amerického
komika a filmaře Woody Allena. Psal se rok
1972 a sexuální revoluce květinových dětí
doznívala. V americké televizi v tu dobu
běželo mnoho tzv. populárně naučných
pořadů, mj. i talk show Johnnyho Carsona 
s doktorem Davidem Reubenem. Woody
Allen tento pořad sledoval se svou tehdejší
partnerkou Diane Keatonovou (údajně 
v posteli) a napadlo ho přenést absurdně
pojaté téma do filmové podoby. 
Z původně plánovaných osmi povídek jich ve
finální verzi zůstalo sedm:
Jsou afrodiziaka účinná?
Co je to sodomie?
Proč mají některé ženy potíže s orgasmem?
Jsou transvestité homosexuálové?
Co to je, když se řekne sexuální zvrhlík?
Jsou výsledky výzkumu v oblasti sexu
přesné?
Co se děje při ejakulaci? 
Nevešel se příběh s názvem Co dělá z muže
homosexuála?
Sexuální osvěta v podání Woody Allena je
stylisticky pestrá, každá povídka je svým
způsobem autonomní. Celkově proto film
působí nevyváženě, avšak mohutná porce
humoru umožňuje, že i po létech je Allenova
komika přitažlivější než běžná sexuální
osvěta. 

Příjemnou zábavu přeje  Jan Schejbal

Neděle 6. 3. 2005 ve 14.00 hod.
TANEČNÍ ODPOLEDNE
se tradičně uskuteční ve společenském sále
M-Klubu.
K tanci a poslechu hraje Rytmická skupina
Stanislava Hájka.
Vstupné: 40 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne
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Středa 23. 3. 2005 v 19.30 hod.
3. představení v rámci předplatného 2005
Švandovo divadlo Praha uvede hru Pierra
Aristida Bréala
VELKÁ  MELA
Zápletka klasické francouzské komedie se
točí kolem manželského trojúhelníku,
Napoleona Bonaparta, jednoho četníka 
a francouzské kuchyně.
Vstupné: 190, 180 a 170 Kč
Předprodej od 7. 3. 2005 v Informačním
centru na Městském úřadě.

uvádí v neděli 20. března 2005 
ve 14.00 a 16.00 hod.
KAŠPÁRKOVY ČÁRY MÁRY FUK 
POHÁDKY
Pohádková komedie o tom, jak se Kašpárek
učil čarovat ...
Hraje soubor a loutky-marionety Loutkového
divadla Srdíčko o. s. v loutkové scéně M-
Klubu v Litomyšlské ul. Vysoké Mýto.

Předprodej vstupenek v Informačním centru
Městského úřadu Vysoké Mýto od 14. do 
17. března 2005 a v den představení v neděli 
20. března 2005 od 13.00 hod. přímo 
v divadle Srdíčko,

Divadlo
Šemberovo divadlo

Loutkové divadlo Srdíčko



Obor Regionální historie pokračuje těmito
přednáškami:
Středa 9. března 2005
ZVLÁŠTNOSTI LIDOVÝCH 
OBYČEJŮ NA VYSOKOMÝTSKU
Přednáší: PhDr. Radim Urbánek.

Středa 23. března 2005
REGIONÁLNÍ KROJE
Přednáší: Soňa Bezdíčková.

Začátek vždy v 15.30 hod. v malém sále
M-KLUBU.
Vstupné na každou přednášku: 50 Kč.

Univerzita volného času

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
Vysoké Mýto. Telefonické přihlášky se tento
den nepřijímají. V dalších dnech se můžete
přihlašovat během pracovní doby 
v M-Klubu osobně i tel. na 465 420 420.

Kurzy

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. března 2005 v 18 hodin
BAJKAL NA KOLE 
PŘES SIBIŘ DOMŮ
Cestovatelská diashow horolezce, cyklo-
trempa, výborného vypravěče a spisovatele
Honzy Vlasáka.
Vstupné dobrovolné.

Školení:
Městská knihovna k akci "Březen měsíc
internetu":
15. 3. 2005 ve 13.00 - 16.00 hod.
22. 3. 2005 ve 13.00 - 16.00 hod.
Individuální školení v práci s internetem pro
začátečníky. Nutné předchozí zajištění
termínu na tel. čísle 465 420 769. Zdarma. 

Vernisáž výstavy:
1. března 2005 v 17.30 hod.
Jaroslav Korbel: Barevné toulky městem

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

Oddělení pro dětské čtenáře:
ZIMA
Výtvarné práce dětí ZŠ Knířov. Výstava
potrvá do 15. března 2005.
JARO
Výtvarné práce dětí MŠ Pod Smrkem. 
Od 16. března 2005.

Městská knihovna
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Výstava knih dánského spisovatele, od
jehož narození uplyne 2. dubna 2005 200
let. Další akce související s tímto výročím
proběhnou v měsíci dubnu. 

Oddělení pro dospělé čtenáře:
BAREVNÉ TOULKY MĚSTEM
Výstava obrazů, obrázků a textilních
doplňků vysokomýtského rodáka  Jaroslava
Korbela.

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
Zábavně-naučné a vzdělávací
CD-romy v dětském oddělení
Městské knihovny
Od nového roku jsou dětským čtenářům 
k dispozici zábavně-naučné a vzdělávací
CD-romy. Nepůjčují se domů, jsou určeny 
k prohlížení na počítači v dětském oddělení.
Přij�te se podívat, poučit a vzdělávat
zábavnou formou. Vybíráme z našich titulů:

Člověk pod drobnohledem
Katka pátrá v minulosti
Věda hrou
Zpíváme s kytarou I
Dětské grafické studio
12x OKO poprvé, podruhé, do třetice
Edice Dětský koutek
Hejbejte se, kosti moje
Angličtina, němčina
Matematika, fyzika
Dějiny, vesmír
Příroda

Zajímavé tituly z novinek Městské
knihovny - únor 2005
Naučná literatura
Hobhouse, Henry:  Šest rostlin, které
změnily svět

Kiyosaki, Robert: Kam se poděly mé
peníze?
Melgosa, Julián: Umění výchovy dítěte
Pachmanová, Martina: Neznámá území
českého moderního umění 
Sadalla, Gail: Konflikt, koření života

Beletrie
Besserová, Miroslava: Snowboar�áci
Däniken, Erich von: Zlomek času
Pelantová, Eva: Hop nebo trop
Ryba, Mirko: Dobrý mukl Švenk
Serno, Wolf: Ranhojičova pou�

Literatura pro děti
Badiel, Ivor: Tajemná magie
Cabot, Meg: Andělé smrti
Delano, Marfé Ferguson: Pouš�
Diviš, Ivan: Říkadla a kecadla
Miler, Zdeněk: Krtkův den
Sutherland, Gill: Jak si upravit pokoj…

K rozhovoru pro Vysokomýtský zpravodaj
přizvala ing. Dagmar Sabolčiková
horolezce, cyklotrempa a spisovatele
Jana Vlasáka, který je nezaměnitelnou
postavou naší outdoorové scény.
Jan Vlasák je výborný vypravěč, jehož
cestovatelská diashow poznáte podle salev
smíchu posluchačů v sále. Je také jedním 
z našich nejlepších outdoorových literárních
humoristů, který ve svých knížkách z cest
břitkým suchým humorem komentuje
zážitky s domorodci a někdy i s našinci.
Vyšly mu už čtyři knihy. Tu poslední, Pestrý
život cyklotrempa, si je ještě možno pořídit 
v knihkupectvích. 

Honzo, prosím Tě, jak ses ke psaní vůbec
dostal?
Původně jsem si budoval kariéru jako dělník
v továrně. Pracoval jsem tam, mezi ježděním
na vandry a trempské potlachy, přes 10 let.
V zahraničí - (v Rumunsku, kde taky jinde, za
bolševika) jsem byl poprvé v 28 letech.
Dobrodružné hormony už nedaly pokoj.
Odstěhoval jsem se na deset let do
Vysokých Tater. Tam jsem se dal na
horolezectví. Horolezecké výpravy - ty mně
hověly. Jenže pak mě začal zajímat spíš
lidskej život než liduprázdné vrcholky hor.
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Velociped je pro takové poznávání ideální.
Vyvinu rychlost tak akorát, abych stihnul
vnímat okolí, a přitom se od rána do večera
odkudsi kamsi dostal. Dopravu máte
zdarma. My - zkušení trempisti - máme
gratis i noclehy. Jíst musíte a� ležíte nebo
jedete… Ale ty ses ptala na psaní… Nemysli
si, že si uděláš kurz psaní a bude z tebe
spisovatel. Nevím jak Vieweghovi, ale mně
jde psaní děsně ztuha. Po cestě si píšu jen
stručné poznámky. Když mě něco napadne,
musím zastavit a hned si to zapsat, protože
za chvilku bych to určitě zapomněl.

Ujet 8300 km průměrem 103 km za den -
to není jen tak. Jak trénuješ?
V Portugalsku jsou hrozně hrbolaté silnice 
a k tomu mi tam tři týdny pršelo. Proto je to
jen těch 103 km. Ale k otázce: kdesi jsem
slyšel nebo četl, že tuk, když přijde na věc,
se mění na energii. Proto před vandrem co
nejvíc jím a minimálně se pohybuju, abych
se obalil sádlem. Důsledně dávat přednost
výtahu před schodišti a tak. Nejnáročnější
část přípravy před cestou na Sibiř byla
přejíst se čokolády tak, abych na ni dva
měsíce nedostal chu�. Ale zbytečně jsem se
trápil. Čokoláda je v těch končinách běžně 
k dostání. Pro zpestření si občas dám
24hodinovku na běžkách, kterou pořádají
kamarádi na Vysočině.

Kde jsi byl s kolem nejdále?
Na východě u jezera Bajkal a v Indii. Na
západě v Mexiku. Na severu to byl
skandinávský Nordkapp… vlastně Knivsk-
jelodden. Tento mys leží naproti Nordkappu
přes zátoku a vybíhá více k severu. Na rozdíl
od těžce komerčně podchyceného
Nordkappu je Knivskjelodden krásně
romantický. Nejjižněji jsem byl na Srí Lance.

A kde se ti  nejvíce líbilo?
Nejhezčí krajina je v Norsku a nezvláštnější
na Islandu. Nejsvéráznější a nejfoto-
geničtější lidé žijí v Indii, nejpřátelštější 
v bývalém SSSR…

Kde ti bylo nejhůř?
Asi v Laponské tundře na severu
Skandinávie v devadesátém prvním. Úroda
komárů byla šílená a k tomu denně pršelo. 
A když do mě v Bělorusku bouchlo auto 
a zlomilo mi krček stehenní kosti. Detailně to
probírám v knize Ze života cyklotrempa.

Jak se na cestách stravuješ?
Restauranty bojkotuju. Dávám vydělat spíš
supermarketům. Základ tvoří těstoviny.
Jednou na slano - s bujonem či se
sardinkami, pak s cukrem, kakaem… strava
má být pestrá. Tak střídám kolínka, vrtule,
nudle, mušličky, šrouby… Vařím si dvakrát
denně na benzínovém vařiči. Ale když mě
osud zavál do Kazachstánu nebo do Mexika
a Indie, zjistil jsem, jak příjemné je
poobědvat v jejich kioskovité hospodě.

Jaké máš kolo?
Te� jezdím na takové směsce natřené na
špinavě šedohnědo se starým pytlem od
brambor na nosiči. Prostě raketýr - jak se
těmto živlům říká v Rusku - o mne nezavadí
ani pohledem. Ani ti zlí  a zkorumpovaní
kazašští policajti ze mě nikdy nedostali ani
dolar. Naopak. Několikrát mě dokonce
obdarovali několika místními penízy, abych
měl na chleba. Důležitá jsou kvalitní kola,
tedy ráfky, výplety, to ostatní mám to
nejlevnější, co existuje.

Jan Vlasák přijal pozvání Městské knihovny
ve Vysokém Mýtě v říjnu 2004. Na jeho další
návštěvu se těšíme 15. března 2005. Jeho
beseda s diapozitivy s názvem "Bajkal na
kole přes Sibiř domů" se jistě opět setká se
širokým zájmem jeho vděčných diváků,
posluchačů a čtenářů...

Indie... s příslušníkem vyšší kasty (ten pěkný turban 
i vous...) řeší Honza Vlasák trasu.
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6. 3. - 10. 4.
II. SALON 
MALÍŘŮ VYSOKOMÝTSKA
Skupinová výstava výtvarníků sdružení
Triangl
Josef Bartoň, Jaroslava Cermanová, Josef
Hrdina, Jaroslava Jílková, František
Kotouček, Jaromír Krosch, Jindřich Rejnart,
Zdeněk Rosák, Miroslav Sotona, Jaroslav
Šimek, Jindřich Šmöger, Iva Vanžurová a Jiří
Zejfart.

Vernisáž v neděli  6. 3. v 10  hod., Výstavní
síň Jana Jušky
Úvodní slovo: PhDr. Jan Kapusta
Hudební vystoupení: Jan a Otakar Klímovi
Denně kromě pondělí a úterý 
9 - 12, 13 - 17 hod.

Výstavy
Městská galerie

Výstava
Do 3. dubna 2005 pokračuje ve výstavních
prostorách Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě výstava 
Plesová sezona aneb jak se bavili naši
předci ve druhé polovině 19. a první
polovině 20. století. Jde o výstavu 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

Přednáška
doc. MUDr. Jiřího Ramby
ANTROPOLOGICKO-LÉKAŘSKÉ
NÁLEZY
na lebkách některých osobností naší historie
ve čtvrtek 17. března 2005 od 18.00 hod.
v malém sále M-Klubu ve Vysokém Mýtě.

Přednáška
dr. Vladimíra Matesa
JMÉNA TAJEMSTVÍ ZBAVENÁ
ANEB
„PROČ SE PAN NOVÁK 
JMENUJE NOVÁK“
ve čtvrtek 31. března 2005 od 18.00 hod.
v malém sále M-Klubu ve Vysokém Mýtě.

Vstupné na přednášky je 25 Kč.

VÝZVA ČTENÁŘŮM 
VYSOKOMÝTSKÉHO 
ZPRAVODAJE ….
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě žádá
touto cestou všechny své příznivce 
o pomoc. Na období 18. dubna - 8. května
2005 připravuje muzeum výstavu
papírových tašek našich i světových firem, 
a to z majetku soukromé sběratelky. Chtěli
bychom doplnit výstavu předměty
dokumentujícími činnost obchodníků, kteří
působili nebo působí v našem městě a jeho
okolí. 
Pokud vlastníte takové papírové tašky nebo
sáčky a jste ochotni je nabídnout k vystavení
(a třeba i k pozdějšímu darování nebo
odkoupení) vysokomýtskému muzeu,
budeme velice rádi.

Soňa Bezdíčková
kurátorka výstavy
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PRÁZDNINOVÉ TERMÍNY:
Jarní prázdniny:
7. 3. 2005 - 13. 3. 2005
Velikonoční prázdniny:
24. 3. 2005 - 25. 3. 2005
Hlavní prázdniny:
1. 7. 2005 - 31. 8. 2005

Školní rok 2005/2006 začíná 1. 9. 2005

POHÁDKOVÝ ZÁPIS 
NA ZŠ JAVORNICKÉHO
ANEB
JAK KŘEMÍLEK 
S VOCHOMŮRKOU 
BYLI VE ŠKOLE
Zápis na ZŠ Javornického se stejně jako 
v předešlých letech nesl ve znamení
pohádek. Budova základní školy U Kostela se
proměnila na páteční odpoledne 
v pařezovou chaloupku. Budoucí prvňáčci 
a jejich rodiče se zde mohli potkat 
s opravdovým Křemílkem a Vochomůrkou,
jejichž ztvárnění se dobře zhostili žáci 9.B 
a 7.B. Pohádkové postavičky provázely děti a
rodiče po škole, aby se v chodbičkách
pařezové chaloupky neztratili. Z mnohých
budoucích prvňáků tak spadla tréma a když
je pak v útulných třídách přivítaly paní
učitelky, budoucí žáčci se bez obav mohli
pochlubit tím, co se naučili ve školce i doma.
Mohli zazpívat písničku, či přednést
básničku. Někteří z nich se pochlubili 
i vlastní tvorbou, jako malá Adélka:

Budíky
Anička našla budíky,
králíci se jí pletou pod nohy
a Anička tancuje,
že jim nos už maluje.

Odměnou pro všechny děti byl kromě
malého dárečku, který připravili učitelé 
a žáci II. stupně, i úsměv pyšných rodičů. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Vážení přátelé,
rádi bychom Vás informovali o činnosti
Základní umělecké školy Vysoké Mýto 
v uplynulém pololetí školního roku
2004/2005. 

V hudebním oboru uspořádalo 11  učitelů
pro své třídy  třídní besídky. 
Na 6 interních žákovských besídkách
vystoupilo již 116 žáků. Interní žákovské
besídky, které s různým nástrojovým
obsazením pořádáme pro veřejnost, se
konají každých čtrnáct dní v úterý v 16.30
hod. 
Přehled koncertů a příležitostních
vystoupení: 
Vystoupení dětského pěveckého sboru
Rubínek na aktivu Hospodářské komory
Pardubického kraje,
Vystoupení žes�ového souboru na Pražské
věži při Večeru světel,
Vánoční koncert žáků ZUŠ,
Adventní koncert dětského pěveckého
sboru Rubínek v chrámu sv. Vavřince,
Vánoční koncert dětského pěveckého sboru
Rubínek ve Skořenicích,
Vánoční koncert dětského pěveckého sboru
Rubínek v evangelickém kostele ve
Vysokém Mýtě,
Vánoční vystoupení v penzionu,
Výchovně dramatické hudební představení
pro malé děti Pohádka o Violence -
uskutečnilo se dvakrát pro mateřské školy  
a jednou pro veřejnost,
Kytarový žákovský koncert,
Vystoupení saxofonového kvartetu na
akademii Gymnázia ve Vysokém Mýtě,
Koncert Big bandu v Kulturním domě 
v Kosteleckých Horkách,
Pololetní žákovský koncert I,
Pololetní žákovský koncert II.
Pro žáky dětského pěveckého sboru
Rubínek a pro žáky Saframentské kapely
uspořádali jejich učitelé soustředění.
Žáci výtvarného oboru představili svoje
práce na Vánoční výstavě v Litomyšlské
věži. K předvánoční atmosféře přispěli
koledami a skladbami žáci hudebního
oboru.
Výtvarný obor má svou stálou výstavu 
v budově školy. 
Taneční obor předvedl svoje taneční
vystoupení "Noční obloha" a "Slavnost" na
besídce v Orlovně a na karnevalu MŠ Pod
Smrkem.

Školy

19



Žáci literárně dramatického oboru se
veřejnosti představili:
vystoupením v Muzeu A. V Šembery 
v Městské knihovně na Literárním
podvečeru  pro nevidomé a  v již zmíněné
Pohádce o Violence.
Žáci tohoto oboru pravidelně vystupují na
besídkách a koncertech školy.
Žáci naší školy se účastní různých soutěží:
Pěvecké celostátní soutěže Antonína
Dvořáka a Leoše Janáčka se zúčastnili 
4 žáci  ředitelky Ivany Lukášové. Získali tato
ocenění: Kristýna Cupasová, Martin Šafr 
a Filip Dvorský - 3. cenu, Jiří Ullrich -  čestné
uznání.
Nyní probíhá Soutěž pro klavír, smyčce 
a kytaru, vyhlášená pro ZUŠ
ministerstvem školství. Ze školního do
okresního kola postupují tito žáci:
za klavírní oddělení - Tereza Lacmanová,
Lucie Pešková, Lukáš Doležal, Simeon
Makovský, Barbora Schejbalová, Barbora
Sodomková, Zuzana Fendrychová, Kateřina
Šauerová, Barbora Patková, Markéta
Koblížková, Irena Oupicová, Pavla
Svobodová;
za smyčcové oddělení -  housle: Anežka
Jiskrová, Vojtěch Jiraský, Adéla Košnarová,
Michaela Gregorová, Filip Holacký, Adam
Krabica, Anežka Soušková; 
violoncello: Jiří Dostál, Štěpán Jurčík;
za kytarové oddělení - Ladislav Beneš, Jan
Dejdar, Veronika Soušková, Aneta
Kolisková, Denisa Svobodová, Jakub
Klement, Michaela Kozminská, Miroslav
Jurčík, Nicola Doležalová, David Nešpor.
Všem soutěžícím přejeme v dalším kole
hodně štěstí!                            

Pedagogický sbor ZUŠ

Koncerty:
17. 3. 
Písničky z pohádek - koncert pro
mateřské školy - koncertní sál ZUŠ -
(dopoledne)

21. 3. 
Jarní žákovský koncert - koncertní sál
ZUŠ, zač. v 17.00 hod.

Vyšší odborná škola stavební a Integrovaná

střední škola stavební ve Vysokém Mýtě
pořádá
JARNÍ  KONCERT
Účinkuje: Adamusovo trio: Jan Adamus -
hoboj, anglický roh, Jitka Adamusová - housle,
Květa Novotná - klavír.

Na programu skladby:
J. Brahmse, C. Debussyho, J. Haydna, 
B. Smetany, A. Pasculliho,  E. Viklického.

Šemberovo divadlo 22. března 2005, 
začátek 19.30 hod.

Vstupné: 110, 100, 80 Kč
Předprodej vstupenek ve VOŠ a ISŠS, telefon
465 420 314 a v Informačním centru Města
Vysoké Mýto od 7. 3. 2005. 

Česká křesanská akademie 
ve Vysokém Mýtě zve na

PÍSŇOBRANÍ
melodie inspirované lidovou hudbou 
z Moravy, Slovenska, Ma�arska, Rumunska a
Irska - koncert HUDECKÉ ÚDERKY
Jitka Šuranská - zpěv, housle,  Jiří Plocek -
housle, mandolína a další nástroje
8. 3. 2005 od 19 hod. v koncertním sále ZUŠ
Vysoké Mýto. Vstupné dobrovolné.

Vysokomýtský smíšený pěvecký sbor
Otakar pořádá osmý ročník Festivalu
pěveckých sborů. Již tradičně se do
Vysokého Mýta sjíždějí pěvecké sbory
předvést svůj repertoár našim posluchačům.
Je to také velmi dobrá příležitost pro
vzájemné porovnání repertoáru i úrovně
jednotlivých sborů. Při této příležitosti se 
v předcházejících letech na jevišti vystřídala
řada účinkujících z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Letos jsou pozvány smíšené pěvecké
sbory DALIBOR ze Svitav a SLAVOJ
z Chrudimi. Samozřejmě vystoupí i místní
pěvci - OTAKAR celý festival uzavírá.
Srdečně Vás zveme ve středu 16. 3. 2005 
v 19.00 hod. do Šemberova divadla.
Vstupenky v ceně 70, 60 a 50 korun budou
v předprodeji od středy 2. 3. 2005 
v Informačním centru Městského úřadu ve
Vysokém Mýtě.

Koncerty

Festival pěveckých sborů
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připravilo na rok 2005 celoroční cyklus
přednášek  k významným dnům životního
prostředí Povídání o životním prostředí při
šálku čaje. Každý měsíc bude pro všechny
zájemce připraven zajímavý program ve
smyslové skautské zahradě, která byla 
v loňském roce otevřena vedle Galerie ve
Zvonici. 
První beseda se bude konat v úterý 
22. 3. 2005 v 18.30 hod. ve skautské
klubovně u Zvonice. Bude věnována
prvnímu jarnímu dni (21. 3.), Světovému dni
vody (22. 3.) a Světovému dni meteorologie
(23. 3.). Besedovat o těchto a dalších
tématech bude RNDr. Václav Cílek, ředitel
Geologického ústavu AV ČR, který se
zabývá změnami klimatu a prostředí,
vývojem české krajiny a vztahy mezi
přírodou a civilizací.

DISCO 75 - 90
2. 4. 2005 od 19.00 hod. v restauraci Slavie
- stylová diskotéka v dobových kostýmech 
a s kulturním programem.
Vstup 70 Kč.

Červení králíčci

Skautské středisko Lejsek

V sobotu 2. dubna 2005 od 15 do 18 hod. 
v prostorách  M-Klubu.
Sahadža jóga je jednoduchá meditační
technika, která vám může pomoci dosáhnout
vnitřního klidu, rovnováhy i zdraví. Aktivní
účastníci bez rozdílu věku jsou srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné.

Sahadža jóga

12. 3. 2005 pořádá vinárna Lyra 
COUNTRY BÁL
hraje skupina Ponny Expres.
Tequila párty - zajímavé ceny.
Předprodej vstupenek ve vinárně Lyra.

Country bál

Čtvrtek 3. 3.
Turnaj ve vybíjené pro 3. a 4. třídy
základních škol
Sobota 5. 3.
T-Komplex startuje na taneční soutěži 
v Havlíčkově Brodě.

Jarní prázdniny s Mikádem
Pondělí 7. 3.
POJĎTE S NÁMI NA KUŽELKY
Sraz v 9.00 hod. před Sokolovnou, doba
trvání 2-3 hodiny, vybíráme 30 Kč
Na tuto akci je nutné se předem přihlásit na
DDM Mikádo nebo telefonicky na tel. 
465 424 314.

Úterý 8. 3.
SYPANÁ BATIKA
Sraz v DDM Mikádo v 9.00 hod., s sebou bílé
nebo světlé tričko, 10 Kč.

ODPOLEDNE 
SE STOLNÍM TENISEM
Sraz ve 13.00 hodin před Orlovnou, vstup
pro nečleny kroužků stolního tenisu 10 Kč.

Středa 9. 3.
POHÁDKA FERDA MRAVENEC
Loutková pohádka pro malé děti. 
Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 10. 3.
ZÁJEZD NA HORY - ČENKOVICE
Odjezd v 8.00 hod. od statku U Klocklerů
(autobusová zastávka u ZUŠ). 
Pro samostatné lyžaře, nebo v doprovodu
rodičů. Cena orientačně 100 Kč.
Na tuto akci je nutné se předem přihlásit 
v DDM Mikádo nebo telefonicky na tel. 
465 424 314.
Pátek 11. 3.
VAŘÍME DOBROTY
Pro kluky i holky. Sraz v 10.00 hod. v DDM,
30 Kč.

Dům dětí a mládeže
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LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD JESENÍKŮ
Datum: neděle  13. 3. 2005.
Odjezd: 6.30 hod. od Šemberova divadla
(návrat asi v 19 hod.) řidič p. J. Bezděk.     
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 - Jelenní Studánka (po zel. 6)  -
Ovčárna (11,5) - Švýcarna (18) - Červenohorské
sedlo (26 - první  možnost nástupu na autobus)
- 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.

Sport
Sportovní klub Donocykl

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ 
DO ODDÍLU KARATE 
MSK SOKOL VYSOKÉ MÝTO
Pondělí 7. 3. 2005 od 18.00 do 19.00 hod.
Pátek 11. 3. od 16.00 do 17.00 hod.
Kde: Sokolovna na Tyršově náměstí.
Kdo: všichni od 13 do 100 let.
Za kolik: zápisné 100 Kč.
Informace: ve výše uvedených hodinách na
tréninku.

Výzva!!!
Pořadatelé akce „Karneval RIO DE MEJTO„
vyzývají všechny organizace, spolky, sdružení,
kluby i jednotlivce.
Nese�te doma, poj�te se pobavit do RIA
(náměstí Přemysla Otakara II - 14. 5. 2005)
Připravte se už nyní na karnevalový rej - vyrobte
masku pro jednotlivce i kolektiv, alegorický vůz,
kterým se můžete prezentovat.
Součástí karnevalového reje budou pouliční
divadla, živá hudba, soutěže o nejlepší masky
(jednotlivec, skupina), nejlepší alegorický vůz,
workshopy pro děti i dospělé, čajovna,
občerstvení a mnoho dalších doplňkových
aktivit.

Další informace k akci sledujte ve Vysoko-
mýtském zpravodaji a na plakátech.

Odjezd zpět: Červenohorské sedlo, parkoviště
15.30, Ramzová, parkoviště 17.00 hod. 
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.

Velikonoční prázdniny
Čtvrtek 24. 3.
BOWLING VE SPORTCENTRU
Sraz v 10.00 před Sportcentrem, vstupné 60
Kč.
Na tuto akci je nutné se předem přihlásit 
v DDM Mikádo nebo telefonicky na tel. 
465 424 314.

Pátek  13. 3.
VÝROBA VELIKONOČNÍCH 
DEKORACÍ v DDM Mikádo
Sraz v 9.00 v DDM,  30 Kč.

Karneval RIO DE MEJTO

SKI SNĚŽNÍK DOLNÍ MORAVA
Do popředí stále širší lyžařské veřejnosti se
dostává v posledních letech lyžařské
středisko pod Králickým Sněžníkem SKI
SNĚŽNÍK Dolní Morava. To se rozkládá na
severozápadních svazích hory Slamník 
v nadmořské výšce od 748 do 1200 metrů
nad mořem.
Panoramatické výhledy z vrcholů sjezdovek
na masiv Králického Sněžníku a jeho
jednotlivé hřebeny i na protisvah hory Klepý
nenechá rozhodně nikoho na pochybách,
že se nachází už ve skutečných horách. Ale
nejen nadmořská výška je zárukou dobrého
zimního střediska. Zdejší lyžařské svahy
nabízejí tratě všech stupňů obtížnosti.
Vrcholová část sjezdovky „A“ patří dokonce
k nejstrmějším v České republice. Kvalita
obou sjezdovek je potvrzena i homologací
mezinárodní lyžařské federace FIS. Není
tedy výjimkou, že se zde  setkáte se členy
naší lyžařské reprezentace připravující se na
závody Světového poháru. Dolní část
sjezdovky „B“ je zase přímo šita na míru
začátečníkům, rodinnému lyžování s dětmi,
školní kurzy i seniory. Spodní část sjezdovky
„A“, což je zhruba 500 m, je navíc osvětlena
a umožňuje večerní lyžování - každé úterý,
čtvrtek, pátek a sobotu vždy od 18 do 21
hodin.
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Letošní sezóna začala díky chladnému
počasí a možnosti plného umělého
zasněžování poměrně brzy - už 27. lis-
topadu loňského roku a hned od této doby
se na obou sjezdovkách střídají malí 
i velcí, domácí i zahraniční návštěvníci - a to
denně od 9 do 16 hodin.
Svahy na Dolní Moravě přilákaly koncem
ledna také novináře ze 40 zemí - 
z nejrůznějších světových médií, kteří zde
závodili v obřím slalomu v rámci 
51. mistrovství světa novinářů - SCIJ.
Poslední lednový víkend si zde změřili síly
žáci  při republikových kontrolních závodech
RKZ 4 ve slalomu, obřím slalomu a SG, další
závody („STOP DROGY“ a „UNITOP ČR“) se
konaly 19. - 20. února. Začátkem března se
zde připravují ještě závody FIS juniorů na
mistrovství České republiky ve slalomu,
obřím slalomu i SG. 
Lyžařské středisko SKI SNĚŽNÍK rozšířilo 
v letošní sezóně své služby o Infocentrum,
kde návštěvníci Dolní Moravy získají veškeré
informace o svazích a o aktuálních sněho-
vých podmínkách a dokonce si zde mohou
zakoupit nejrůznější lyžařské potřeby 
a suvenýry.
Přímo na sjezdovkách vyrostla nová sociální
zařízení, posíleny jsou i pokladny, aby
návštěvníci nemuseli dlouho čekat na své
odbavení.
Také v letošní sezóně jezdí mezi Králíky 
a Dolní Moravou zdarma skibus, který je
posílen o spoj na večerní lyžování, a to nejen
na jízdu ke svahům, ale i po lyžování zpět do
Králík. Pokud přijedou návštěvníci svými
vlastními vozidly, mohou zaparkovat na
záchytném parkovišti „Na konečné“ zdarma. 
V provozu jsou také půjčovny a lyžařské
servisy, stejně tak, jako lyžařská škola pro
malé i odrostlejší lyžaře.

Jak na Nový rok, tak po celý rok!
Hned 8.1. se do Vysokého Mýta sjeli
nejlepší šachisté z Pardubického kraje na 
3. kvalifikační turnaj krajského přeboru
jednotlivců kategorií do 10 a 12 let. Zejména
ve  starší kategorii se vysokomýtští neztratili.
Ještě před posledním kolem si Marek
Tomeš i Kristýna Sabolová mohli dělat
čáku na vítězství v turnaji. Bohužel se jim
poslední partie nevydařily a nakonec
obsadili 3., resp. 5. příčku. Těsně za nimi
skončil mezi nejlepšími i Matěj Sháněl.
Konečné pořadí: 1. Kapoun Vít (Ústí n. O.) 6
(23,5), 2. Rott Michal (Hlinsko) 6 (23), 
3. Tomeš Marek (Vysoké Mýto) 5 (24,5), 4.
Cvrkal Richard (Moravská Třebová) 5 (20,5),
5. Sabolová Kristýna (Vysoké Mýto) 
5 (20,5), 6. Sháněl Matěj (Vysoké Mýto) 
5 (20), atd. Celkem se zúčastnilo 37 hráčů z
oddílů celého Pardubického kraje.
V sobotu 15. 1. se v České Třebové
uskutečnil 1. turnaj krajské soutěže
čtyřčlenných družstev. Vysoké Mýto mělo
zastoupení dvěma družstvy: Béčko hrálo 
v sestavě Tomáš Ondrej, Václav Jílek,
Michal Hanč a Kristýna Sabolová a od
začátku bojovalo o palmu vítězství. Céčko
nastoupilo v sestavě Šimon Krejza,
Ondřej Borovec, Matyáš Edl a Fedor
Haljuk a po počátečních rozpačitých
výkonech se nakonec probojovalo do lepší
poloviny tabulky. Konečné výsledky 
20 zúčastněných družstev:

Šachy
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Aktuální informace o SKI centru SNĚŽNÍK
Dolní Morava se můžete dozvědět na
nových webových stránkách, na rozhla-
sových vlnách mediálního partnera Černé
Hory či v ostatních českých celostátních 
i regionálních médiích, zabývajících se
zimními sporty a volným časem.

Mgr. Jana TRNKOVÁ
vedoucí Informačního centra SKI SNĚŽNÍK
Dolní Morava tel. 465 634 012
www.skisneznik.cz



1. DDM Alfa Pardubice 22 (115,5), 2. ŠK
Sokol Vysoké Mýto B 22 (115), 3. Jiskra
Ústí n. O. B 18.5, 4. TJ Lanškroun B 16…., 
9. ŠK Sokol Vysoké Mýto C 14,5.
O kvalitních výkonech hráčů Vysokého Mýta
svědčí fakt, že Tomáš Ondrej i Kristýna
Sabolová si získali 3.VT a Matyáš Edl
vybojoval 4.VT.

Poslední sobotu v lednu čekal
vysokomýtské zájezd do Jedovnice, kde
změřili své síly se dvěma těžkými soupeři 
v 6. a 7. kole české ligy dorosteneckých
družstev. Jednalo se o 2 klíčová utkání se
soupeři, kteří mají podobný cíl - záchranu 
v soutěži. Po většinou kvalitních výkonech
se jim podařilo obě utkání vyhrát, a tak před
závěrečnými čtyřmi koly je již pohled na
tabulku poněkud optimističtější. 
Výsledky: DDM Karosa Vysoké Mýto - SS
Brno Vinohrady 4:2 (Beneš 0, Kosek 0,
Sabolová G. 1K, Tomeš 1, Jílek 1,
Sabolová K. 1) DDM Karosa Vysoké Mýto
- TJ Sokol Jedovnice 4,5:1,5 (Beneš 0,5,
Kosek 1, Sabolová G. 1, Tomeš 1, Jílek 1,
Sabolová K. 0).
Tabulka:

1. Loko Česká Třebová 7 7 0 0 35,0 14
2. TJ DDM Chrudim 7 5 1 1 25,5 11
3. Panda Rychnov n. K. 7 4 2 1 26,5 10
4. Jiskra Hořice 7 4 1 2 26,0 9
5. Jiskra Havlíčkův Brod "B" 7 4 1 2 25,0 9
6. Jiskra Nový Bydžov 7 3 2 2 25,0 8
7. DDM Karosa Vysoké Mýto 7 3 2 2 22,0 8
8. SS Brno Vinohrady 7 3 1 3 20,5 7
9. TJ Sokol Jedovnice 7 0 3 4 15,0 3

10. TJ Náměš� nad Oslavou 7 1 1 5 13,5 3
11. Sokol Hradec Králové 7 0 2 5 12,5 2
12. TJ Ž�as Ž�ár nad Sázavou 7 0 0 7 5,5 0

Ve středu 2. 2. uspořádala ZŠ Jiráskova ve
spolupráci se šachovým klubem ve Vysokém
Mýtě krajské finále přeboru škol v šachu
čtyřčlenných družstev. V kategorii 1. - 5. tříd se
zúčastnilo 6 škol, které bojovaly zejména o dvě
postupová místa do celostátního kola.
Nakonec si postup po zásluze vybojovali žáci
ZŠ Javornického Vysoké Mýto (Tomeš
Marek, Sháněl Matěj, Sabolová Kristýna 
a Vomáčko David) a ZŠ Dobrovského
Lanškroun. V kategoriích 6. - 9. tříd se mezi
sedmi zúčastněnými školami výrazně prosadila
víceletá gymnázia a postup do republikového
finále si po dramatickém souboji vybojovalo
Gymnázium Chrudim a Gymnázium Vysoké
Mýto (Sabolová Gabriela, Kosek Marek,
Ondrej Tomáš a Vomáčko Petr).

Z tohoto stručného přehledu výsledků je
zřejmé, že se ŠK Sokol Vysoké Mýto řadí mezi
nejúspěšnější šachové oddíly v Pardubickém
kraji. Věřím, že za pokračující podpory a.s.
Karosa Vysoké Mýto, Města Vysoké Mýto,
DDM Mikádo, ZŠ Jiráskova, Sokola Vysoké
Mýto, Vysokomýtského zpravodaje a případně
dalších sponzorů mládežnického šachu ve
Vysokém Mýtě se podaří na tyto vynikající
výsledky úspěšně navázat. V nejbližší době
nás čeká 2. a 3. kvalifikační turnaj krajského
přeboru jednotlivců kategorií do 14 a 16 let, 8.
a 9. kolo české ligy dorostu a vrcholem by
měla být účast tří hráčů Vysokého Mýta na
březnovém Mistrovství České republiky
mládeže ve Zlatých Horách

Marian Sabol

MAPETO
děkuje všem sponzorům, rodičům a dětem,
kteří se zasloužili o zdárný průběh všech
předchozích ročníků Sportovní akademie,
na které se vystřídalo přes 300 dětí.
Je příjemné zjištění, že i přes náročný
program Sportovní akademie je o takto
zaměřený tábor stále zájem. Ne každý se
vydá na tábor 40 km na kole, přespí pod
širákem, vyleze na skálu, posadí se na koně
či se odváží do kanoe. Mape�áci toto
zvládnou a navíc provozují další méně
tradiční sporty jako je baseball, lakros,
florbal, lukostřelba, pétanque, box či střelba
ze vzduchovky. O dobrodružné hry v lese
také není nouze, a tak není divu, že většina
uchazečů se účastní tohoto sportovního
kempu pravidelně.
Na jubilejní 10. ročník jsou zváni všichni,
kteří se chtějí seznámit s méně dostupnými
sporty a přitom si zahrát své oblíbené (tenis,
basketbal, nohejbal, volejbal, stolní tenis…).  
Na známé i neznámé tváře se těší MArtin,
PEpa, TOmáš a ostatní vedoucí. Bližší
informace získáte na internetové adrese
http://sweb.cz/Mapeto.T nebo na telefonu: 
465 423 404, 737 606 516 - p. Kvapil nebo
465 472 910, 605 160 928 - p. Bek.

Za organizátory  Mgr. Josef Kvapil
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V prvním čísle Vysokomýtského zpravodaje jsem se jeho čtenářům pokusil krátce představit
vysokomýtské Obvodní  oddělení Policie České republiky. Dnes bych se chtěl zmínit o jeho
úkolech. Jedná se o výkonný organizační článek služby pořádkové policie s plánovaným
počtem  19 policistů,  vedoucím oddělení, jeho zástupcem a sekretářkou. Obsadit místa policistů
se však již několik let nedaří. Současný skutečný  stav policistů je 16.  Nejkritičtější situace byla
v roce 2003, kdy chybělo  7 policistů. Věkový průměr oddělení činí 29 let. Jde o útvar III. typu,
proto u něho není  zřízena "hlídková služba", tak jako  v Praze, krajských,  okresních  nebo jiných
větších městech.  (Oddělení druhého  typu musí čítat nejméně 30 a prvního  typu nejméně 60
policistů.)  To bohužel znamená, že ve Vysokém Mýtě  nejsou zařazeni policisté, jejichž výhradní
činností  je hlídkovat v ulicích. V návaznosti na plnění jiných úkolů se zde vykonává vyšší typ
dohledu nad bezpečností tzv. "obchůzková služba".   Úkoly zdejších policistů by se daly rozdělit
do několika základních skupin. Jedná se zejména o úkoly v trestním řízení. Tedy  zpracování
většiny  trestných  činů různé složitosti, ke kterým dojde ve služebním obvodu.  Pouze mizivé
procento z nich od počátku administrativně vede  služba kriminální policie a vyšetřování. Jde  jen
o ty nejzávažnější, jako je vražda, znásilnění, pohlavní zneužívání a podobně. Na jejich šetření
se  vysokomýtští policisté také nemalou měrou  podílejí. Jen pro  srovnání, například bavorská
pořádková služba předává  trestný čin krádeže kriminální službě  od  škody ve výši cca 
20 000 Kč. Naše  pořádková policie šetří krádež  do výše 500 000 Kč. Dále se jedná o plnění
procesních úkonů formou dožádání pro jiné orgány činné v trestním řízení,  jimiž jsou  ostatní
základní útvary, služba kriminální policie, vojenská policie, státní zastupitelství, soudy 
a podobně.  Druhou  významnou oblastí jsou úkoly v  přestupkovém řízení. Jde  o krádeže do
pěti tisíc korun, výtržnosti, požáry, manželské, sousedské a jiné rozepře, dopravní nehody a jiné
přestupky v dopravě, přestupky na úseku toxikomanie, zdravotnictví, zemědělství, myslivosti 
a rybářství, občanských průkazů, státní správy, poštovních služeb a telekomunikací,   energetiky,
veřejného pořádku, životního prostředí a nepřeberné množství  dalších. Některé z nich řeší
policisté ve své  kompetenci, jiné po zpracování předávají k rozhodnutí příslušným institucím.
Dalším okruhem činnosti  je plnění úkolů na vyžádání jiných státních orgánů. Velký podíl z nich
tvoří  doručování písemností. Přestože  těmto orgánům zákony ukládají,  aby  náhradní
doručování písemností prováděly sami, konají tak  pouze  prostřednictvím policie. Mimo to pro
ně policisté  provádějí zjiš�ování pobytu občanů, zaměstnání,  tvorbu posudků, předvádění osob
před instituce po celé ČR, dodávání do vazby,  do výkonu trestu a   podobně. V neposlední řadě
jde o součinnost s jinými  službami policie na území republiky.  Jde o pátrání po  hledaných 
a pohřešovaných osobách, odcizených  a ztracených zbraních, kradených věcech, vozidlech 
a další činnosti. V posledních letech došlo k velkému nárůstu asistencí při různých
společenských akcích, a� už  řádně ohlášených či nepovolených.  Proto je běžné, že
vysokomýtští policisté posilují jiné pořádkové síly na sportovních utkáních, srazech extrémistů,
koncertech a kulturních akcích v rámci celého východočeského regionu, i mimo něj. Veškerá
činnost je  základními útvary policie přísně evidována pomocí výpočetní techniky. Množství
hlášení cestou  počítačových  programů za poslední roky, na rozdíl od personálního obsazení,
několikanásobně  vzrostlo. K úkolům  policistů obvodního oddělení policie Vysoké Mýto patří
nejen zmiňované  činnosti, které více či méně s policejní prací souvisí. Určitý díl svého času
musí policisté věnovat  na opatření  služebních pomůcek a tiskopisů, zabezpečení chodu
oddělení a jeho vybavení, provozuschopnosti vozidel a podobně. U vedoucího oddělení je  podíl
této formy "nepolicejních"  činností dokonce zásadní. 

kpt. Bc. Ivo Flídr
vedoucí Obvodního oddělení PČR 

Vysoké Mýto

Policie
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Sbor dobrovolných hasičů 
Vysoké Mýto I. v roce 2004
Dne 21. ledna 2005 se konala výroční valná
hromada SDH Vysoké Mýto I., kde byla
zhodnocena činnost sboru a výjezdové
jednotky města Vysoké Mýto v roce 2004.
Sbor má k dnešnímu dni 53 členů a 21
mladých hasičů. Hlavní činnost byla
věnována hasičskému stadionu v areálu
Autodromu, kde probíhala údržba areálu,
dostavba sociálního zařízení apod. - celkem
zde bylo za rok 2004 odpracováno více jak
900 hodin. Neméně úsilí bylo věnováno
zajištění soutěží, které byly v loňském roce
celkem tři. Jako tradičně jsme začínali
"Prvomájovými štafetami" a okrskovou
soutěží, konanou 1. května. 22. června
proběhla soutěž družstev Hasičského
záchranného sboru Pardubického 
a Královéhradeckého kraje a 16. září soutěž
družstev Hasičského záchranného sboru
Českých drah.
22. března byl pořádán v prostorách 
M-Klubu Hasičský ples s pohřbíváním basy
na ukončení plesové sezóny a 25. září
tradiční Vinobraní.
V dubnu se několik členů sboru v čele se
starostou města Bohuslavem Fenclem
zúčastnilo slavnostního otevření nové
hasičské stanice v Korbachu.
Celoročně členové sboru zajiš�ovali požární
hlídky při divadlech a jiných akcích 
v prostorách Šemberova divadla a M-Klubu, 
v celkové délce 744 hodin.
Družstvo mužů úspěšně reprezentovalo sbor
a město na soutěžích. Úspěchem bylo druhé
místo v krajském kole soutěže Sdružení
Hasičů Čech, Moravy a Slezska 
v Otradově a druhé místo v soutěži Velká
cena okresu Ústí nad Orlicí. Družstvo
mladších žáků zvítězilo v soutěži Prvomájové
štafety.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vysoké
Mýto má v současné době 20 členů. Poplach
je vyhlašován Operačním a informačním
střediskem (OPIS) Ústí nad Orlicí pomocí
svolávačů (pagerů). Jednotka je rozdělena
do tří směn a každý den drží pět členů
nepřetržitou pohotovost tak, aby 
v případě vyhlášení poplachu byl proveden
výjezd jednotky do pěti minut. Jednotka 
k této činnosti používá techniku Hasičského

Hasiči záchranného sboru (HZS) stanice Vysoké
Mýto.
V loňském roce byla provedeno celkem 56
zásahů, z toho 9x u dopravní nehody, 9x 
u požáru, 3 zásahy byly specifické (např.
likvidace obtížného hmyzu), 3  technické
(např. okysličování rybníka), 6 zásahů bylo
cvičných, zbytek tvořily zálohy na stanici HZS
Vysoké Mýto pro zabezpečení dalšího
výjezdu. Nejvážnější byl výjezd k dopravní
nehodě, která se stala 5. prosince, kde při
střetu čtyř osobních automobilů bylo zraněno
sedm osob a jedna osoba při převozu do
nemocnice svým zraněním podlehla.
Poděkování patří všem, kteří podporovali
činnost sboru a výjezdové jednotky.
Občanům Vysokého Mýta a okolí přejeme,
pokud se s námi setkají, aby to bylo jen na
Hasičském plese, na Vinobraní  nebo při
jiných kulturních či společenských akcích
(termíny viz. níže):

Termíny soutěží na hasičském stadionu 
v roce 2005:
30. dubna 2005 Okrsková soutěž
1.  května 2005 Prvomájové štafety
6.  května 2005 Okresní soutěž družstev

HZS územního odboru 
Ústí nad Orlicí

4.  června 2005 Okresní kolo 
v požárním sportu - 
kategorie Dorost

11. června 2005 Velká cena Ústecko-
orlicka

25. června 2005 Okresní kolo v 
požárním 
sportu - kategorie muži,
ženy

Hasičský ples
19. března 2005

Vinobraní
prozatímně 24. září 2005 

Výbor SDH Vysoké Mýto I
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Vladimír Novák

- TAXI -
NICO

rychle - bezpečně – kdykoliv
tel.: 776 815 884

OPRAVNA OBUVI

OTEVÍRACÍ DOBA

Rychloopravna obuvi
do 24 hod.

s 50% přirážkou.

Úterý
Středa

Čtvrtek

pondělí a pátek ZAVŘENO

Hálkova 30 (u náměstí za Donocyklem)

9.00 - 11.00 • 14.00 - 16.00
9.00 - 11.00 • 14.00 - 16.00
9.00 - 11.00 • 14.00 - 18.00

JAROSLAV ŠOTOLA
B. Korábové 23/II • 566 01 Vysoké Mýto

mobil: 732 625 826 

JAROSLAV JIRÁSKÝ
Zámrsk 13 • 565 43 Zámrsk

mobil: 723 168 472 

veškeré malířské práce • natěračské práce
nátěry van • fládrování • nátěry fasád
nátěry sádrokartonů • nátěry podlah

MUDr. Jan JUNG, praktický lékař pro dorost a děti

Ordinace Vysoké Mýto, Jiřího z Poděbrad 99
(autobusové nádraží), tel.: 465 422 461

Pondělí
Úterý

7.30 - 9.30
7.30 - 9.30

15.00 - 16.00
13.00 - 15.00 poradna

10.00 - 11.00 poradna 15.00 - 16.00

Čtvrtek 7.30 - 9.30 13.00 - 15.00 poradna

Pátek 7.30 - 9.30 15.00 - 16.00
10.00 - 11.00 poradna 15.00 - 16.00

Středa 7.30 - 9.30 15.00 - 16.00
10.00 - 11.00 prevence

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

Inzerce
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Gymnázium Vysoké Mýto 
přijme kvalifikovaného 

učitele s aprobací

český jazyk - anglický jazyk 
(případně český jazyk - dějepis)

nástup: od září 2005
jedná se o dvouletý zástup 
za mateřskou dovolenou.

V případě aprobace s ang. jazykem 
je perspektiva stálého úvazku.

kontakt: tel. 465 424 342, 
mail: reditel@gvmyto.cz



Manželé Soňa a Miroslav Navrátilovi
si Vás dovolují pozvat na přednášku na téma

Vysvětlení potřeby a základních principů
detoxikace organizmu pomocí přírodních postupů,

potravinových doplňků

Místo konání přednášky:
Albion, Rokycanova 114,
Vysoké Mýto (budova Agroprojekce)
Datum a čas konání:
15. 3. 2005 v 18.00 hodin
Vstupné:  50 Kč.

Jarní očista těla i ducha

Hledáme

Vlastní auto podmínkou.

tel. 603 276 895

obchodního zástupce
pro přímý prodej knih

ve Vysokém Mýtě a okolí.
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