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Zámek v Zámrsku, lavírovaná kresba Karla Liebschera, 1905.

Na titulní straně
Zámrsk
Obec Zámrsk leží na řece Loučné, 4 km severozápadně od Vysokého Mýta. Nejvýznamnější budovou
je tu zámek, pozoruhodná čtvercová stavba s osmibokými věžemi (baštami), která vznikla renesanční
přestavbou bývalé gotické tvrze (vypálena r. 1469 uherským králem Matyášem Korvínem, který tudy
táhl proti Jiřímu z Poděbrad) a současné podoby nabyla barokními úpravami, které na konci 18. století
provedl rytíř Jeník Zásadský z Gamsendorfu. Od poloviny 19. století byl zámek téměř celých 100 let
v držení podnikatelské rodiny Gottelů. 12. května 1924 vyhořel a v roce 1925 byl znovuobnoven v barokizujícím slohu. V roce 1945 byl podle znárodňovacích dekretů zestátněn a od roku 1950 do roku
1960 v něm byl umístěn výchovný ústav pro mládež. Od roku 1960 dodnes je sídlem Státního oblastního archivu, nejvýznamnější archivní instituce celého regionu. Téměř v celém zámku jsou umístěny
archiválie a je tedy z principu veřejnosti nepřístupný. Badatelé z řad odborné i laické veřejnosti jsou tu
však po předchozím objednání vždy vítáni.

Regionální výročí
v březnu 2006
Josef Svatoň
legionář, příslušník 9. jezdeckého pluku ve
Vysokém Mýtě
(* 8. 3. 1896 v Dolní Rovni,
† 1. 11. 1944 v Pasekách u Proseče)

Alois Vojtěch Šembera
literární historik, filolog
(* 21. 3. 1807 ve Vysokém Mýtě,
† 23. 3. 1882 ve Vídni)
Vystudoval gymnázium v Litomyšli. V roce
1826 odešel do Prahy studovat na univerzitu
filozofii a právo. V Praze se seznámil s mnoha osobnostmi českého kulturního a politického života, což ovlivnilo jeho další život.
V Praze začaly vycházet i jeho první tištěné
práce, verše a drobné historické články.
V roce 1830 odešel pracovat do Brna
a v roce 1839 byl jmenován profesorem
české řeči a literatury na stavovské akademii v Olomouci. V říjnu 1849 byl jmenován
profesorem české řeči a literatury na vídeňské univerzitě. Vrcholem jeho díla je vydání Mapy země moravské, ke které sháněl
podklady více než dvacet let, a Dějiny řeči
a literatury československé. V roce 1862 byl
zvolen poslancem za Vysoké Mýto, Hlinsko
a Skuteč.

Po studiích na měšanské škole v Dašicích
se vyučil řezníkem. V říjnu 1915 byl odveden
k 2. hulánskému pluku ve Vysokém Mýtě
a brzy poslán na východní frontu. V roce
1916 přeběhl na ruskou stranu a přihlásil
se do československých legií. Během bojů
v legiích se zúčastnil bitvy u Zborova a bojů
na Sibiřské magistrále, kde byl i dvakrát zraněn. Po návratu do Československa v roce
1920 se rozhodl zůstat v armádě a sloužil
u jízdních pluků v Terezíně a v Bratislavě.
Byl velmi dobrým jezdcem, a tak byl v roce
1935 přizván do přípravy na olympijské hry
v Berlíně, které se konaly v roce 1936. Na
vlastní žádost byl převelen k 9. jezdeckému
pluku do Vysokého Mýta, kde sloužil až do
okupace v roce 1939. Od roku 1940 působil
v odbojové organizaci Obrana národa. Po
zničení této organizace nacisty v roce 1943
odešel do ilegality a navázal kontakt s partyzány u Proseče. Koncem roku 1944 byl jeho
úkryt odhalen a v přestřelce byl 1. listopadu
1944 zabit. 19. února 1947 byl in memoriam
povýšen do hodnosti brigádního generála.

Karel Richter
mlynář, zakladatel muzea ve Vysokém Mýtě
(* 29. 3. 1825 ve Svitavách,
† 29. 10. 1896 ve Vysokém Mýtě)
Studoval na pražské univerzitě. Studia však
nedokončil, protože byl vyloučen za činnost
ve studentských revolučních gardách v roce
1848. Proto se usadil v mlýně Sárovec. Vedle svého mlynářského povolání rozvíjel svůj
zájem o kulturu a historii. Byl dlouholetým
členem městského zastupitelstva, městské
rady a kronikářem Vysokého Mýta. Jeho
hlavní zásluhou bylo založení městského
muzea. Městská rada jeho návrh schválila
v roce 1871. Kromě muzea byl Richter pověřen správou archivu a knihovny. O muzeum
se staral až do roku 1877, kdy odešel do
ústraní. Poté činnost muzea upadala až do
příchodu bratří Škorpilů.
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Vitrinka
V této rubrice vám každý měsíc představujeme jedno literární, historické nebo umělecké dílo
s vysokomýtskou tematikou. Rubrika vzniká ve spolupráci Městské galerie, Městské knihovny
a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a připravuje ji dr. Pavel Chalupa. Dnešní knihu si můžete
prohlédnout ve všech třech výše uvedených institucích.
Dnes představujeme knihu
Vysokomýtsko. Vlastivědné čtení o okrese vysokomýtském a skutečském. Vydáno péčí
Vlastivědné komise školního okresu vysokomýtského. Vydalo město Vysoké Mýto, na titulním listě stojí rok 1931,
ve skutečnosti však kniha vyšla až v roce 1933. Vytiskl Alois Boček ve Vysokém Mýtě. 598 stran tištěných černým knihtiskem s reprodukcemi 147 fotografií, kreseb a plánů. 4 vlepené barevné přílohy (s obrazy Jana Honsy,
Gustava Porše, Aloise Srnského a plánem okresu). 120 krátkých kapitol monografického charakteru o přírodě, místopisu, historii a současnosti Vysokého Mýta a všech obcí bývalého vysokomýtského okresu. Sepsal
kolektiv autorů Vlastivědné komise okresu vysokomýtského pod vedením Františka Lehkého (hospodářství).
Z dalších autorů: Emanuel Škorpil (historie, jazyk, místopis, literární život), Antonín Tomíček (historie), Antonín Trkal
(přírodověda), Jan Václav z Finberka (rodopis a heraldika), Antonín Lejsek (cechy a jarmarky), Václav Jetmar (důlní
činnost), František Balíček (místopis, historie šlechtických sídel a sociální otázky), Josef Chalupník (bájesloví a historie), Rudolf Svoboda (lázeňství a tělovýchova), Tereza Nováková (cestopisná črta U Filippich v Čachnově) a dalších
přibližně 50 spoluautorů, z větší části učitelů středních a obecných škol vysokomýtského okresu.

V březnové Vitrince nalézáte předposlední ze série čtyř existujících komplexních knižních monografií o Vysokém Mýtě a jeho okolí (tu poslední, knihu Vysoké Mýto – tradice a současnost z roku
2004, jsme vám v ukázkách představovali po celý minulý ročník Vysokomýtského zpravodaje,
dvě předchozí, knihu Šemberovu a Jirečkovu, v čísle lednovém a únorovém). Pro tu dnešní,
psanou kantory bývalého školního okresu vysokomýtského na počátku 30. let minulého století,
mám zvláštní, nostalgickou slabost. Z překrásně podrobné kapitoly o všech okolních vsích
a vesničkách například vyplývá, že skoro v každé měli obecní knihovnu a že se tu mj.: kutalo
uhlí, vařilo pivo, vyšívalo, vyráběly hračky, dýmky, dřevěné zátky, biče a kapokové matrace, tkaly
koberce, pěstoval len a všechno, co se prodávalo ve městě na trhu. Ve městě samém se pak
nacházelo 48 ševců, 32 řezníků, 30 krupařů, 24 krejčích, 21 šenkýřů a hospodských, 20 koželuhů, 18 kožišníků, 14 tkalců, 11 mlynářů, 10 pekařů, 7 mydlářů, 6 rukavičkářů a právě tolik kolářů,
5 dýmkařů a 5 bednářů, 4 uzdaři, kloboučníci a provazníci, 3 sýraři a 3 vinárníci, 2 sedláři, majitelé dostavníků a knihaři, 1 hřebenář, kominík a pilníkář. Ti všichni, původně sdružení v starobylých ceších, nyní ve společenstvech živnostenských, přežívali ještě z poloviny 19. století, aby
uvízli o dvacet let později, v polovině století dvacátého, v jiném, nenostalgickém čase...
Ukázka z knihy: str. 257-261

Na vysokomýtském náměstí
Vzhled náměstí byl dříve zcela jiný, odlišný od dnešního. Prázdnota plochy nebila tehdy tolik
do očí, neboť uprostřed rynku stály rovněž domy a téměř celé náměstí bylo posázeno budkami
místních živnostníků a kramářů. Půda náměstí byla neurovnaná, kopcovitá, prorvaná četnými
struhami a kanály. Při severní straně náměstí rozkládala se v pravém rohu rozlehlá louže, kde
se močila pivovarská drva. Opodál stála kůlna pro stříkačky a jiné hasicí náčiní s vížkou, kde
se houpával malý zvonec odsouzenců, vedených k popravě na šibeniční vrch u Drábů. Dále
pak stály kotce soukenické, pekařské a řeznické. Roku 1604 bylo v rynku 17 krámů a 5 hokyň.
Také ševci zde měli 10 míst. Při velkých požárech r. 1461, 1517, 1700 a 1774 shořely vždy
i krámy na rynku a oheň z nich se rozšířil i na druhou stranu náměstí. Před apatykou (lékárnou) stávala dubová kašna o 18 schodech, druhá pak, nižší a menší, před domem šenkovním,
později zvaným U černého orla. Do obou kašen hnala se voda dřevěným potrubím z vodárny
a voda přebytečná přetékala otevřeným příkopem do louže, rozložené před várečným domem
Charvátovým, a odtud odtékala hlubokým úvozem k Choceňské bráně kolem katovny, později
rasovny do městského náhonu pod severními hradbami města. Kašny byly vyměněny r. 1843
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za kamenné a zrušeny r. 1888. Na náměstí
stávala také zamřižovaná klec, do které byli
zavíráni pro výstrahu a ovšem i pro zábavu
bezcitného obecenstva menší zločinci, netrestaní právě hrdlem.
Vzezření náměstí a jeho stavební výplň zůstávaly celkem bez větších změn po celá
staletí. Obrovské požáry, v městě občas zuřící, zničily sice prvotní architekturu původních staveb, ale celkem bylo vždy stavěno
zase jako dříve „dle starobylnosti“. Teprve
třicetiletá válka zasadila těžké rány vzhledu
města a tím i náměstí. Mnoho domů bylo
opuštěno, domův úplně pustých bylo 145.
Měšťanů v městě skutečně usedlých bylo
54. Tato čísla jistě výrazně ilustrují tehdejší
stavební rozvrat a bídu obyvatelstva.
K soustavnější úpravě náměstí došlo teprve
po požáru r. 1816, kdy byly z náměstí odstraněny krámy masné a chlebné i hasičská
kůlna. Zůstaly zde jen kašny, socha P. Marie
a vojenská strážnice. R. 1836 byla odstraněna i vojenská strážnice, povrch náměstí byl
srovnán, louže zasypána a podél domů poloAlois Srnský: Choceňská věž ve Vysokém Mýtě (pohled ženy chodníky z kamene z lomů vinarských.
z náměstí). Dvoubarevný dřevoryt, kolem 1930, 15 x 11 Když pak roku 1859 byla založen okrašlocm, tištěno jako originální grafická příloha knihy Vysovací spolek, bylo první jeho starostí osvěžiti
komýtsko, 1931
jednotvárnost náměstí osázením kaštanů v
dvojitém kruhu kolem Mariánské sochy. Během doby vyskytlo se několik projektů k další
úpravě náměstí. Bylo například navrhováno, aby náměstí vůbec bylo proměněno v park a kolem domů vysázeny stromy. Proti tomu namítáno, že právě z důvodů historických a vzhledem
k hospodářskému určení náměstí nelze tohoto návrhu schváliti, neboť středověké náměstí bylo
určeno „obecnému lidu k handlům všelijakým a trhům, zemanům pak k turnajům, honbám
a kolbám, menstruňkům a jiným rytířským činům“. Na náměstí se soustřeďoval veškerý obchodní i občanský ruch. Toto určení má náměstí ještě dnes. Zde se koncentruje příval chodců i
povozů, konají se výroční trhy, veřejná shromáždění lidu, slavnosti a j.
Emanuel Škorpil (1931)
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Rozhovor
Při dnešním pravidelném rozhovoru s vedoucími odborů
Městského úřadu jsme se usadili v malé kanceláři vedoucí odboru správy majetku města Ing. Jany Holubové.
Paní vedoucí, tradiční první otázka je k činnosti a obsazení
celého odboru.
Náš odbor tvoří 3 pracovníci. Ve stručnosti se dá říci, že se staráme o nemovitý majetek města. Činnost našeho odboru je velmi
rozsáhlá, a proto se zde zmíním jenom o tom hlavním. Zajišujeme
pronájmy pozemků, bytových a nebytových prostor, převody nemovitostí, pojištění majetku, přidělování čísel popisných a vedeme
celkovou evidenci nemovitého majetku ve vlastnictví města včetně
majetku předaného do správy příspěvkovým organizacím.
Máte zajímavou a na jednání s lidmi náročnou agendu. Například agenda hospodaření
s byty není určitě jednoduchá. Jaká je vůbec praxe při podávání žádostí?
Město nevede žádné pořadníky s žadateli o byty. Pokud máme volný nějaký byt, který je určen
k pronájmu, zveřejníme tuto informaci na úřední desce městského úřadu a na internetových
stránkách města a každý, kdo má o byt zájem, se může přihlásit do výběrového řízení na jeho
přidělení. Podmínky, které musí žadatel splňovat, jsou uvedeny ve Směrnici o hospodaření
s byty ve vlastnictví města Vysoké Mýto, do které je možné nahlédnout v informačním centru
městského úřadu nebo u nás na odboru. Ze všech žadatelů, kteří splňují podmínky dané směrnicí, se po ukončení výběrového řízení losuje. Losuje se vždy jeden žadatel plus dva náhradníci
pro případ, že by první vylosovaný byt odmítl nebo by mu rada města, která o přidělení bytu
rozhoduje, přidělení bytu neschválila. U sociálních bytů je to trošku jiné, tam neprobíhá losování, ale žádosti vyhodnocuje bytová komise a na základě bodového hodnocení doporučuje radě
města jejich přidělení.
Kolik jste tedy např. v loňském roce navrhli radě města přidělení bytů?
V loňském roce bylo přiděleno 42 bytů, z toho 7 sociálních. Pro zajímavost bych uvedla, že na
přidělení jednoho bytu se hlásí kolem 20 žadatelů. Když bychom to vzali z opačné stránky, tak
v loňském roce došlo z důvodu dluhu na nájemném k vyklizení čtyř bytů na základě soudního
řízení. Dále jeden z dlužníků po podání žaloby dluh v plné výši zaplatil a žaloba byla vzata zpět.
V současné době máme pravomocné rozsudky na vyklizení dalších tří bytů. Jejich vyklizení
bude realizováno v dohledné době.
Opusme nyní tuto oblast a přejděme k otázkám, které se týkají hlavní náplně odboru,
který řídíte, a to je majetek města. Jakou např. vlastní město plochu pozemků? A vlastní
třeba i nějaké lesy?
K 31.12. 2005 vlastnilo město Vysoké Mýto pozemky o celkové výměře 1466 hektarů, z nichž je
1000 hektarů lesních pozemků.
Kdybych měl zájem o koupi nebo pronájem nějakého pozemku města, co pro to mám
udělat?
Žadatel si musí podat písemnou žádost, ve které bude uvedeno, o co konkrétně má zájem.
Žádost může být psaná volným stylem nebo jsou na našem odboru k dispozici formuláře, které
si žadatel může vyzvednout. Každý záměr pronájmu nebo převodu nemovitostí je zveřejněn na
úřední desce městského úřadu po dobu nejméně 15 dnů a po tuto dobu mohou zájemci předkládat své nabídky. Předložené nabídky jsou projednány v komisích rady města (např. v komisi
majetkové nebo dopravní), které dají svá vyjádření a doporučení, a poté je návrh předložen radě
města a u převodu nemovitostí i zastupitelstvu města.
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V náplni odboru je i pojmenovávání ulic. Jaká je tady praxe?
U pojmenování ulic spolupracuje náš odbor s kulturní komisí, která názvy ulic navrhuje. O pojmenování ulice rozhoduje zastupitelstvo města. V posledních letech vzniklo ve Vysokém Mýtě
několik nových ulic v lokalitě Průhony, které byly pojmenovány podle ročních období a podle
květin, a v minulém roce byly pojmenovány dvě komunikace stávající, které svůj název neměly. První je komunikace vedoucí od silnice I/35 směrem k letištní budově, která dostala název
„K Letišti“. Druhá pojmenovaná komunikace odbočuje ze silnice I/35 u vjezdu k Penny marketu
a pokračuje rovně do areálu bývalých skladů československé armády. Ta se nazývá „V Kasárnách“.
Paní vedoucí, děkuji za rozhovor.

Z jednání rady města
V uplynulém měsíci se uskutečnila čtyři jednání městské rady. Úplná znění usnesení
č. 3 – 6/06 jsou vyvěšena na úřední desce
i na www.vysoke-myto.cz.

deje suterénního bytu č. 7 v Žižkově ulici
492 obálkovou metodou. Neschválila podnájem bytu č. 11 v Husově ulici 156.
Dne 31. ledna se rada města zabývala
převážně majetkovou agendou. Schválila
směnu bytu a uzavření sedmi nájemních
smluv na byty. Rovněž schválila výpovědi ze
smluv o nájmu nebytových prostor v Domě
dětí a mládeže, které užívá jako kanceláře
Úřad práce Ústí nad Orlicí. Ten je má opustit
nejpozději 30. června 2006.

Na svém třetím zasedání, které se konalo 17. ledna, městská rada schválila finanční dotaci ve výši 2000 Kč pro
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí
nad Orlicí. Dále projednávala majetkovou
agendu města: souhlasila se zveřejněním
informací o možnosti pronájmu pozemků
v k. ú. Vysoké Mýto a schválila dodatky
ke smlouvám o nájmu pozemků. Vzala
na vědomí žádost ředitele Plavecké školy
AAA PaedDr. Andrleho ohledně financování
této školy. Rovněž vzala na vědomí dopis
1. náměstka hejtmana Pardubického kraje
ze dne 9. 1. 2006 a souhlasila s nominací místostarosty města Hlinsko Ing. Pavla
Šotoly jako člena řídicího týmu v rámci
projektu „Posílení místních a regionálních
orgánů při plánování a realizaci programů
v podmínkách Pardubického kraje“. Městská
rada projevila nesouhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s obecně prospěšnou společností „Centrum adaptační životosprávy“
Nové Hrady. Vyjádřila podporu projektu „S
památkami do Evropy“ Integrované střední
školy technické ve Vysokém Mýtě.
Čtvrté zasedání rady města se uskutečnilo
24. ledna a rada na něm schválila finanční
dotaci ve výši 2000 Kč pro Sdružení hasičů ČMS, Okresní sdružení Ústí nad Orlicí.
Projednala majetkové záležitosti města:
souhlasila s prodejem stavebního materiálu
z demolice hasičské zbrojnice a souhlasila
se zveřejněním informace o možnosti pro5

VÝROČNÍ CENY MĚSTA VYSOKÉ MÝTO za rok 2005
Nominace
8.

1. Za hudbu, hudební dílo, významnou
hudební interpretaci
Mgr. Jiří Vedral
Jan Jiraský
Marcela Klímová

Za sportovní výkon
Fotbalový klub SK Vysoké Mýto
– mladší žáci
Tereza Sejpková
Daniel Suchánek, Jan Jílek

9. Za organizaci sportovního podniku
PaedDr. Augustin Andrle
Český kynologický svaz
Truck Driver Club

2. Za výtvarné dílo, fotografii, film nebo
videoprogram
Vlastimil Andrle
3. Za architekturu, údržbu památek,
stylovou rekonstrukci domu nebo
stylovou a estetickou realizaci objektu
Městský stavební podnik Vysoké Mýto
VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
Jan Bartoš, Iron Art, s. r. o.
Mgr. Jiří Plhák
FOKDent s. r. o. Litomyšl

10. Za reprezentaci města
Nikolas Šumský
PaedDr. Augustin Andrle
Saframentská kapela pod vedením
Mgr. Heleny Vedralové
1. FC Nejzbach
11. Žák nebo student roku
Martin Brychta
Lukáš Javůrek
Martin Vokoun

4. Za literární dílo včetně dramatického,
dále za herecký výkon a režii
Marek Harvan
Ondřej Andrle
Bohuslav Fencl

12. Za sponzorství společenských
aktivit
Karosa a. s. Vysoké Mýto
Nopek spol. s r. o.

5. Za organizaci kulturního podniku
DDM Mikádo
Divadelní spolek Šembera
Karel Jiskra
Ing. Miloslav Soušek
6. Za vědeckou a odbornou činnost,
popularizaci vědy, přednášky, publicistickou a vydavatelskou činnost
Mgr. Božena Rejlková
Mgr. Jan Šula
7. Za politickou a jinou společensky
významnou veřejnou činnost
OS Berenika
Jiří Kovařík
Česká křesanská akademie, pobočka
Vysoké Mýto
Petra Klasovitá
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Informace z MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
předal pamětní medaile
Na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě se v pátek
10. února konala malá slavnost. Ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
pplk. Ing. Miroslav Kvasnička zde předal pamětní
medaile devíti významným osobnostem. Vedle
vysokomýtského starosty Bohuslava Fencla obdržel tuto medaili také starosta Zámrsku a dlouholetý pracovník Karosy Vlastimil Profous. Dále
medaili dostali Miroslav Kučera, starosta města
Choceň, Miroslav Wágner, starosta města Jablonné nad Orlicí, Zdeněk Brůna, starosta obce Lichkov, Emil Dušek, starosta SDH okresu Ústí nad
Orlicí, Jaroslav Teplý, velitel Hasičské záchranné
služby Českých drah Česká Třebová, Bohumil
Čada, bývalý senátor Parlamentu ČR a plk. Ing.
Jan Kroulík, ředitel HZS Pardubického územního
Foto Aleš Felgr
odboru Ústí nad Orlicí.
Medaile udělil generální ředitel a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán u příležitosti
5. výročí vzniku Hasičského záchranného sboru České republiky. Rozhodl se tak poděkovat zástupcům veřejné správy a pracovníkům dalších institucí za spolupráci v uplynulých pěti letech, bez níž by
se hasičům těžko dařilo plnit všechny úkoly.
K 1. lednu 2001 byl zřízen Hasičský záchranný sbor ČR a 14 HZS krajů. Hasičské záchranné sbory
se staly organizační složkou státu spadající pod Ministerstvo vnitra. Hasičský záchranný sbor ČR
v současnosti hraje stěžejní roli i v přípravách státu na mimořádné události. Od roku 2001, kdy došlo
ke sloučení Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) s Hlavním úřadem civilní ochrany, má HZS
ČR ve své působnosti i ochranu obyvatelstva - podobně, jako tomu je i v některých dalších evropských
státech.

Marie Lněničková, Městský úřad Vysoké Mýto

Odbor dopravních a občanských agend
ZVÝŠENÁ NEHODOVOST
Odbor dopravních a občanských agend společně s Okresním dopravním inspektorátem Policie
ČR v Ústí nad Orlicí upozorňuje na prudký nárůst dopravních nehod na místních komunikacích
ve Vysokém Mýtě, kdy například od 1. do 7. 2. 2006 došlo ke 14 dopravním nehodám. Hlavní
příčinou byl nesprávný způsob jízdy a účastníky byli zejména vysokomýtští občané. Statistika
dopravních nehod nevyznívá pro zdejší řidiče příznivě. V horských oblastech a ve výše položených městech okresu došlo k podstatně menšímu počtu těchto zbytečných dopravních
nehod.
Upozorňujeme řidiče na nutnou změnu způsobu jízdy na kluzké nebo zledovatělé silnici s vyjetými kolejemi a sněhovými mantinely. Silnice s takovým povrchem je sjízdná, ale s maximální
opatrností, sníženou rychlostí a zejména zvýšenou ohleduplností!
Vladimír Běloušek
vedoucí odboru dopravních a obč. agend
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Královské věnné město Chrudim, Centrum sociálních služeb a pomoci
a Společnost seniorů a jejich přátel v Chrudimi
vyhlašují 1. ročník literární soutěže pro seniory
POKLADY Z KRÁLOVSKÉHO VĚNA
Pravidla soutěže
1. Účast
Zúčastnit se může každý senior, který bydlí, narodil se nebo má jiný vztah k některému z devíti
věnných měst (Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov,
Polička, Trutnov, Vysoké Mýto)
2. Soutěžní kategorie
A – Poezie (básně lyrické i epické na libovolné téma)
B – Próza (povídky, pohádky, eseje, fejetony, vzpomínková vypravování na libovolné téma)
C – To je moje město (poezie i próza tématicky se vztahující k věnnému městu, ve kterém se soutěžící
narodil, žije, v minulosti žil nebo má jiný vztah, a to jak z hlediska místopisného, tak i z pohledu mezilidských vztahů a společenského vývoje v konkrétní aglomeraci).

3. Technické požadavky
Rozsah:
A – poezie: minimálně 3 a maximálně 10 básní
B – próza: maximálně 5 stran
C – zadané téma: 1- 3 básně nebo jedna ucelená prozaická práce maximálně na 3 strany
Příspěvky mohou být psané čitelným rukopisem, psacím strojem nebo výstupem z počítače na formátu A4, a to v jednom vyhotovení. Musí být psané pouze po jedné straně listu, volné (nesvázané
a nesešité) a v horním pravém rohu označené jménem, adresou a datem narození soutěžícího.
Budou-li příspěvky zaslané elektronicky, není třeba každou stránku značit.
Účastník může soutěžit bu pouze v jedné z kategorií (A, B, C) nebo ve dvou (A+C, B+C). Soutěžit
ve všech kategoriích v jednom ročníku pravidla nedovolují.
4. Hodnocení
Sledovaná kritéria:
- originalita
- stylistika
- zvolené jazykové prostředky
- jazyková čistota
Každá z kategorií bude hodnocena samostatně.
5. Přihlášky
Soutěžící dodají své práce do 30. června 2006 na adresu organizátora místního kola (odbor sociálních
věcí místně příslušného městského úřadu).
Doručený příspěvek bude automaticky zařazen do soutěže.
Zasláním příspěvku soutěžící zároveň souhlasí, aby jeho práce byla případně zveřejněna
a k tomuto účelu i redakčně upravena.
6. Vyhlášení výsledků
Místní kola poroty vyhodnotí a tři nejlepší práce z každé kategorie zašlou do konce srpna na adresu
vyhlašovatele (Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, do rukou místostarosty Petra Řezníčka).
O případném postupu do vyššího kola dostane autor informaci.
Finále se uskuteční při volbě královny všech věnných měst v říjnu 2006 v královském věnném městě
Mělníku.
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Zimní sportovní hry královských věnných měst 2006
Ve čtvrtek 26. ledna se zúčastnili zástupci z naší
radnice historicky prvních Zimních sportovních
her královských věnných měst v Trutnově. Soupeřili společně s ostatními osmi městy v obřím
slalomu a v curlingu.
Obří slalom se uskutečnil na sjezdovce v Petříkovicích. Na start se postavilo celkem 50 účastníků. Někteří závodníci jeli slalom dvakrát, aby
každé družstvo mělo minimálně šest jízd. Do
výsledků se započítaly tři nejlepší časy z družstva. Za naše město do slalomu nastoupilo
sedm lyžařů. Umístili jsme se na 5. místě.
V půl páté odpoledne začal turnaj v curlingu.
Soutěžila proti sobě vždy dvě družstva. Každé
družstvo hrálo s osmi barevně odlišenými kameny, které jsou vyrobeny ze speciální tvrzené
žuly a váží 20 kg. Cílem hry bylo umístit nejvíce
svých kamenů co nejblíže ke středu cílových
kruhů. Družstvo, kterému se to podařilo, získalo body. Nebylo jednoduché odhadnout, jak
velkou silou kámen poslat,
či jakou mu dát rotaci a směr. Tento sport, který
byl pro většinu účastníků novinkou, nás velmi zaujal. Vyzkoušeli si ho všichni přítomní a myslím,
že se dobře pobavili. Vysoké Mýto se umístilo na 6. místě.
Večer proběhlo vyhlášení výsledků. Celkovým vítězem se stal hostitelský Trutnov. Vysoké Mýto
skončilo společně s Poličkou na 4.- 5. místě.
Všichni zúčastnění hodnotili první zimní hry jako velmi úspěšné a doufají, že nebudou poslední….
Michaela Kotrbová, Městský úřad Vysoké Mýto
Foto Aleš Felgr
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Zápis dětí do prvních tříd
Ve Vysokém Mýtě proběhl v pátek 10. a v sobotu 11. února zápis do prvních tříd. K zápisu
přišlo celkem 159 dětí, z toho u osmnácti budou rodiče žádat o odklad školní docházky. O
budoucí školáky se podělily školy následovně:
Základní škola Jiráskova zapsala 51 dětí, z toho
u pěti budou rodiče žádat o odklad školní docházky. V příštím školním roce škola otevře dvě
třídy prvňáčků. Do Základní školy Javornická
rodiče zapsali 86 dětí, z toho u jedenácti budou
rodiče žádat o odklad školní docházky. Ve školním roce 2006/07 škola otevře tři třídy nových
školáků. V Základní škole v Knířově bylo do první třídy zapsáno 22 dětí, z toho u dvou dětí budou rodiče žádat o odklad školní docházky. Při
zápisu do prvních tříd postupovali ředitelé škol
podle nové obecně závazné vyhlášky č. 6/2005,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vysoké Mýto.
Všechny tři základní školy se na tento významný den v životě malého člověka pečlivě nachystaly a pro
snazší kontakt s dětmi připravily tematické programy. Hry předškoláky zaujaly natolik, že z nich strach
z neznámého prostředí brzy spadl.
V nové budově prvního stupně Základní školy Jiráskova čekalo rodiče s dětmi milé přivítání. Ve
školní družině si v klidu odložili bundy a byla jim nabídnuta káva nebo čaj. Po celou dobu zápisu se zde promítalo video ze školních akademií. Paní učitelka si přišla pro předškoláka a odvedla si ho i s rodiči do říše čtyř ročních období. V jedné třídě vládla zima, v druhé jaro, v další léto
a v poslední podzim. Dítě určovalo barvy, tvary, malovalo a předvádělo tak své znalosti a dovednosti.
Na závěr dostalo dárečky a notýsek s razítky za splněné úkoly.
Týden před zápisem připravila Základní škola Javornického pro budoucí prvňáčky den otevřených
dveří. Starší školačky převlečené za kočičky prováděly děti školou. Velký úspěch měla speciální kočičí
dráha. K zápisu už šli předškoláci do známého prostředí. Ve vestibulu na ně čekaly velké kočky deváačky, které je jednotlivě spolu s rodiči zavedly do jedné ze tří tříd, kde na ně čekali dva učitelé, kteří
si s nimi povídali, a tím zjišovali jejich zralost pro školní
docházku. Z kočičích dárečků, které za odměnu dostaly,
měly všechny děti velkou radost. Poté je kočky zavedly
do školní družiny, kde si ještě pohrály s menšími kočičkami, budoucími staršími spolužačkami. V této škole
byl největší zájem o zapsání dětí do speciální první třídy
s rozšířenou hudební výukou. U uchazečů o zápis do
této třídy se rovněž prověřoval hudební talent.
Základní škola v Knířově zažila v pátek pohádkový zápis.
Předškoláky vítal král a zápisem je prováděly princezny.
Děti procházely pohádkami a plnily úkoly. Celkem 25
žáků z knířovské školy se v kostýmech zapojilo do hry
s budoucími spolužáky. Ti se setkali s Červenou Karkulkou, s Kašpárkem, Křemílkem a Vochomůrkou, vodníkem i s Pipi Dlouhou Punčochou. Na závěr si
s každým budoucím prvňáčkem popovídala paní ředitelka a obdarovala ho dárečky. Zájem o tuto školu více než dvojnásobně převyšoval její možnosti. Rodiče stáli frontu na zápis. Dokonce zde byl zapsán
předškolák, jehož rodiče se hodlají přestěhovat z Prahy do Vysokého Mýta. Informace o škole získali
z její webové stránky. Aby bylo jejich dítě na tuto školu zapsáno, vypravili se do Knířova už ráno.
Pro děti byl zápis určitě velkým zážitkem. Postarali se o to všichni – vedení základních škol, učitelé,
učitelky a žáci. Ti všichni vytvořili ve svých školách krásnou atmosféru.
I přes dostatečnou informovanost o termínu zápisu se několik předškoláků nedostavilo do žádné z vysokomýtských základních škol. Dodatečně tedy bude pro ně vypsán náhradní termín
v ZŠ Jiráskova.
Marie Lněničková, Městský úřad Vysoké Mýto
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Seriál o třídění a recyklaci odpadů
Tentokrát na téma

ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ
Zákon o odpadech stanovuje výrobci, dovozci a prodejci baterií povinnost zajistit zpětný odběr použitých baterií. Aby tato
povinnost byla splněna, založili výrobci a dovozci baterií společnost ECOBAT s. r. o., která vytváří a zajišuje místa zpětného odběru, kam občané mohou odevzdat použité baterie
(suché články – monočlánky, tužkové baterie, knoflíkové baterie). Město Vysoké Mýto uzavřelo smlouvu s touto společností. Ta městu poskytne nádoby na
zpětně odebrané baterie a po shromáždění určitého množství těchto baterií zajistí jejich odvoz
a další zpracování.
Ve Vysokém Mýtě můžete odevzdat baterie na následujících místech (místa zpětného odběru):

VYBRANÉ PRODEJNY:
- ELKO VALENTA, nám. Přemysla Otakara II. 22/I
- PALLAS – Elektro, nám. Přemysla Otakara II. 192/I
- POTRAVINY Ludmila, Rokycanova 280/IV
- Penny Market, s. r. o., Husova ul.
- ALBERT, Žižkova ul.

SBĚRNÉ DVORY:
- ul. Kpt. Poplera (výjezd na Ústí nad Orlicí)
- ul. Gen. Svatoně (u kasáren)
- ul. Průmyslová

- pondělí, čtvrtek
- úterý, pátek
- středa, sobota

OTVÍRACÍ DOBA:
letní čas:
zimní čas:

14.00 - 18.00 všední dny
8.00 – 12.00 sobota
13.00 - 17.00 všední dny
8.00 – 12.00 sobota

Výše uvedené prodejny a sběrné dvory můžete využít k bezplatnému odkládání použitých
baterií.
Příště vás budeme informovat o zpětném odběru použitých elektrozařízení.
Podrobnější informace získáte na Městském úřadě Vysoké Mýto u Lenky Richterové,
tel.: 465 466 164, e-mail: lenka.richterova@vysoke-myto.cz.

12

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
Středa 1. 3. v 19.00

Neděle 19. 3. v 19.00

JAK SE KROTÍ KRODODÝLI

UTAJENÝ

Česká rodinná komedie režisérky Marie Poledňákové v hlavních rolích s Ingrid Timkovou
a Miroslavem Etzlerem.
112 min. Mládeži přístupno.
Vstupné 69 Kč.

Francouzský thriller. Daniel Auteuil exceluje
ve filmu Michaela Hanekeho – vítěze MFF
v Cannes 2005 za nejlepší režii. Nadstandardní herecké výkony a propracovaný scénář dotýkající se mezilidských vztahů.
117 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 2. 3. v 19.00

OBCHODNÍK SE SMRTÍ
Širokoúhlý akční thriller USA. Dobrodružný příběh podle skutečné události, který se odehrává ve světě mezinárodního obchodu se zbraněmi.
122 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 59 Kč.

Středa 22. 3. v 19.00

FINTY DICKA A JANE
Širokoúhlá americká komedie. Jim Carrey
v hlavní roli. Peníze nebo život.
91 min. České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 64 Kč.

Středa 8. 3. v 19.00

DŮKAZ

Čtvrtek 23. 3. v 18.00!!!
Pátek 24. 3. v 18.00 !!!

Širokoúhlé americké drama s Gwyneth Paltrowovou a Anthony Hopkinsem v hlavní roli.
Největší risk života je neriskovat …
100 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 59 Kč.

KING KONG
Širokoúhlý dobrodružný americký film.
Úžasný návrat nejslavnějšího monstra filmové historie. Nejmodernější trikové efekty,
velkolepá výprava a strhující příběh.
187 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 64 Kč.

Pátek 10. 3. v 17.30

ANDĚL PÁNĚ
Česká rodinná filmová pohádka podle Boženy
Němcové. Příběh plný laskavého humoru o andělu Petronelovi.
90 min. Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 30. 3. v 19.00

HOOLIGANS
Kriminální drama Velké Británie a USA.
Eliah Wood jako bývalý student Harvardu je
po příjezdu do Londýna vtažen do temného
a násilného světa fotbalových ,,hooligans“…
109 min. České titulky. Od 15 let.
Vstupné 59 Kč.

Úterý 14. 3. v 17.30!
Středa 15. 3. v 17.30!

HARRY POTTER
A OHNIVÝ POHÁR
Širokoúhlý dobrodružný americký film. Harry
Potter se střetne se skutečným zlem.
150 min. Mluveno česky.
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Pátek 31. 3. v 19.00

SAW 2

Pátek 17. 3. v 19.00

Americký thriller – pokračování hororu Jamese Wana. Skupina obětí hledá únikovou
cestu z pasti, nastražené zlomyslným psychopatem.
91 min. České titulky. Od 15 let.
Vstupné 64 Kč.

JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,
PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
Nová česká smutná komedie Pavla Göbla a Romana Švejdy je adaptací téměř stejnojmenné
hry Reného Levínského. Současná, přiměřeně
suchá, lehce absurdní filmová tragikomedie
o středně velkém českém nádraží v létě.
91 min. Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.
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V dubnu 2006 uvidíte:

Filmový klub

Hra s nevěrou • Experti • Mnichov • Žít po
svém • Růžový panter • Pravdivý příběh
o Červené Karkulce • Hostel • Zathura: Vesmírné dobrodružství • Erasmus 2 • Casanova • Panic je nanic • Fimfárum 2

ve čtvrtek 16. března
v 19.00 hod.
v Šemberově divadle

PÍSNĚ Z
DRUHÉHO
PATRA (Sånger från

JARNÍ PRÁZDNINY V KINĚ
Pondělí 13. března 2006 v 10.00

andra våningen)
Švédsko / Norsko /
Dánsko 2000, 98‘

MADAGASKAR
Animovaná americká komedie – dobrodružství čtyř zvířátek ze zoologické zahrady.
85 min. Mluveno česky. Vstupné 35 Kč.

Režie: ROY ANDERSSON
Scénář: Roy Andersson
Kamera: István Borbás, Jesper Klevenas, Robert Komarek
Hudba: Benny Andersson
Hrají: Lars Nordh (Kalle), Stefan Larsson (Stefan),
Bengt C.W.Carlsson (Lennart), Torbjörn Fahlström (Pelle), Sten Andersson (Lasse), Rolando Núñez (cizinec), Lucio Vucina (kouzelník),
Per Jörnelius (pořezaný muž), Peter Roth (Tomas), Hanna Erikssonová (Mia), Eva Stenfeltová (psycholožka), aj.

Úterý 14. března 2006 v 10.00

Roy Anderson je považován za mimořádnou
filmařskou osobnost ve Švédsku, v zemi, která
dala kinematografii génia v osobě Ingmara
Bergmana. Nejen proto je těžké najít osobitý
styl a výraz pro další tvůrce, nicméně švédský
film jich má relativně hodně (za všechny Vilgot
Sjöman, Mai Zetterlingová, Jan Troll aj.). Dráhu
Anderssona poznamenal kontrast úspěchu
jeho prvního filmu Příběh lásky z roku 1970 a
následný propad jeho druhého celovečerního
snímku Giliap z roku 1975. Na dlouhou
dobu se pro něj stala tvorba krátkých filmů a
hlavně komerčních reklam hlavní náplní jeho
tvůrčí práce. Tato oblast však bývá neprávem
opomíjena, ačkoliv právě tam je možné získat
ty nejlepší řemeslné dovednosti a vyzkoušet si
mnoho nejrůznějších a netradičních postupů.
Na malou plochu je třeba obvykle vměstnat
zhuštěnou zkratku s dokonale propracovanou
pointou.
Právě schopnost zkratky umožnila Anderssonovi takřka triumfální návrat k celovečerní
tvorbě. Inspirace básněmi Cesara Valleja – peruánského básníka první poloviny 20. stol. dala
vzniknout pestré mozaice prapodivně trapných situací bezejmenných hrdinů dnešního
světa. Název filmu byl pracovní poznámkou
na deskách s listy výše zmíněných básní,

VALIANT
Kreslený dobrodružný film USA a Velké Británie. Příběh statečného člena holubí letky
– malého Valianta.
76 min. Mluveno česky. Vstupné 35 Kč.
Středa 15. března 2006 v 10.00

ROBOTI
Americký komediální fantastický film o rodině pozoruhodných robotů.
92 min. Mluveno česky. Vstupné 35 Kč.
Čtvrtek 16. března 2006 v 10.00

STRAŠPYTLÍK
Nový animovaný film studia Walta Disneye.
Pohádka o kuřeti Strašpytlíkovi, který se stane velkým hrdinou.
77 min. Mluveno česky. Vstupné 35 Kč.
Pátek 17. března 2006 v 10.00

RYCHLÝ STRIPES
Rodinný film USA. Mladá zebra si myslí, že
je závodní kůň, a chce vyhrát slavné dostihy!
102 min. Mluveno česky. Vstupné 35 Kč.
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Divadelní spolek Šembera

vypůjčených z kanceláře produkce filmu,
umístěné ve 2. poschodí. Nakonec se z této
poznámky stal název celého filmu.
Andersson si za tento film odnesl zvláštní cenu
poroty z filmového festivalu v Cannes v roce
2000. Na rotterdamském festivalu o rok později
byl velice trefně označen za „malíře slitování“.
Nakolik je toto označení přesné a výstižné, se
budete mít možnost přesvědčit na vlastní oči.

uvádí bláznivě veselou pohádku o tom, co se
může stát tlustému králi a jeho dceři princezně
Jůlince, když přijdou nepovedení nápadníci žádat o její ruku.

Zdeněk Culka

PRINCEZNA JŮLINKA
A KOUZELNÍK ABRAXAS

Do kina váz zve
Jan Schejbal

Osoby a obsazení:
Král Skočdopole V.
–
Princezna Jůlinka
–
Komoří Tichošlápek
–
Baron Tyčka z Plotova
–
Hrabě Řezák z Kozubova –
Kníže Brčko z Husákova –
Neznámý hrdina
–
Detektiv Bafniho
–
Doktor Běhavka
–
Kuchař Kvedlačka
–
Kouzelník Abraxas
1. strážný
–
2. strážný
–
a tři hudebníci.

Divadlo
Šemberovo divadlo
Pondělí 27. března v 19.30
3. představení v předplatném
Jean - Claude Grumberg:

KREJČOVSKÝ SALÓN
Francouzská hra z roku 1979 v podání Východočeského divadla Pardubice nemá agresivní
dravost současné dramatiky. Je o uvěřitelných
lidech, jejich běžném životě s trápením i radostmi a je nabita chytrým vtipem.
V režii Petra Novotného j. h. v hlavní roli mistra
Leona účinkuje Marián Labuda j. h.

Karel Fenik
Michaela Kotrbová
Vladislav Steinfeld
Vladimír Martínek
Petr Stráník
Jakub Kačírek
Richard Matoušek
Martin Kašpar
Antonín Nechala
Zdeněk Culka
Josef Kymr
Viktor Čáp

Šemberovo divadlo

Neděle 2. dubna ve 14.00 a 16.30
Sobota 8. dubna v 16.30

Vstupné: 190, 180 a 170 Kč.

Vstupné 50 Kč.

Předprodej od 6. 3. v Informačním centru Městského úřadu Vysoké Mýto.

Předprodej v Informačním centru na MěÚ od
13. 3.

Středa 29. března v 19.30

POLITICKÉ HARAŠENÍ

Loutkové divadlo Srdíčko

Zuzana Bubílková a její hudební host
Bohuš Matuš

Neděle 26. 3. ve 14.00 a 16.00 hod.

KAŠPÁREK U KRÁLE VĚTRŮ

Autorka a moderátorka
v jedné osobě, Zuzana Bubílková, v jednom z nejúspěšnějších
a nejsledovanějších zábavných pořadů televize
Nova nabízí divákům
osobitý pohled na současnou politickou scénu
nejen u nás, ale i ve světě. Schopnost, v náznaku jemné karikatury, použít významné osobnosti k dokreslení politické
satiry umožňují moderátorce přicházet se stále
novými a překvapujícími situacemi.
Vstupné: 220, 210 a 200 Kč.
Předprodej od 1. 3. v Informačním centru Městského úřadu Vysoké Mýto.

Pohádková komedie o neposlušné Marušce,
Kašpárkovi, královně květin a trpaslíčkovi Kvítko a jejich boji s mocným králem větrů...
Scénář: Rudolf Krause. Režie: Petr Ryška.
Hudba: Petr Stráník. Scéna: Viktor Čáp.
Hrají loutky a soubor Loutkového divadla Srdíčko o. s.: V. Čáp, M. Dostál, K. Fenik, J. Havel, K.
Jiskra, L. Karlíčková, J. Pokorná, I. Prachařová,
M. Prachař, Z. Prachař, P. Ryška, P. Stráník, M.
Stráníková, M. Švadlenová, M. Vaňásková, A.
Vondráčková, P. Vtípilová a další.
Hraje se na loutkové scéně v Litomyšlské ul.
Vysoké Mýto.
Předprodej vstupenek od 20. do 23. 2. v Informačním centru Městského úřadu Vysoké Mýto
nebo v den představení přímo v loutkovém divadle SRDÍČKO.
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M-KLUB

Kurzy

Taneční odpoledne

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

PRO STARŠÍ
A STŘEDNÍ GENERACI

Přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy se budou přijímat v pondělí 3. dubna
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 na č. 465 420 420.

Neděle 26. března ve 13.30 hod. – společenský sál M-Klubu.
Hraje Rytmická skupina Stanislava Hájka Vysoké Mýto.
Vstupné: 40 Kč.

Městská knihovna

Univerzita volného času

Půjčujeme beletrii, společenskovědní naučnou literaturu, hudebniny, mapy,
zvukové nosiče CD, LP, MC s hudbou
i mluveným slovem, informační prameny,
sbírky zákonů (od roku 1918 do současnosti), zajišujeme 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.

M-Klub vás zve na 1. přednášku UVČ z cyklu
Zajímavosti východočeského regionu.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
VÝCHODOČESKÉHO REGIONU
OČIMA GEOGRAFA A GEOLOGA
Středa 15. března v 15.30 hod.
v malém sále M-Klubu.
Přednáška je zaměřena na zajímavosti krajiny
a neživé přírody východních Čech, a to od pohraničních pohoří Krkonoš, Orlických hor, Králického Sněžníku a Jeřábské vrchoviny přes
pískovcová skalní města až po severní část
Českomoravské vrchoviny.
Přednáší: doc. RNDr. Jan Vítek – geomorfolog, vedoucí katedry biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Půjčovní doba
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 9.00-12.00
13.00-17.00
Úterý
9.00-12.00
Středa
9.00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek ------------------------------Pátek
9.00-12.00
13.00-17.00
Oddělení pro dětské čtenáře
Pondělí 12.00-17.00
Úterý
13.00-17.00
Středa
8.00-12.00
Čtvrtek
--------------Pátek
13.00-17.00

2. přednáška se uskuteční

ve středu 5. dubna v 15.30 hod.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
VÝCHODOČESKÉHO REGIONU
OČIMA BIOLOGA
Se zaměřením na Krkonošský národní park
a chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Železné hory a Ž árské vrchy.

BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU
Od 1. 3. mají www stránky naší knihovny nový design. Jejich autorem je pan Jiří
Kořínek a naleznete je na adrese www.knihovna.myto.cz. Jejich prostřednictvím lze
z jakéhokoli počítače připojeného k síti internet - třeba i v klidu domova - vyhledat dokumenty, které vás zajímají. Ihned zjistíte, zda
jsou momentálně k dispozici nebo zda jsou
zapůjčeny jiným čtenářům a je na ně třeba
nějakou dobu počkat. V obou případech je
možné snadno provést jejich rezervaci přímo
on-line. Kromě aktuálního pohybu dokumentů
lze samozřejmě pomocí jiných odkazů zjistit

Přednáší: doc. RNDr. Jitka Málková
Bližší informace a přihlášky v kanceláři M-Klubu Vysoké Mýto, Litomyšlská 71/IV,
tel. 465 420 420.

Poplatek za semestr: 170 Kč.
Vstupné na jednotlivé přednášky: 50 Kč.
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informace o akcích nebo výstavách pořádaných městskou knihovnou nebo se seznámit
s Knihovním řádem, Výpůjčním řádem, případně navštívit fotogalerii.

Výstava
ve vestibulu Městské knihovny

VÝTVARNÉ PRÁCE
NA TÉMA „JARO“
spolu s prezentací
Berenika

občanského sdružení

Připravujeme:
Duben

SLAVNOSTNÍ ZÁPIS DĚTÍ
DO KNIHOVNY
spojený s besedou se současnou spisovatelkou Petrou Braunovou.
Akce pořádaná ke dni Dětské knihy.

Výstava ve vestibulu Městské knihovny

PTACTVO SÍDEL
Výstava pořádaná odborem životního prostředí Městského úřadu ke Dni Země.

8. 3. a 21. 3.

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ
V PRÁCI S INTERNETEM

Zajímavé tituly z novinek
Městské knihovny

- cykly po 60 min.
13.00 - 17.00 hod. (nutné telef. objednání
předem na 465 420 769). Zdarma.

Naučná literatura
Pavla Jazairiová: Cestou hvězdy
Daňové zákony 2006
Jaroslav Gloser: Litomyšl
Josef Žemlička: Přemyslovci
František Cinger: Prokletí slavných
Dagmar Steinová: Pěstujeme houby
Peter Belting: Letadla faraonů
Viktor Suvorov: Akvárium

28. 3.

STEZKAMI ALBÁNSKÝCH OSLŮ
Beseda doprovázená diapozitivy, plná
humorných zážitků spisovatele a cyklotrempa Honzy Vlasáka z jeho cesty po Albánii.
Vstupné 25 Kč.

Beletrie
Simona Monyová: Ženu ani květinou…
Jiří Hájíček: Selský baroko
Paulo Coelho: Rukově bojovníka světa
Marie Chvojková: Pozdě
Louis Bernieres: Ptáci bez křídel
Elfriede Jelineková: Lačnost
Vladimír Körner: Krev zmizelého
Lilian Jackson Braunová: Kočka, která
pohnula horou
Karol Sidon: Labyrint
Vladimír Přibský: Můj muž král Karel IV.
Literatura pro děti
Jan Cimický: Vrch čajové konvice
Velká kniha pro malé výtvarníky
Letopisy Narnie
Moje první kniha předškoláka a prvňáka
Josef Fousek: Fouskovy skoropohádky
Luděk Munzar: S vůní vánku po heřmánku
Eva Mikolášková: Rok s Janičkou
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Městská galerie

Bohumil Knyttl:
Košumberk,
olej, překližka,
30. léta 20. stol., Městská galerie
Vysoké Mýto

26. 3. – 5. 5.

BOHUMIL KNYTTL
Výstava malíře-krajináře, působícího na Lužsku, Novohradsku a Vysokomýtsku ve 30. a 40. letech 20. století.
Vernisáž v neděli 26. 3. ve 14 hodin ve Výstavní síni Jana Jušky.
Bohumil Knyttl (nar. 1903 v Kobylicích u Nového Bydžova, zemřel 1977
v Ostravě) působil v našem kraji ve 30. a 40. letech 20. století, kdy žil se
svou rodinou ve Střemošicích u Luže a posléze i v Luži a pracoval i jako
restaurátor při opravě fresek a výtvarných děl na novohradském zámku.
Ve Vysokém Mýtě vystavoval své olejomalby celkem třikrát: v roce 1938
v sále Sokolovny a v letech 1941 a 1946 v sále bývalého vojenského kasina.
Městská galerie prosí majitele obrazů Bohumila Knyttla, aby byli tak laskavi
a přihlásili se kurátorovi této výstavy. Městská galerie by ráda pořídila alespoň fotodokumentaci všech obrazů, které se nacházejí v soukromých sbírkách, případně by ocenila i možnost jejich zapůjčení na dobu konání výstavy (březen-květen 2006).
Kurátor: PhDr. Pavel Chalupa (tel. 606 796 599)
Městská galerie Vysoké Mýto
nám. Přemysla Otakara II. 24
566 01 Vysoké Mýto
galerie@myto.cz
tel. 465 483 373

Bohumil Knyttl
na zahradě
svého domu v Luži,
40. léta 20. stol.
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Regionální muzeum
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vás
v měsíci březnu zve na následující výstavy
a přednášky

2. 3.

GERMÁNI
Přednáší PhDr. Eduard Droberjar, Ph. D.,
specialista na dobu římskou (1. stol. př. n. l.
– 4. stol. n. l.), dlouholetý pracovník Národního
muzea v Praze, zaměstnanec Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, autor
mnoha odborných i populárně laděných publikací včetně Encyklopedie římské a germánské
archeologie v Čechách a na Moravě.

POJĎTE SI HRÁT DO MUZEA
s panem malířem Josefem Čapkem

od 16. února do 16. března 2006

16. 3.

SLOVANÉ
Přednáší Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc., profesor na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze, přední odborník na raný
středověk, znalec hmotné kultury i písemných
pramenů, autor i spoluautor mnoha publikací,
např. knihy Kosmovy záměrné omyly.

Vystaven bude jeden z úspěšných českých
programů pro malé diváky, který současně učí
vztahu k hodnotám moderního výtvarného umění. Na výstavě se sice malý divák nesetká s originály slavného malíře, ale podle vystavených
velkoplošných reprodukcí Čapkových obrazů
tu může plnit řadu zajímavých úkolů. U obrazu
Černošský král si mohou děti zabubnovat na
tamtam, u obrazu Harmonikář zahrát na harmoniku a u Flašinetáře na flašinet, s pejskem
a kočičkou mohou sušit na bidýlku prádlo,
před Námořníkem soutěžit v lodních pytlích,
mohou připravovat papírového draka ke vzlétnutí či pomoct zdobit pejskovi a kočičce stokrát
dobrý dort. Mohou však také žonglovat, skládat pexeso z Čapkových obrázků, a když jsou
unaveny prohlídkou, mohou si odpočinout
u omalovánky či se sklouznout na skluzavce.

23. 3.

KELTOVÉ
Přednáší PhDr. Jiří Waldhauser, CSc., pracovník Národního technického muzea v Praze
a Regionálního muzea v Mladé Boleslavi, autor

Encyklopedie Keltů v Čechách.
Přednášky se uskuteční vždy od 18.00 hod.
v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.

Série historických přednášek s názvem

VYSOKOMÝTSKÉ LÉTÁNÍ

KELTOVÉ, GERMÁNI, SLOVANÉ
– MÝTY A SKUTEČNOST

od 26. března do 14. května
Výstava věnovaná historii letectví a létání
na Vysokomýtsku a připravená u příležitosti
60. výročí vzniku Aeroklubu ve Vysokém Mýtě.

Cyklus přednášek věnovaných zajímavým kapitolám nejstaršího období naší historie a neméně zajímavým etnikům historicky spjatým
s českým prostorem. Společně s našimi špičkovými odborníky se budeme ptát na to, jak
žili, pracovali, bojovali a bavili se staří Keltové,
Germáni a Slované. Zároveň se budeme snažit
uvést na pravou míru polopravdy, fabulace a
mýty, které se tradují o daných etnicích.
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Vernisáž výstavy se uskuteční
v neděli 26. března ve 14.00 hod.
a její součástí bude představení knihy J. Mračna Naše křídla – historie sportovního létání mezi
Orlickými horami a Vysočinou.

NA CESTĚ K MĚSTU

Dne 6. ledna 1946 se sešli příznivci létání
a zástupci měst Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle, aby založili Společný východočeský
aeroklub. Průřez dějinami létání od 20. století
po dnešek uvádí výstava v Regionálním muzeu
Vysoké Mýto. Výstavu budou doprovázet přednášky a předváděcí akce spojené s promítáním
historických filmů. Výstava vyvrcholí 14. května
na vysokomýtském náměstí, kde budou při
této příležitosti předvedeny historické větroně.
V průběhu konání výstavy bude vyhlášena znalostní soutěž pro žáky základních škol. Hlavními cenami budou vyhlídkové lety pro vítěze
soutěží.
(J. Mračno)

VÁNOCE V MUZEU

22. říjen - 22. listopad
Výstava představuje výsledky dvacetiletého
archeologického výzkumu Starého Mýta, předchůdce města Vysokého Mýta.

3. prosinec - 1. leden 2007
Atmosféru tradičních českých Vánoc přiblíží
předměty z muzejních sbírek a doplní ji ukázky
výroby lidových i uměleckých předmětů.

PRAŽSKÁ BRÁNA
Otevřena od 21. května do 1. října
Nově otevřená expozice zaměřená na urbanistický vývoj města Vysokého Mýta.

BAROKNÍ AREÁL VRACLAV
Otevřen od 1. května do 1. října

STŘEDOVĚK
4. červenec - 28. srpen

Výstavní program
Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě na rok 2006

Interaktivní výstava v budově bývalých lázní,
přibližující zajímavou formou život ve středověku.

Další doprovodné akce

Výstavní prostory muzea

březen

POJĎTE SI HRÁT
DO MUZEA S…

Série přednášek Keltové, Germáni, Slované mýty a skutečnost

...panem malířem Josefem Čapkem
16. únor - 16. březen

Přednášky spjaté s historií letiště ve Vysokém
Mýtě.

Jeden z nejúspěšnějších českých programů
pro malé diváky, který současně učí vztahu
k hodnotám moderního výtvarného umění.

květen

VYSOKOMÝTSKÉ LÉTÁNÍ

červen

26. březen - 14. květen

Zahájení výstavy Pochodéém vchod! - vystoupení šermířských a vojenských historických
klubů z různých období.

duben

Slavnostní zahájení sezóny na Vraclavi
Muzejní noc.

Výstava věnovaná historii letectví a létání
na Vysokomýtsku a připravená u příležitosti
60. výročí vzniku Aeroklubu ve Vysokém Mýtě.

září
Dny evropského kulturního dědictví.

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ

listopad

21. květen - 21. červen

Cestovatelský festival Okolo světa.

Pocta a hold jednomu z nejstarších českých
muzeí.

prosinec
Vánoční jarmark
Vánoce na Vraclavi

POCHODÉÉM VCHOD!

otevírací doba:
út - pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.
so - ne: 9 - 12, 13.30 - 17 hod.
www.muzeum.myto.cz
muzeum@muzeum.myto.cz
tel. 465 422 850 - 1

aneb Pochod českého pěšáka dějinami
30. červen - 11. říjen
Průřez historií pěchotního vojska na našem
území od dob Velké Moravy až po 60. léta 20.
století.
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Galerie Kateřina

Koncerty

TADY JSEM DOMA

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební ve Vysokém Mýtě vás srdečně
zve na další

výstava obrazů

Jaroslava Korbela
3. 3. - 1. 4.

KLAVÍRNÍ RECITÁL

Zahájení 3. 3 . v 17.30 hod.

Kristiny Stepasjukové

Školy

Program ze skladeb J. S. Bacha, L. van
Beethovena, F. Chopina, B. Smetany, K. Lavického a G. Gerschwina.

Základní umělecká škola
Dne 7. 3. proběhne na základní umělecké
škole krajské kolo

Koncertní sál ZUŠ, čtvrtek 30. května
v 19.00 hod., vstupné dobrovolné.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
ve hře na dechové a bicí nástroje.
Soutěž začíná v 9.00 hod. a probíhat bude
celý den.

Kristina Stepasjuková (1991)
je talentovaná, velmi nadějná pianistka.
V šesti letech vyhrála svoji první soutěž
– Amadeus v Brně. V loňském roce vyhrála
mezinárodní soutěž v Košicích, celostátní
soutěž ZUŠ a na celostátní soutěži Prague
Junior Note se stala absolutní vítězkou.
V lednu letošního roku hrála koncert C-dur
W. A. Mozarta. Od září 2006 bude studovat
Konzervatoř v Pardubicích.

Dne 23. 3. proběhne krajské kolo

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
v kategorii folklórních souborů.
Začátek v 17.00 hod.
Na JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ základní
umělecká škola srdečně zve v úterý 28. 3.
v 17.00 hod. do koncertního sálu školy.

Ve čtvrtek 9. března v 18 hodin v sále ZUŠ
vystoupí posluchači AMU
JAN ŽALUD (violoncello)
A VLASTIMIL JURČÍK (klavír).
Večer s hudbou Brahmse, Chopina, Dvořáka a dalších.
Vstup volný.

Základní umělecká škola Vysoké Mýto
a pěvecký sbor OTAKAR
vás zvou dne 21. 3. v 18.00 hod. do Šemberova divadla na

IX. ROČNÍK FESTIVALU
PĚVECKÝCH SBORŮ
Letošní ročník je vyhrazen dětským pěveckým sborům. Kromě domácího sboru
RUBÍNEK se zúčastní dětské pěvecké sbory GAUDIUM ze Svitav a KVÍTEK z Chotěboře. V programu zazní skladby Petra
Ebena, Henry Purcella, Emila Hradeckého
a jiných autorů.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Křesanské akademie Vysoké Mýto vás
srdečně zvou na koncert

EVY HENYCHOVÉ
v sobotu 11. 3. 2006 v 18 hod. v evangelickém kostele ve Vysokém Mýtě.
Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě,
ale především charismatickou osobností,
která dokáže zasáhnout srdce lidí všech
generací. Její písně jsou osobní výpovědí
člověka, který umí nahlédnout hluboko pod
povrch skutečností všedního života.
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DDM Mikádo

A další filmy s ekologickou tématikou

28. a 29. 3.
promítání pro školy od 10.00 hodin
28. 3.
od 18.30 hodin pro veřejnost v M-Klubu Vysoké
Mýto

1. ročník soutěže ve

SBĚRU VÍČEK Z PET LAHVÍ
Soutěž probíhá od února do 12. dubna
- výsledky soutěže se zveřejní na Dni země

13. - 17. 3.

JARNÍ PRÁZDNINY S MIKÁDEM

20. 4.

Máte volno? Přij te na Mikádo!

- víčka se odevzdávají v DDM Mikádo, hodnotí
se váha
- kategorie: a) jednotlivci
b) mateřské školy
c) třídy ZŠ, SŠ, gymnázium

Pondělí

ŠIKOVNÉ RUCE
Závěsná rybička pro radost
Přij te si udělat krásnou barevnou rybičku
z moduritu a lýka. Sraz v DDM Mikádo v 10.00
hod., 30 Kč a svačinu s sebou.

Poslední místa na

LETNÍ TÁBOR
pro rodiče s dětmi do Itálie!

Úterý

- termín: 25. 8. - 3. 9. 2006
- cena: 4700 Kč s možností splátek
- plná penze a pitný režim

VÝLET VLAKEM DO PARDUBIC
Přihlášky v DDM, 465 424 314. Cena 120 Kč,
odjezd 8.30, návrat V 17.00 hod.

2. 3.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Muzeum na zámku v Pardubicích
Expozice hraček: Bylo - nebylo...
V prostředí velkého gotického sálu pardubického zámku je přístupná nová expozice. Pod
jejím názvem, typickou úvodní větou mnoha
pohádkových příběhů, „Bylo nebylo....“, se
skrývá prezentace sbírky historických hraček
Východočeského muzea.

pro žáky 3. a 4. ročníků ZŠ

20. 3. v 18 hodin

KURZ MASÁŽÍ
PRO MANŽELSKÉ PÁRY
Přihlášky v DDM Mikádo - tel. 465 424 314,
731 108 510
nebo e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz

Expozice zbraní
V expozici najdete palné i chladné zbraně od
nejstarších až po ty moderní. Návštěvníci si
mohou na funkčních replikách vyzkoušet fungování některých zbraní. V tomto směru je expozice evropským unikátem.

Cena: 250 Kč za pár.
S sebou si přineste: ručník, karimatku (pokud
máte – nemusí být), dámy vršek od plavek.

Ve dnech 28. a 29. 3. pořádá Dům dětí
a mládeže Mikádo ve Vysokém Mýtě

Virtuální výstava pavouků
Ne každou muzejní sbírku je možno vystavit.
Například pavouky lze, až na výjimky, uchovávat pouze jako tekutinové preparáty pro
odborné a dokumentační účely. Přijměte tedy
alespoň nabídku ke krátkému nahlédnutí do
světa těchto zajímavých živočichů.

FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍHO
FILMU „POUŠŤ“
28. - 29. 3.

ZDROJ (75 minut)
Ropný thriller s prvky tragikomedie.
Veřejná projekce nového českého dokumentu, který poukazuje na tragickou skutečnost:
na ničení moře, politický teror, nezákonné
vyvlastňování, prohlubování hospodářské krize
a rozrůstání korupce přispívá ze svých daní
každý z nás. Film Martina Marečka a Martina
Skalského získal ocenění na pěti mezinárodních festivalech.

Středa

POHÁDKA – Divadlo jednoho herce
Jan Havel hraje dětem pohádku.
Začátek představení je v 9.30 v DDM, vstupné
30 Kč.
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VAŘÍME DOBROTY

21. - 23. 4. a 13. - 14. 5.

Vlastnoručně si připravíte výborný prázdninový
oběd. Sraz v DDM v 10.00 hod., 30 Kč s sebou.

ČAJOVÉ,
nebo i jiné, RAKU MISKY

Pátek

Pro velký zájem znovu otevíráme výtvarnou
dílnu seznamující s technologií a filozofií
keramiky raku – starojaponského způsobu
výroby obřadních čajových misek. Předchozí zkušenosti s tvarováním keramické hlíny
nejsou nutné.
Lektorka: Jana Krejzová, výtvarnice a keramička zabývající se netradičními keramickými postupy.

SURFUJEME PO INTERNETU,
HRAJEME STOLNÍ HRY

Bližší informace: www.raku.cz, tel. Alice
Veitová, 776 199 904.

Čtvrtek

LYŽOVÁNÍ V ČENKOVICÍCH
Odjezd v 8.00 hodin od Klöcklerova statku.
Cena 110 Kč, celodenní zvýhodněná permanentka 240 Kč. Návrat v 17.00 hod. Přihlášky
na 465 424 314.

Osadníci z Katanu, Carcasonne a další.
Sraz v DDM v 10.00 hod.
Bude vám o prázdninách smutno po kamarádovi nebo kamarádce? Nemáte kam zajít?
Přij te si vytvořit vlastní program nebo popovídat do volných kluboven v Mikádu.

Zdravotnictví
Vysokomýtská nemocnice
ZTLOUSTLI JSTE
O VÁNOCÍCH?

Česká křesanská akademie
ČKA, místné skupina Vysoké Mýto
vás zve na přednášku P. Marka Orko Váchy

Skoro všichni jsme ztloustli. V tloustnutí by
nám snad mohla zabránit jenom nemoc.
Konzumovali jsme totiž moc cukrů, hlavně
těch jednoduchých, těch co se mění do zásobních tuků. Jedli jsme samozřejmě i vše
ostatní, energetický příjem byl obrovský.
Cukry nejsou jenom cukroví, ale je to také
alkohol a ovoce, zvláště banány. Důležité je
znát glykemický index potravin, které jíme.
A zásoby se dělají hlavně tehdy, když energie není „spalována“ pracovní nebo sportovní činností. Mám ale za to, že přibrali
i sportovci. Ti ale záhy zhubnou, protože
jejich trénovaný metabolismus jim to umožní. Co zbývá nám ostatním, kteří nejsme
sportovci? Nejčastěji slyším, že nyní se jíst
prostě nebude! Ale ani to většinou nevede k
vymizení tukových polštářů. Přitom nám takto nezdravé pokusy o snížení nadváhy mohou přivodit poruchy obranyschopnosti. Tak
se nejspíše dopracujeme k nějaké nemoci,
při dlouhodobějších a opakovaných pokusech o zhubnutí „nejedením“ třeba i k nemoci zhoubné. Nejdůležitější ale podle mne
je, že žádná „hubnoucí“ dieta nebo koktejl
nás nenaučí správně jíst. Když přestaneme
s tabletami nebo koktejlem, nabereme kila

KŘESŤAN A EVOLUCE
Středa 22. března v 18.30 hod.
v sále ZUŠ Vysoké Mýto.

Vstupné dobrovolné.

Hliněná dílna na Újezdci
4. - 5. 3.

KNIHA I.
Jednoduché knižní vazby
Výtvarná dílna, v níž se můžete seznámit s různými druhy papíru a s různými způsoby, jak
proměnit jednotlivé listy v knížku.
Lektorka Hana Voříšková - výtvarnice, loutkoherečka a učitelka výtvarného oboru ZUŠ
v Chocni.

24. - 26. 3.

PLETENÍ KOŠŮ
Víkendová pracovní dílna, seznamující s pletením z africké liány a vrbového proutí. Dílnu
vede Zuzana Kovaříková z pražských košíkářských dílen.
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zpátky. Co tedy máme dělat? Východiskem
je tzv. zdravé hubnutí, kdy při běžné stravě
(s malou úpravou poměrů tuků, bílkovin
a cukrů) dokážeme selektivně odbourávat
tukové polštáře speciálními koncentrovanými přírodními potravinovými doplňky. A
právě touto úpravou poměrů složek potravin v našem jídelníčku se naučíme jíst tak,
aby se druhý den již odbourané tuky zpátky
nevytvořily.
MUDr. Jiří Holečko
Ambulance proti stárnutí
Vysokomýtská nemocnice

VELIKONOČNÍ JARMARK

Oznámení

Do zasedací místnosti dojíždí 2x v měsíci
terapeut Mgr. Marek Šlechta, vždy od
14.00 - 18.00 hod. (14. 3., 28. 3. atd.)
Máte-li zájem, jste vítáni.

Zasedací místnost MÚ Družba
12. 4. 2006 od 10.00 - 16.00 hod.
Nabízíme: med, vajíčka, domácí nudle široké i vlasové, tašky šité i ze sáčků, velikonoční kraslice - různé druhy, velikonoční věnečky na dveře i do oken, různé druhy látek,
drogerie od A do Z.
Možná i nějaké výpěstky, květiny, zelenina,
atd., případně oprava náhrdelníků a korálů.
Těší se na vás kolektiv členek MS ČČK.

K 31. 3. 2006 ukončí MUDr. Eva Rejmanová svoji stomatologickou činnost
provozovanou v zubní ordinaci na adrese
Vysoké Mýto, Gen. Závady 116/IV. Zdravotní
péče na výše uvedené adrese však nebude
přerušena vzhledem k tomu, že v poskytování stomatologické péče bude od 1. 4.
2006 pokračovat MUDr. Radim Podgorný.
Pacienti registrovaní u MUDr. Rejmanové
s výjimkou těch, kteří si zvolí jiného ošetřujícího lékaře, budou ošetřováni u MUDr.
Podgorného na výše uvedené adrese.

Sport
SK Donocykl
Sportovní klub Donocykl Vysoké Mýto pořádá lyžařský
PŘEJEZD KRKONOŠ
Datum: sobota 4. března 2006
Odjezd: 6.20 hod. od Šemberova divadla,
(návrat asi v 19.00 hod.), řidič p. J. Bezděk.
Cena: členové klubu SK Donocykl a jejich
děti do 15 let - 170 Kč, ostatní - 230 Kč.
Cena zahrnuje dopravu, cereální tyčinku od
ﬁrmy Nový Věk, mapku přejezdu.
Trasa: Černá hora – Chalupa Na rozcestí (6)
– Výrovka (7) - Luční Bouda (10) – Špindlerovka (16) – Sedlo nad Martinovkou (21) – Sněžné jámy (23) – Labská bouda (25) – Labská
louka (26) – Vosecká bouda (28) – Mumlavský vodopád (36) - Harrachov centrální parkoviště (38). Možnosti nástupu na hřeben:
1. Jánské Lázně – lanovkou na Černou horu,
2. Špindlerův Mlýn – linkovým autobusem na
Špindlerovku.
Odjezd zpět: 17.00 Centrální parkoviště Harrachov
Přihlášky: v prodejně Donocykl Vysoké
Mýto do 24. 2. 2006 současně se zaplacením jízdného. Předběžné přihlášky též na
tel. 465 420 366, 603 827 486 nebo na
www.sk.donocykl.cz. Při nenaplnění minimálního počtu 35 účastníků se zájezd ruší
a vybrané jízdné se vrátí. Po zaplacení se přihláška stává závaznou a nelze vracet vybrané
jízdné z důvodu neúčasti.

Místní skupina ČČK
vás srdečně zve dne
8. 3. 2006 od 14.00 - 17.00 hod. na

MALÝ JARNÍ JARMARK
do Penzionu - Litomyšlská ul.
(vchod z ulice).
Nabízíme: med, vajíčka, domácí nudle široké i vlasové. Velikonoční vajíčka děrovaná,
látková. Zbytky látek, drogerie, zbytky galanterie aj.
Přij te se podívat na dovednost šikovných
rukou a udělat sami sobě radost. Shlédnete
zde i navlékání nejmodernějších náhrdelníků, náušnic, ale také vám opravíme vaše
oblíbené korále.
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Technické služby

Petr Novák a SK Donocykl
pořádá digitální projekci ﬁlmu

SBĚRNÉ DVORY

TREK ANNAPURNY
aneb jak na to?

U kasáren (v ul. Gen.Svatoně)
úterý, pátek
U Benziny (ul. Průmyslová)
středa, sobota
ul. Kpt. Poplera (výjezd na ÚO)
pondělí, čtvrtek

3. 4. 2006 v 19.00 hod.
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.
Vstupné 50 Kč.
Od 1. 3. 2006 předprodej vstupenek v prodejně Donocykl, Vysoké Mýto.
Snímek dokumentující putování osmičlenné
skupiny překrásnou přírodou okolo himálajských velikánů.

Letní čas: 14.00
8.00
Zimní čas: 13.00
8.00

–
–
–
–

18.00
12.00
17.00
12.00

všední dny
sobota
všední dny
sobota

Došlo po uzávěrce
Pondělí 13. března v 19.00 v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě

PREMIÉRA S PREMIÉREM
účinkují Jiří Krampol, Jiří Paroubek - předseda vlády České republiky.
Cena vstupenky 100 Kč

ORIENTÁLNÍ TANEC
(břišní tanec) pro všechny ženy a dívky bez omezení věku.
Další kurz bude zahájen v pondělí 20. března v 16.30 hod. v Orlovně ve Vysokém Mýtě.
Bližší informace na mobilním telefonu: 728 684 634.

Policie ČR
Zamyšlení nad policejní tradicí.
Není to tak dávno, kdy čas sečetl dny minulého roku. Při jeho hodnocení jsem se více než kdy
jindy zamýšlel nad smyslem své práce a nad postavením policie ve společnosti.
Vzpomněl jsem si na několik let starý zážitek z policejního plesu, který probíhal v Ústí nad
Orlicí. Z velkého množství policistů, kteří se plesu účastnili, pouze jeden kolega a já jsme
byli oděni do vycházkových policejních stejnokrojů. Mezi ostatními účastníky plesu jsme působili jako exoti, hlásící se i v době volna k policii. Týden před tím, na stejném místě, probíhal ples hasičský. Zde byl poměr osob v hasičských uniformách a v civilních šatech
podstatně jiný. Žádného z hasičů snad ani nenapadlo, že by si na vlastní ples nevzal uniformu. Domnívám se, že tato událost přesně vykresluje, jak je to s policejními tradicemi
a hrdostí. Proto jsem si dovolil stručné ohlédnutí do minulosti.
Rok 1918 – vznik Československé republiky – čistka v bezpečnostním aparátu. Staré „rakušáctví“ a monarchistické manýry nemožno v naší nové samostatné republice tolerovati. Příslušníci četnictva a policie budou ve službě ponecháni pouze v případě, že jsou jejich znalosti nenahraditelné nebo jestliže nebyli příliš
svázáni se zaniklou monarchií. Rozhodně si nemohou připomínat dobu, kdy sloužili „císaři pánu
a jeho rodině“.
25

Rok 1939 – vznik Protektorátu Čechy a Morava – čistka v bezpečnostním aparátu. Ve službě
nelze ponechati osoby, které neosvědčily svůj kladný vztah k „Velkoněmecké říši“. Dotčení příslušníci budou rádi, když se v tichosti zapomene, jak v jednotkách SOS bojovali v pohraničí
s henleinovci. Pokud ne, poznají, jak se žije v koncentračním táboře.
Rok 1945 – obnovení Československa – čistka v bezpečnostním aparátu. Zrušení všech dosavadních četnických a policejních útvarů. Nestojíme přeci o „kolaboranty“. A nestačí jen prosté
konstatování „nikomu jsem neublížil“. Kdo chce zůstat ve službě, musí prokázat aktivní účast v
národním odboji a raději rychle zapomenout, jak byl za války, pod patronátem Gestapa, nucen
pročesávat lesy při pátrání po „padákových agentech“.
Rok 1948 – „Vítězný únor“ – čistka v bezpečnostním aparátu. Nový režim se musí zbavit „buržoustů
a imperialistických napomáhačů“, kteří dostatečně rychle nedemonstrovali svou „věrnost pracujícímu lidu a pokrokovému lidově demokratickému zřízení“ a ještě rychleji nezapomněli, jak
za první republiky rozháněli komunisty organizované dělnické stávky.
Rok 1968 – „Pražské jaro“ – čistka v bezpečnostním aparátu. Službu musí nedobrovolně opustit
„stalinisté“, kteří dýchají společně se Sovětským svazem, což se už jaksi nenosí.
Srpen 1968 – „osvobození bratrskými armádami“ – čistka v bezpečnostním aparátu. Po příchodu vojsk Varšavské smlouvy se od 70. let musí sbor pro změnu zbavit všech „pomýlených
soudruhů“, pokud své „selhání“ nedokážou včas napravit.
Rok 1989 – „sametová revoluce“ – čistka v bezpečnostním aparátu. To by tak hrálo, abychom
nechali ve službě „estébáky“, „politruky“ a „antidemokratické živly“. Ti, co neodejdou sami, budou jednoduše vyhozeni zcela „demokratickou“ a hlavně „odbornou“ prověrkovou komisí. Být
to v padesátých letech, možná by se pro ně našel i nějaký ten pracovně nápravný tábor.
Rok ???? – nechme se překvapit …
Na čem má tedy policie stavět své tradice, když prakticky celé dvacáté století je přehlídkou
nejrůznějších čistek? Přitom se každý nový režim považoval za to nejlepší možné řešení a velmi
urputně se snažil zašlapat „špatnou“ minulost policie.
Na závěr ještě jeden příběh. Je o kolegovi, který nastupoval k SNB v roce 1968. Tak, jak jsem se
učil já od něho, tak se on učil od chlapů, kteří po válce bojovali s banderovci, a ti se zase učili
od lidí, kteří oblékali četnickou uniformu po první světové válce. Bez ohledu na režim – zloděj
byl vždycky zlodějem, vrah vrahem a četník četníkem. Tedy k věci. Bylo krátce po roce 1968.
V Brně se v pravé poledne „květinové dítko“ vracelo z dýchánku ve stavu, kterému se lidově říká
„na šrot“. Nenapadlo jej nic inteligentnějšího, než se na náměstí Svobody postavit mezi lidi a
upustit přebytečné tělní tekutiny na jednu z výloh. V tu chvíli šli kolem dva pochůzkáři. Na jejich
dotaz, jestli se neumí chovat slušně, onen mládežník reagoval slovy: „Vy dvě ku…… komunistické běžte do h ….“ A chtěl se prát. Pochopitelně dostal pendrekem a u soudu pak odpovídající
podmíněnou nadílku za výtržnictví, útok na veřejného činitele a snad ještě za hanobení KSČ
nebo tak něco. A ejhle, zrodil se protikomunistický odbojář. Po listopadovém převratu byl ve
správný čas na správném místě a jako „zasloužilý” disident to dotáhl až do nejvyšších míst.
A můj kolega? Ten se jen celou dobu třásl, aby si snad někdo nevzpomněl. Za takové situace se
nějaké tradice budují a udržují opravdu těžko.
Kpt. Bc. Ivo Flídr
vedoucí oddělení
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Bazén

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Telefon:

777 788 164
Gymnázium Vysoké Mýto
přijme do pracovního poměru
na dobu neurčitou
na plný úvazek

učitele
anglického jazyka
Předpokládaný nástup:

1. 9. 2006

Případní zájemci, kontaktujte prosím školu
mailem na adrese: reditel@gvmyto.cz
nebo na telefonním čísle 465 424 342

Zadejte
roky narození
a čistý měsíční
příjem všech
členů rodiny.

Vzor: 75, 73, 99 - 25.000,-

SMS odešlete na tel. číslo

737 310 787
Do 1 hod. vám odpovíme,
jaká je možná výše vaší hypotéky.
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Ohlédnutí za ...
Výroční ceny města Vysoké Mýto za rok 2004
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