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Peníze na ruku
Jednoduše  Rychle  Kdykoli
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**** JAZYKOVÉ KURZY PRO ROK 2005/2006 ****

vám přeje
Město Vysoké Mýto

Š�astnou cestu na dovolenou



BURIAN Zdeněk (* 11. 2. 1905 Kopřivnice, 
† 1. 7. 1981 Praha) - český malíř 
a ilustrátor
KAFKA Franz (* 3. 7. 1883 Praha, † 3. 6. 
1924 Kierling u Klosterneuburgu) - pražský 
německý prozaik
PÍKA Heliodor (* 3. 7. 1897 Štítina 
u Krnova, † 21. 6. 1949 Plzeň) 
- československý generál
KOPECKÝ Matěj (* 24. 2. 1775 Libčany, 
† 3. 7. 1847 Koloděje nad Lužnicí) - český 
loutkář
KŘIŽÍK František (* 6. 7. 1847 Plánice 
u Klatov, † 22. 1. 1941 Stádlec u Tábora) 
- český elektrotechnik, vynálezce 
a podnikatel
HUS Jan (* asi 1371 Husinec u Prachatic, 
† 6. 7. 1415 Kostnice) - český náboženský 
myslitel, kazatel a reformátor
PERNER Jan (* 7.7. 1815 Bratčice na 
Čáslavsku, † 10. 9. 1845 Pardubice) - český 
vlastenec, projektant a stavitel železničních 
tratí
NERUDA Jan (* 9. 7. 1834 Praha, 
† 22. 8. 1891 tamtéž) - český básník, 
prozaik, novinář a umělecký kritik
ALEŠ Mikoláš (* 18. 11. 1852 Mirotice 
u Písku, † 10. 7. 1913 Praha) - český malíř a 
ilustrátor
TYL Josef Kajetán (* 4. 2. 1808 Kutná Hora, 
† 11. 7. 1856 Plzeň) - český dramatik, herec, 
prozaik a novinář
MUCHA Alfons (* 14. 7. 1860 Ivančice, 
† 24. 7. 1939 Praha) - český malíř, grafik 
a návrhář
JUNGMANN Josef (* 16. 7. 1773 Hudlice 
u Berouna, † 14. 11. 1847 Praha) - český 
národní buditel, jazykovědec, básník 
a překladatel
RUDOLF II. (* 18. 7. 1552 Vídeň, 
† 20. 1. 1612 Praha) - český a uherský král 
a římskoněmecký císař z dynastie Habsburků
ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (* 21. 7. 1880 
Košiariská, † 4. 5. 1919 Ivanka pri Bratislave)
- slovenský vědec, politik, spoluzakladatel 
novodobého čs. státu
MORAVEC František (* 23. 7. 1895 
Čáslav, † 26. 7. 1966 Washington, USA) 
- československý generál

JAVOŘICKÁ Vlasta (* 25. 3. 1890 Studená 
u Telče, † 1. 8. 1979 tamtéž) - prozaička
ZÍTEK Josef (* 4. 4. 1832 Praha, 
† 2.8.1909 tamtéž) - český architekt, 
stavitel Národního divadla v Praze
NOVÝ Oldřich (* 7. 8. 1899 Praha, † 15. 3. 
1983 tamtéž) - český herec, zpěvák, 
režisér, dramatik a textař
TYRŠ Miroslav (* 17. 9. 1832 Děčín, 
† 8. 8. 1884 Ötz, Tyrolsko) - umělecký kritik 
a historik umění, spoluzakladatel 
organizovaného tělovýchovného hnutí 
v Čechách
BURIAN Emil František (* 11. 6. 1904 
Plzeň, † 9. 8. 1959 Praha) - český režisér, 
herec, zpěvák, dramatik, hudební skladatel, 
básník a spisovatel
ŠTYRSKÝ Jindřich (* 11. 8. 1899 Čermná 
u Kyšperka, † 21. 3. 1942 Praha) - český 
malíř a teoretik umění
HERRMANN Ignát (* 12. 8. 1854 Horní 
Mlýn u Chotěboře, † 8. 7. 1935) - český 
prozaik a žurnalista
HOLZKNECHT Václav (* 2. 5. 1904, 
† 13. 8. 1989) – muzikolog, publicista, kritik 
a pedagog
KUBIŠTA Bohumil (* 21. 8. 1884 Vlčkovice 
u Hradce Králové, † 27. 11. 1918 Praha) 
- český malíř, grafik a teoretik umění
MEDEK Mikuláš (* 3. 11. 1926 Praha, 
† 23. 8. 1974 tamtéž) - český malíř
HUBAČ Jiří (* 27. 8. 1929 Praha) - český 
dramatik a televizní scenárista
MARTINŮ Bohuslav (* 8. 12. 1890 Polička, 
† 28. 8. 1959 Liestal, Švýcarsko) - český 
skladatel, houslista a pedagog
BOUDA Cyril (* 14. 11. 1901 Kladno, 
† 29. 8. 1984 Praha) - český malíř, grafika 
ilustrátor
ORTEN Jiří (* 30. 8. 1919 Kutná Hora, 
† 1. 9. 1941 Praha) - český básník
FRÝBOVÁ Zdena (* 30. 8. 1934 Praha) 
– prozaička

Kalendárium
Červenec Srpen
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Významné dny
 1. 7. Světový den architektury
  2. 7. Světový den UFO
  5. 7. Státní svátek ČR – Den slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  6. 7. Státní svátek ČR – Den upálení 

Mistra Jana Husa 
  6. 7. Světový den polibku
  9. 7. Světový den veterinárních lékařů
 11. 7. Světový den populace

   6. 8. Světový den boje za zákaz 
jaderných zraní

   9. 8. Mezinárodní den původních 
obyvatel světa

 12. 8. Mezinárodní  den mládeže
 13. 8. Den leváků
 23. 8. Světový den připomenutí 

obchodování s otroky a jeho 
zrušení 

v červenci a v srpnu 2005
100. výročí úmrtí
Patrik Blažek 
* 22. 2. 1851 - † 17. 7. 1905
Český vlastenec, voják Patrik Blažek se 
narodil v Rychnově nad Kněžnou a do 
Vysokého Mýta přišel v r. 1887. Byl důstojní-
kem 30. praporu zemské obrany a v našem 
městě prožil čtyři roky. V roce 1891 byl 
přeložen do Haliče. Od doby svých studií 
byl literárně činný, přispíval do různých 
vlasteneckých časopisů.

Regionální  výročí

70. výročí úmrtí
Jan Čermák 
* 26. 12. 1867 - † 27. 7. 1935
Kapelník a hudební skladatel se narodil 
ve Vysokém  Mýtě. Ve svých 15 letech 
nastoupil k vojenské hudbě. V letech 1891
-1893 působil u knížecí gardové hudby 
v Sofii. Po  návratu do Vysokého Mýta 
se věnoval kapelnické činnosti a skládá-
ní. Největšího úspěchu dosáhla skladba 
„Darovalo mi děvčátko“ a valčíky „Snění“ 
a „Š�astný návrat“. Kromě toho učil na hous-
le, violu a violoncello. Jan Čermák zemřel ve 
Vysoké Mýtě v r. 1935.
Od  r. 1993  se ve Vysokém Mýtě pořá-
dá Národní přehlídka dětských dechových 
hudeb „Čermákovo Vysoké Mýto“.

65. výročí úmrtí
Ing. Václav Stratílek  
* 30. 7. 1873 - † 24. 7. 1940
  Zakladatel továrny na výrobu hasicí tech-
niky se narodil ve Vysokém Mýtě, kde prožil 
celý svůj život.  Vyučil se slévačem kovů 
v Moravské Třebové a poté odešel na zku-
šenou do Rakouska a Německa. Po návratu  
začal ve své dílně vyrábět hasicí techniku 
a jméno firmy začalo být pojmem u hasič-
ských sborů .
 
Naše Kalendárium zachycuje významné postavy 
vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému 
umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha dalším 
oblastem, bez ohledu na to, zda se do nich jed-
notlivé osobnosti zapsaly blahodárně, či neblaze. 
Kalendárium vám o nich poskytne základní údaje.
zdroj: www.libri.cz

Živočišstvo
Z přibližně 50 000 živočišných druhů žijících v České republice se zde zaměříme na stručný 
přehled zástupců obratlovců - ryby, obojživelníky, plazy, ptáky, savce – a uvedeme některé 
zástupce z třídy hmyzu. Pro přehlednost rozdělíme živočichy Vysokomýtska podle biotopu, 
místa výskytu, kde se převážně nacházejí.
Na Vysokomýtsku žije pestrá paleta živočichů. K řece Loučné zasahují lužní společenstva 
z východního Polabí obývaná např. skokanem štíhlým (Rana dalmatina), užovkou obojkovou 
(Natrix natrix), strakapoudem malým (Dendrocopos minor), slavíkem obecným (Luscinia mega-
rhynhcos), cvrčilkou říční (Locustella fluviatilis), moudivláčkem lužním (Remiz pendulinus), 
žluvou  hajní (Oriolus oriolus), lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) a lejskem černohlavým 
(Ficedula hypoleuca).

Vysoké Mýto - tradice a současnost úryvek z knihy
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Největší plochu zaujímají v okolí Vysokého Mýta pole. Typickými zástupci fauny jsou tu skřivan 
polní (Alauda arvensis), křepelka polní (Coturnix coturnix), jejíž sameček se při toku ozývá zná-
mým „pět peněz“, koroptev polní (Perdix perdix). Nad poli se třepotá lovící poštolka obecná 
(Falco tinnunculus). V šípkových keřích rostoucích na okrajích polí hnízdí �uhýk obecný (Lanius 
collurio), na okrajích polí zarostlých bodláky nalézají potravu stehlíci obecní (Carduelis car-
duelis), zvonci zelení (Carduelis chloris), vrabci polní (Passer montanus), nápadným pěvcem 
v těchto místech je také žlutě zbarvený strnad obecný (Emberiza citrinella). Zástupci savců  
jsou křeček polní (Cricetus cricetus), který se stal díky své „škodlivosti“ vzácným druhem, 
krtek obecný (Talpa europaea). Běžný je hraboš polní (Microtus arvalis), vidět je také zajíc polní 
(Lepus europaeus).
Na polích, lukách a v sadech žije také mnoho druhů hmyzu. Z brouků jsou to kovaří-
ci, jejichž larvy nazývané „drátovci“ škodí kořenům rostlin; nejběžnější je kovařík obilní 
(Agriotes lineatus), kovařík tmavý (Agriotes obscurus), kovařík začoudlý (Agriotes ustulatus) 
a kovařík locikový (Agriotes sputator). Na květech hlohu a šípku najdeme drobné zelenavé kras-
ce lesknavé  (Anthaxia nitidula),  kteří se vyvíjejí ve dřevě švestky, jabloně a třešně.
Na květech například máku, třešně, jabloně nebo řepky můžeme také nalézt lesknáčky 
Meligethes viridiscenc, Meligethes aeneus, Meligethes difficils a Meligethes nigrescens. 
Vzácného lesknáčka Meligethes brunnicornis lze jednotlivě najít na hluchavce, šalvěji či prys-
kyřníku. Velmi vzácný je na Vysokomýtsku lesknáček Meligethes haeemorrhoidalis.

(Knihu Vysoké Mýto - tradice a současnost vydalo Město Vysoké Mýto v roce 2004; lze ji zakoupit 
mj. v Informačním centru Města Vysoké Mýto na Městském úřadu.)

Přečetli jsme za Vás z jednání Rady města 
Vysoké Mýto

Rada města schvaluje mj.:
• účetní závěrku Nemocnice Vysoké Mýto, 
IČ: 00196088, s nulovým zůstatkem.  
• návrh úpravy prostor prádelny v DPS 
Javornického 432, Vysoké Mýto na masér-
nu, a tím zajistit  možnost zvýšení příjmů 
z pronájmu nebytových prostor.
• hospodářský výsledek (rozdělení zisku, 
pokrytí ztráty) za rok 2004 příspěvkových 
organizací: Nemocnice Vysoké Mýto, 
Technické služby Vysoké Mýto, M-Klub 
Vysoké Mýto, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, 
ZŠ Javornického Vysoké Mýto, ZŠ Knířov 
Vysoké Mýto, MŠ Lidická Vysoké Mýto, 
MŠ Kamarádi Vysoké Mýto, MŠ Slunečná 
Vysoké Mýto a MŠ Pod Smrkem Vysoké 
Mýto dle předloženého návrhu.
• přijetí daru ve výši 50 000 Kč od firmy 
Ecotex s. r. o. Vysoké Mýto pro kulturní 
účely ve městě Vysokém Mýtě – výstava 
v rámci cyklu Světy v Městské galerii ve 
Vysokém Mýtě.

Rada města uděluje:
• občanskému sdružení Společnost želez-
niční dotaci na akci „Mikulášský parní vlak“ 
ve výši 3 000 Kč.              

Rada města stanovuje:
• na základě zákona 561/2004 Sb., §167, 
odst. 2 následující počet členů školské rady 
– při ZŠ Javornického a při ZŠ Jiráskova 6 
členů a při ZŠ Knířov 3 členy.

Rada města souhlasí mj.:
• s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KBT 
elektronik spol. s r. o., Prokopa Velikého 
693/IV, Vysoké Mýto jako zhotovitelem 
akce „Rozšíření veřejného osvětlení v ulici 
Štefánikově” ve Vysokém Mýtě s tím, že 
vedoucí OÚP dořeší způsob financování 
akce.  
• se snížením ceny videokazety „Vysoké 
Mýto“ z 200 Kč na cenu 100 Kč za kus.

Rada města bere na vědomí mj.:
• návrh dopravní komise k řešení dopravní 
situace v historické části města. 

Z jednání rady
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• zveřejnění celostránkové informace 
o Vysokém Mýtě u příležitosti prázdnino-
vé přílohy všech východočeských Deníků 
Bohemia. Příloha „Cesty městy“ bude vydá-
na ve čtvrtek 30. 6.

Rada města doporučuje mj.:                        
• ZM vydat vyhlášku č. 2/2005 k zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného pořádku 
a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, k ochraně životního 
prostředí, veřejné zeleně a k užívání zaří-
zení obce sloužících potřebám veřejnosti 
ve Vysokém Mýtě (vyhláška o veřejném 
pořádku a zeleni).
• ZM vydat vyhlášku č. 3/2005 o systé-
mu shromaž�ování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Vysokého Mýta, 
včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem.

Rekonstrukce obřadní síně
11. června 2005  byla po částečné rekon-
strukci a výměně zařízení předána do užívání 
obřadní síň města. Poslední rekonstrukce se 

uskutečnila před třiceti lety. 
Stavbu tehdy zajiš�oval 
Krajský podnik pro ob-
novu a údržbu památek 
a v letošním roce jeho 
nástupce Městský sta-
vební podnik. Mezi 
prvními oddanými snou -
ben ci, které v tento den místosta-
rosta města ing. Martin Krejza oddal, byli 
i novomanželé  Pavla a Oldřich Šponarovi 
z Chocně. 

Informace z MěÚ

Návrh Euroústavy mají naši spoluobčané  
možnost studovat na www.naseevropa.cz/portal 
a dále v Místní knihovně a v informačních stře-
discích v budovách Městského úřadu B. Sme-
tany 92 a Jiráskova 179.

Odbor životního prostředí

Seriál o třídění a recyklaci 
odpadů tentokrát na téma
 
Zásady správného třídění!

Ve městě jsou rozmístěny barevné kontejnery 
určené na recyklovatelné složky komunálního 
odpadu – plasty, sklo, papír. Na těchto kontej-
nerech jsou uvedeny pokyny správného třídění 
- co do jednotlivých kontejnerů patří a co by-
chom tam naopak vhazovat neměli. 
Dodržujte pokyny uvedené na nádobách!

Odkládejte odpad jen do příslušných nádob!
Nikdy nevhazujte odpad znečištěný zbytky po-
travin nebo chemikáliemi!
Zmenšujte objem odpadu!
Prosím dodržujte tyto pokyny při třídění 
odpadů! Nežádoucí příměsi znehodnocu-
jí vytříděnou surovinu, která pak nemůže 
být recyklována a odváží se na skládku!

Město Vysoké Mýto Vás zve 
na tyto prázdninové kulturní akce:

ČESKÝ KOLOTOČ POHÁDEK
na náměstí 
Přemysla Otakara II. 
čtvrtek 30. 6. 2005 16.00 hod.
JAK NA PANÍ ZAHRÁDKOVOU 
PŘIŠLO JARO

pátek 1. 7. 2005 16.00 hod. 
KTERAK BERUŠKA UŠKA 
O SEDMOU TEČKU PŘIŠLA
Pohádky v podání herců Karlovarského hudeb-
ního divadla.
Vstupné zdarma.
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KINEMATOGRAF
BRATŘÍ ČADÍKŮ
přijede  opět do Vysokého Mýta
28. – 31. 7. 2005 
na nám. Přemysla Otakara. II.
a promítne vám tyto filmy:

28. 7. Fimfárum
29. 7. Nuda v Brně
30. 7. Želary
31. 7. Horem pádem
Promítat se začne vždy po setmění.

TÝDEN HUDBY
1. – 5. 8. 2005 
Každý podvečer vždy od 19 hodin vystoupí 
na vysokomýtském náměstí 2 skupiny růz-
ných hudebních žánrů.

Pondělí 1. srpna
Swing club - Vysoké Mýto, Choceň (swing)
GROOVE GROCERY - Holandsko (pop-rock)

Úterý 2. srpna
Popel - Choceň (pop-rock)
TRABAND - Praha (folkrocková dechovka)

Středa 3. srpna
Fíci - Třemošnice (folk)
GREENHORNS s Janem Vyčítalem - Praha 
(country)

Čtvrtek 4. srpna
Zbytky slušnosti - Vysoké Mýto (folk-rock)
IVAN HLAS - trio Praha (pop)

Pátek 5. srpna   
Blue Box - Brno (pop)
UŽ JSME DOMA - Praha (originální rock)

MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÉ 
DNY ENTREVUE 2005
podzimní část

Vážení čtenáři,
ačkoli se právě v těchto dnech chystá-
te na dovolené a prázdniny, chtěli by-
chom Vás pozvat na další, podzimní, část 
6. ročníku Mezinárodních partnerských 
dnů ENTREVUE 2005. Tato akce Měs-
ta Vysoké Mýto proběhne letos společně 
s oslavami 110. výročí založení firmy Ka-
rosa a. s., ve dnech 2. a 3. září. (Ne tedy 
v termínu 9. a 10. 9., jak je uvedeno v přehle-
du „Vysoké Mýto - kulturní a sportovní akce 
2005”, který jste na jaře obdrželi do vašich 
poštovních schránek.)
Na co se můžete těšit? Představí se vám 
řada našich umělců. Čeká Vás  napří-
klad vystoupení dětského souboru Sa-
framentská kapela místní ZUŠ. Jistá je 
účast hudebníků z našich partnerských 
měst. Vystoupí mladí konzervatoristé 
z bulharské Varny, kteří po dubno-
vém podpisu partnerství mezi Vyso-
kým Mýtem a Varnou-Odessos přije-
dou na Mezinárodní partnerské dny 
poprvé. Jsou očekávány též delegace 
z polských Pyrzyc a německého Korbachu.
Hlavní koncert hostí proběhne v pátek 
2. září večer na náměstí Přemysla Otakara 
II. Na sobotu je na náměstí připravován pes-
trý program, který vám, milí čtenáři, sdělíme 
v příštím čísle Vysokomýtského zpravodaje.
Tyto dva slavnostní dny má zakončit ohňo-
stroj.
Nedílnou součástí této vysokomýtské akce 
je výstava pařížské šperkařky a módní návr-
hářky Carole Navaové a vysokomýtského 
rodáka, sochaře a uměleckého kováře Karla 
Bureše v Galerii ve Zvonici.
V prvních zářijových dnech můžete v rámci 
akce v Šemberově divadle shlédnout něko-
lik cizojazyčných filmů a také zajímavé diva-
delní představení.
Věříme, že si z naší připravované nabídky 
vyberete.

Za pořadatele Mgr. Hana Faifrová – vedoucí 
odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

TÝDEN HUDBY
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• Město Vysoké Mýto je 6. největším městem Pardubického kraje a k 31. 12. 2004 mělo 12 337 oby-
vatel.

• V roce 2004 se ve městě narodilo 123 dětí a zemřelo 110 spoluobčanů. Odstěhovalo se 221 
a přistěhovalo 233 nových obyvatel.

• Za období posledních 15 let byl v kategorii měst 10 000 - 50 000 obyvatel ve Vysokém Mýtě zazna-
menán největší nárůst počtu obyvatel v rámci celé ČR.

• Ve městě jsou 3 základní školy, do kterých chodí celkem 1 448 žáků a dále 5 středních škol, které 
navštěvuje 1 622 studentů.

• Ve Vysokém Mýtě jsou 4 supermarkety a další supermarket má zájem vstoupit do města. To svědčí 
o velmi dobré kupní síle místních obyvatel.

• Rozpočet města v roce 2004 byl 295,2 milionu Kč, z toho na kapitálové výdaje bylo použito 
73,5 mil. Kč.

• Z 15 měst Pardubického kraje s rozšířenou působností je Vysoké Mýto
 - podle počtu obyvatel v regionu na 3. místě (32 116 obyv.)

Provoz školních družin ve Vysokém 
Mýtě o prázdninách
Školní družiny budou v červenci a srpnu ote-
vřeny následovně:

1. 7. 2005 
ZŠ Javornického a ZŠ Jiráskova

4. 7. – 29. 7. 2005 
ZŠ Jiráskova

1. 8. – 26. 8. 2005 
ZŠ Javornického

29. 8. – 31. 8. 2005 
ZŠ Javornického a ZŠ Jiráskova

Školní družina bude otevřena při počtu 10 
a více dětí.

Za odbor školství, kultury a cestovního ruchu 
Mgr. Hana Faifrová.

NAVŠTÍVILI JSME PYRZYCE
Ve dnech 26. - 29. 5. 2005 přijali zástupci Měs-
ta Vysoké Mýto pozvání svých polských přátel 
z partnerského města Pyrzyce v Západopomo-
řanském vojvodství. 
Návštěva Pyrzyc proběhla u příležitosti 
26. ročníku „Pyřického setkání s folklórem“. 
Aktivním účastníkem tohoto festivalu byla mezi 
32 soubory i Saframentská kapela z vysoko-
mýtské ZUŠ v čele s paní Helenou Vedralovou. 
Mladí hudebníci absolvovali šest vystoupení 
a nadchli polské publikum českými a morav-
skými lidovými písněmi. Koncerty se konaly 
v kostele, na hlavní scéně na pyrzyckém ná-
městí i v okolí města. Největším úspěchem byl 
koncert na univerzitě ve Štětíně.
Zástupci Města Vysoké Mýto projednali mož-
nosti další spolupráce měst, především v ob-
lasti školství. 
Polští přátelé jsou zváni na Mezinárodní part-
nerské dny v září.

Zjistili jsme za Vás

Saframentská kapela v PyrzycíchSaframentská kapela v Pyrzycích
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Pátek 8. 7. 2005 v 19.00   
OCHRÁNCE
Širokoúhlá americká komedie. Patřil k elitní 
vojenské jednotce, te� se musí stát elitním 
hlídačem dětí. Nejdůležitější mise jeho živo-
ta – udržet pohromadě jednu rodinu – právě 
začíná … V hlavní roli Vin Diesel.
91 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Středa 17. 8. 2005 v 19.00  
Čtvrtek 18. 8. 2005 v 19.00  
STAR  WARS: EPIZODA III 
– POMSTA SITHŮ  
Širokoúhlé sci-fi  USA scénáristy a režisé-
ra George Lucase. Vyvrcholení celé série 
Hvězdných válek.
140 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

 - podle počtu registrovaných obchodních firem na 3. místě (382 firem)
 - podle počtu řízených obcí na 4. místě (41 obcí)
 - podle výměry správního území na 6. místě (281,9 km2) .
• Město má 6 vesnických částí (Brteč, Domoradice, Knířov, Svařeň, Vanice, Lhůta), kde žije celkem 549 

obyvatel.
• Pro školní rok 2005/2006 bylo do 1. tříd ZŠ ve Vysokém Mýtě zapsáno 146 prvňáčků (16 požádalo 

o odklad).
• Nejvýznamnějším podnikem je Karosa a. s., která zaměstnává kolem 2 000 pracovníků, trvale patří 

mezi špičku v Pardubickém kraji, 70 % výroby je směřováno na trh v EU a v roce 2005 přesáhne 
průměrná mzda 20 000 Kč.

• Stavební úřad vydal v roce 2004 39 stavebních povolení na výstavbu bytů, z toho 35 na 
byty v rodinných domech v orientační hodnotě 91 mil. Kč a 4 bytové jednotky v nástavbách 
v hodnotě cca 5 mil. Kč.

• Ve městě vyvíjí svoji činnost 2 568 podnikatelských subjektů.
• Z počtu 12 337 obyvatel města je 6 392 žen a 5 945 mužů.
• Pozitivní trend nárůstu počtu obyvatel pokračuje. Za dobu posledních 15 let se zvýšil o 2 000 lidí, což 

má rozhodující vliv na navýšení rozpočtu města o podíl příspěvku sdílených daní ze státního rozpoč-
tu.

• Vzhledem ke zvýšení podílu mladých manželství s dětmi se snížil věkový průměr obyvatel na 38 let, 
a tak mají místní ZŠ dostatek školáků.

• Ve městě je celkem 56,5 km místních komunikací.
• Ve čtyřech MŠ je umístěno kolem 400 dětí ve věku 3 – 6 let.
• Katastrální výměra městského intravilánu je rovných 4 000 ha.
• V současné době se připravuje území pro výstavbu 126 bytových jednotek. v bytových domech 

(lokalita „Mlýnský potok I“) a 33 parcel pro RD v prostoru „Mlýnský potok II“.
• V lokalitě „Průhony III“ jsou připraveny pozemky pro výstavbu 6 domů se čtyřmi bytovými jednotkami 

a v roce 2005 bude zahájena výstavba prvních dvou domů.
• Generální ŘSaD zadává PD na výstavbu kruhové křižovatky u nemocnice.
• Ve fázi dokončení je PD na silniční obchvat města, kde má být do konce roku 2007 prostavěno 

504 mil. Kč.
Zpracoval: Jan Vlček

Pátek 1. 7. 2005 v 19.00   
SLUNEČNÍ  STÁT
Aneb hrdinové dělnické třídy. Česká tragi-
komedie producenta Čestmíra Kopeckého 
a režiséra Martina Šulíka. O dílčích neúspě-
ších v nepřetržité řadě úspěchů.
95 min. Od 15 let. Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek 7. 7. 2005 v 19.00  
STOPAŘŮV  PRŮVODCE  
PO GALAXII
Širokoúhlá sci-fi komedie USA a Velké Bri-
tánie. Dlouhá cesta vesmírného cestovatele 
– pozemš�ana Arthura Denta začíná v oka-
mžiku zániku jeho rodné planety.
110 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.365dni.cz)
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Pátek 19. 8. 2005 v 19.00   
TLUMOČNICE
Širokoúhlé drama Velké Británie o mezi-
národním terorismu. Thriller oscarového 
režiséra Sydney Pollacka s Nicole Kidman 
a Seanem Pennem v hlavních rolích.
123 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 23. 8. 2005 v 19.00   
BLÍZKO  NEBE
První širokoúhlý český „evropský“ film s me-
zinárodním obsazením, etnickou hudbou
a univerzálním tématem. Multikulturní tragi-
komedie – příběh o lásce k bílé dívce vyprá-
věný očima mladého Afričana.
96 min. Mluveno anglicky. České titulky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Středa 24. 8. 2005 v 17.30 !!!   
RYCHLÝ  STRIPES
Americká rodinná komedie. Příběh mláděte 
zebry – Proužka, který má sen vyhrát nej-
slavnější dostihový závod světa a porazit 
všechny čistokrevné koně.
103 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 54 Kč.

Čtvrtek 25. 8. 2005 v 19.00   
PŘÍŠERNÁ  TCHÝNĚ
Širokoúhlá komedie USA. Nelítostný boj 
vlastnické matky a snoubenky jejího syna.
102 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 26. 8. 2005 v 19.00   
NĚCO JAKO LÁSKA
Romantická komedie USA – příběh dvou 
zcela odlišných lidí na správném místě 
v nesprávnou dobu. V hlavních rolích Ashton 
Kutcher a Amanda Peetová.
107 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 30. 8. 2005 v 19.00
SAHARA
Širokoúhlý americký akční dobrodružný 
film. Hledání ztracené válečné lodi z americ-
ké občanské války. Dobrodružství má novou 
tvář.
127 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 31. 8. 2005 v 19.00   
BATMAN  ZAČÍNÁ
Širokoúhlý americký akční thriller. Zroze-
ní legendy o temném rytíři coby síly dobra 
města Gotham.
120 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

V měsíci září 2005 uvidíte:  
Madagaskar • Dům voskových figurín • Star 
Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů • Prokletí • 
Román pro ženy • Zákon přitažlivosti • Vál-
ka policajtů • Rukojmí • Karlík a továrna na 
čokoládu.

Nabídka předplatného Šemberova 
divadla - PODZIM  2005.

Úterý  20. září 2005
Agentura Pražské kulturní služby
Henry Becque: 
PAŘÍŽANKA
Ironická komedie odkrývající společenský 
mechanismus intrik, manipulací, podvodů 
a lží.

Středa 12. října 2005
Divadlo Ungelt Praha
Alfred Uhry: 
ŘIDIČ PANÍ DAISY
Nevšední příběh o přátelství bohaté americ-
ké dámy a jejího 
černého šoféra.

V hlavních rolích 
Alena Vránová a 
Stanislav Zindul-
ka.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Star Wars
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Pondělí  31. října 2005
Východočeské divadlo Pardubice
Ken Ludwig: 
CYRANO  V  BUFFALU
Komedie o všedních trampotách nevšední-
ho hereckého života se odehrává při gene-
rální zkoušce v buffalském divadle.

Pondělí 21. listopadu 2005
Městské divadlo Mladá Boleslav
Vítězslav Nezval: 
MANON  LESCAUT
Komorní úprava lyrického romantického pří-
běhu o lásce a zradě.

Úterý 13. prosince 2005
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Alois a Vilém Mrštíkovi:
MARYŠA
Dramatický, strhující příběh mladé ženy 
s vesnickou tematikou.

Cena předplatného podle míst:
I. místo 
(přízemí 1. - 6. řada, 
balkon 1. řada)  ..................................  800 Kč           
II. místo 
(přízemí 7. - 12. řada, 
balkon 2. - 3. řada)  .............................  780 Kč
III. místo 
(balkon 4. - 6. řada)  ...........................  750 Kč
Uzávěrka divadelního předplatného 
je v úterý 13. září 2005 !!!

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
STARŠÍ A STŘEDNÍ GENERACI 
se po prázdninách bude konat o těchto 
nedělích: 11. září, 9. října, 13. listopadu 
a 11. prosince 2005.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Na nový školní rok 2005/2006 přijímáme při-
hlášky do následujících jazykových kurzů:
- angličtina, němčina, francouzština, španěl-
ština, italština, ruský jazyk. 
Jedná se o celoroční odpolední kurzy určené 
pro začátečníky i pokročilé.
Výuka probíhá 1x týdně dvě vyučovací hodi-
ny. Den a hodina výuky je stanovena na infor-
mativních schůzkách. Kurzovné je počítáno 
podle počtu posluchačů ve třídě.

M-Klub spolu s Jazykovou a sportovní 
miniškolou Choceň vypisuje zápis pro děti 
ve věku 3-15 let na výuku anglického 
a německého jazyka. 
Výuka probíhá v M-Klubu 1x týdně jednu vyu-
čovací hodinu. Je spojena s mnoha druhy 
sportů (míčové hry, bruslení, lyžování). Pro 
děti a rodiče připravujeme různé společens-
ké akce (mikulášská besídka, zájezdy). 

Dále přijímáme přihlášky do těchto hudeb-
ních kurzů: 
kytara, zobcová flétna, klávesové nástroje, 
saxofon, klarinet, klavír.
Výuka v hudebním kurzu je 1x týdně v odpo-
ledních hodinách a probíhá jednotlivě. 
Přihlášky a bližší informace v kanceláři 
M-Klubu, tel. 465 420 420. 

PALIČKOVANÉ  KRAJKY
M-Klub nabízí kurz výuky paličkování. Výuka 
bude probíhat 1x týdně (čtvrtek) od 17.00  do 
20.00 hodin v rozsahu 15 lekcí. Kurz bude 
otevřen dle zájmu posluchačů - Lektorka: Iva 
Vanžurová - Letohrad.

Kurzy

Od měsíce října  otevíráme nový semestr 
UVČ  na téma
NÁRODY SVĚTA
Bližší informace a přihlášky dostanete od 
měsíce září v kanceláři M-Klubu, 
tel. 465 420 420.

Univerzita volného času
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Půjčujeme beletrii, společenskověd-
ní naučnou literaturu,  hudebniny, mapy, 
zvukové nosiče CD, LP, MC s hudbou 
i mluveným slovem, informační prameny, 
sbírky zákonů (od roku 1918 do součas-
nosti), zajiš�ujeme meziknihovní výpůjční 
službu. V čítárně nabízíme více než 90 titu-
lů 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 slabo-
zraké spoluobčany.

Upozorňujeme čtenáře na změnu půj-
čovní doby v průběhu letních prázdnin 
v době od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005.

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

Oddělení pro dětské čtenáře
Úterý 9.00-12.00 13.00-17.00

Výstavy:
Vestibul MěK
BOLIVIE OBJEKTIVEM 
LÉKÁRNÍKA 
Výstava fotografií RNDr. Václava Šedy 
z jeho poslední cesty do Bolívie. 
Výstava potrvá do 30. 9. 2005.

Dětské oddělení
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
dětí ze Speciální školy ve Vysokém Mýtě.
Výstava potrvá do 31. 8. 2005.

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

www.knihovna.myto.cz
telefon 465 420 769

Městská knihovna Zajímavé tituly z novinek Městské 
knihovny ve Vysokém Mýtě

Naučná literatura
Breuer, William B.: Útok na Cabanatuan
Chmel, Ladislav: Nejslavnější popravy
Kokoška, Stanislav: Praha v květnu 1945
McLellan, Diana: Sapfo v Hollywoodu
Preston, Diana: Potopení Lusitanie
Robertson, Terence: Vlk Atlantiku
Soubigou, Alain: Tomáš Garrigue Masaryk
Thompson, Leroy: Manuál bodyguarda
Toselli, Leigh: Kompletní průvodce mani-
kúrou a pedikúrou
Vlachová, Libuše: Dieta při zvýšené hladině 
cholesterolu

Beletrie
Burgess, Melvin: Herák
Frýbort, Pavel: Dohazovač
Fuchsová, Irena: Když se ženy domluví
Hofmann, Corinne: Bílá Masajka
Kašpar, Tomáš: Konec legrace v Čechách
Ludlum, Robert: Tristanova zrada
Novotný, Petr: Dobrý kafe na Frekvenci 1
Simard, Louise: Řeka snů
Thiery, Alain: Plastický chirurg
Viewegh, Michal: Lekce tvůrčího psaní

Literatura pro děti
Balík, Jindřich: Chytrá kniha prvňáčka
Beš�áková, Eva: Bára a Flíček mají prázd-
niny
Ewing, Linne: Dcery Měsíce - I. a II. díl
Hughes, Carol: Jack Black v akci …
Klimke, Ingrid: Kavalety
Němcová, Jana: Nebojím se… matiky!
Polák, Jaroslav: Sebeobrana pro …nácti-
leté
Press, Julian: Operace Zlaté žezlo
Saniová, Jitka: Už vím proč…
Veselovský, Zdeněk: Sloni
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TVÁŘÍ V TVÁŘ
Pařížská šperkařka a módní návrhářka 
Carole Navaová a vysokomýtský rodák, 
sochař a umělecký kovář Karel Bureš.
Galerie ve Zvonici, nám. Otmara  Vaňor-
ného od 25. 6. do 11. 9. 2005. Denně 
kromě pondělí a úterý, 9-12, 13-17 hod.
Vernisáž proběhla v pátek 24. 6. v 18.00 
za účasti autorů a za přítomnosti italského 
alchymisty Ferdinanda Navy, který před-
vedl výrobu tzv. čistého železa ancestrální 
metodou.
Hudební vystoupení: Vladimír Merta 

Vystaveny budou železné šperky z čisté-
ho železa, drahého kovu, který se stává 
módním hitem, i módní doplňky signované 
Carole Nava, jež reprezentují ryze ženský 
přístup ke zpracování železa. Železné sochy 
Karla Bureše, tvořícího dnes v Cerekvici 
nad Loučnou, pak na výstavě symbolizují 
přístup mužský. Tváří v tvář se tak na spo-
lečné výstavě ocitají nejen Francouzska 
a Čech, žena a muž, ale též křehká krása 
i dokonalá řemeslná preciznost obou uměl-
ců při zpracování nejstaršího kovu.

Městská galerie

Carole Nava: Náhrdelník.
Čisté železo, perlorodka, kůže, 
kolekce 2004.
© Foto: Artefactes 2005

vás v měsíci červenci a srpnu zve 
k návštěvě svých stálých expozic a těchto 
výstav:

Ve výstavních prostorách Regionálního 
muzea ve Vysokém Mýtě je do 11. září 
2005 otevřena výstava
PSÍ ŽIVOT
ANEB VYBRANÉ KAPITOLY 
Z DĚJIN PSÍHO RODU.
Na výstavě si návštěvníci mohou prohléd-
nout fosílie, archeologické nálezy, prepará-
ty, volné i užité výtvarné umění všech obdo-
bí, staré tisky a archiválie, které dokládají 
tisíciletou společnou cestu člověka a psa a 
které připomínají roli tohoto zvířete v kultur-
ních dějinách. 
Otevírací doba: 
úterý – pátek 9.00-12.00 • 13.00-17.00
sobota, neděle 9.00-12.00 • 13.30-17.00 

Ve věži Litomyšlské brány 
je do 17. července 2005 otevřena výstava
NEDĚLNÍ PROCHÁZKA 
poutní místa Vysokomýtska.
Čtyři poutní místa v okolí Vysokého Mýta 
- Knířov, Luže, Hemže a Vraclav jsou před-
staveny jako výletní cíle se svou stručnou 
historií a sbírkovými předměty z depozitářů 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě spo-
lu s popisem tras procházek k těmto pout-
ním místům.

Regionální muzeum
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Doprovodná akce: sběr otisků razítek na 
všech poutních místech, s malou odměnou         
pro jejich úspěšné sběratele (více informací 
na výstavě nebo v muzeu).

Ve věži Litomyšlské brány
bude od 3. srpna do 11. září 2005 otevřena 
výstava
BATIKA
Půjde o prodejní výstavu obrázků vyrábě-
ných technikou voskové batiky, jejichž au-
torkou je Marie Mannlová.
středa, sobota a neděle od 9.00-12.00 
a 13.30-17.00 hod.

Ve vyhlídkové věži Pražské brány 
je otevřena stálá expozice 
STARÉ VYSOKÉ MÝTO,
která je pro tuto sezónu doplněna výstavou 
fotografií vysokomýtského klubu fotografů 
Artfoto. 
Středa, sobota a neděle od 9.00-12.00 
a 13.30-17.00 hod.

Barokní areál na Vraclavi 
(kostel sv. Mikuláše se souborem barokních 
dřevěných soch z Králík - Dolní Hedče a 
lázeňský dům) je v této sezóně návštěvní-
kům zpřístupněn ve středu, sobotu a neděli 
od 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

Loučení se školním rokem
Opět jeden školní rok utekl jako voda a žákům i učitelům Speciální školy ve Vysokém Mýtě nezbý-
vá, než se s ním pomalu loučit.
Jaký byl? Pro někoho úspěšný, pro někoho méně, jak už to bývá. Pro všechny byl ale velice 
náročný. Poprvé v naší škole probíhal celoroční projekt - Školní rok s lidovými zvyky. Pořádali 
jsme mnoho akcí, které zasahovaly jak do výuky, tak mimo ni. V září to všechno začalo Svatovác-
lavským posvícením, na které si žáci spolu s učiteli napekli koláče, pozvali rodiče, a pak se tančilo, 
zpívalo a jedlo. Ve škole bylo pořádně veselo.
V říjnu jsme navštívili Muzeum řemesel v Letohradě.
O Vánocích jsme přistrojili stromek hned na začátku adventu a celý měsíc jsme si připomínali lido-
vé zvyky a obyčeje. Nezapomněli jsme ani na zvířátka a stejně jako jiné Vánoce jsme jim ozdobili 
stromek dobrotami. Vyvrcholením byla školní besídka s rozbalováním dárků v podobě vystoupení 
jednotlivých tříd. Splnili jsme také vánoční přání kamarádovi z Dětského domova v Přestavlkách 
a uspořádali jsme sbírku na rybářský prut – jeho vysněný vánoční dárek.
V únoru jsme měli karneval, ale také 1. ples naší školy. Nejdříve jsme shlédli ve vysokomýtském 
muzeu výstavu Plesová sezona a pak jsme si takový ples udělali sami. Se vším všudy - s tombolou, 
barem, hudbou, předtančením a krásným oblečením. Byla to nádhera.
V březnu jsme se už nemohli dočkat pěkného počasí, takže jsme ustrojili hned tři Morany, aby-
chom vynesli zimu a ozdobili líta, veselé velikonoční stromečky. 
Na Den Země jsme měli na náměstí svůj stánek, kde jsme předváděli stará řemesla, jako je včelař, 
keramik, perníkář nebo dráteník.
Te� se ještě budeme těšit na letní slavnost, kdy budeme plést věnečky z devatera kvítí a hrát 
„šipkovanou“.
Kromě těchto školních akcí jsme se úspěšně zúčastnili několika sportovních soutěží, dělali jsme 
si zdravé svačinky, třídili odpad, ušili pět panenek na akci UNICEF – Adoptuj panenku, zachráníš 
dítě, spolupracovali jsme s Ekocentrem Paleta v Pardubicích a s Mládeží Českého červeného kří-
že, kterým musíme poděkovat za hodně pěkných a poučných akcí a mnoho, mnoho dalšího.
Školní rok 2004/2005 byl pestrý a bohatý a velice rychle utekl. A ten nový, který je před námi, ne-
bude jiný. Jen bude v jiném duchu. Tentokrát budeme poznávat naše město a náš kraj.
Učitelům Speciální školy ve Vysokém Mýtě je třeba poděkovat za obětavou a kvalitní práci, popřát 
hodně sluníčka o prázdninách a mnoho sil a nápadů do dalšího školního roku.

      Vedení  Speciální školy

Školy
Speciální škola
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POZVÁNKA:

17. září 2005 zveme všechny příznivce Mi-
káda na oslavy 
20 LET OD  SVÉHO VZNIKU
Připravujeme pro děti i dospělé bohatý a pří-
jemný program s občerstvením. Detaily této 
slavnosti sledujte na plakátech a v tomto 
zpravodaji. 

Těšíme se na Vás a přejeme krásné prázdni-
ny plné pohody.

Prázdninové aktivity DDM Mikádo:

4. 7. - 15. 7. 2005  letní tábor PRAVĚK na 
Zbyslavci
15. 8. - 21. 8. 2005 letní taneční tábor v Hor-
ním Jelení
22. 8. - 26. 8. 2005 příměstský tábor 
26. 8 - 4. 9. 2005  letní tábor pro rodiče 
s dětmi v Itálii

Pozn.: pokud se rozhodnete své dítě přihlá-
sit na příměstský tábor ještě o prázdninách 
(od 17. 8. do 19. 8. 2005) volejte na telefon: 
465 424 314, 731 108 510 

NABÍDKA kroužků na školní rok 2005-
2006: 
Přihlášky lze vyzvednout v DDM Mikádo od 
1. září 2005, 1. - 7. ročníky ZŠ dostanou le-
táčky s nabídkou kroužků ve svých třídách!

DDM Mikádo

Ve dnech 1. - 10. července 2005 se v Základní umělecké škole konají
LETNÍ MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ KURZY L. JANÁČKA A B. MARTINŮ
V letošním roce se jich zúčastní téměř 100 zájemců o hru na smyčcové nástroje z celé České re-
publiky a Finska. Lektory kurzů jsou přední čeští pedagogové z konzervatoře v Brně a Sibeliově 
akademie v Helsinkách. Srdečně Vás zveme na koncerty mladých českých umělců a odpolední 
i večerní koncerty frekventantů, které budou probíhat v rámci těchto kurzů.
Zahajovací koncert je v pátek 1. 7. v 19.00 hodin.
Všechny ostatní koncerty a vystoupení budou zveřejňovány na budově ZUŠ.

Základní umělecká škola

Děti ze školky MŠ Lidická slavily s kynology
První červen (MDD) je vždy v naší školce brán jako den výjimečný a každý rok přemýšlíme, jak 
bychom ho dětem zpříjemnili.
Letos jsme oslovili kynology z Vysokého Mýta. Jejich kladná reakce nás potěšila: „V 10.00 na 
Sárovci.“ Neváhali jsme, připravili vše potřebné, vzali batůžky na záda a v 8 hodin ráno jsme 
pěšky vyrazili. Počasí nám vydrželo a za dvě hodiny jsme byli na místě.
Předseda ZOK pan Suchánek zorganizoval v jejich areálu hodinovou podívanou, která nás po-
bavila, ale i poučila. Pejsci předváděli, jak umějí poslouchat, jak jsou mrštní, rychlí i veselí. Děti 
s chutí všem účinkujícím zatleskaly. Samozřejmě došlo i na pohlazení čtyřnohých kamarádů.
Zpět do školky nás odvezl autobus a oběd, který nás čekal, chutnal dvojnásobně…
Zážitek si odvezl každý a děti rády vzpomenou na pěkně strávený den.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem kynologům ZOK Vysoké Mýto, kteří nelitovali volný 
čas a ochotně dětem předvedli hodně ze svého programu práce s pejsky.

Děti a personál MŠ Lidické ve Vysokém Mýtě.

Mateřská škola - Lidická

Rio de Mejto - Foto: Aleš Felgr
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Taneční skupina T komplex  - 2x bronz 
a 1x stříbro  
V sobotu 21. května se zúčastnilo 43 členů 
T-Komplexu taneční soutěže v Havlíčkově 
Brodě.
Za účasti skupin z dvanácti měst a v progra-
mu který představoval 73 vystoupení v dél-
ce 6 hodin jsme se v konkurenci  neztratili  
a ze sedmi našich vystoupení jsme se  třikrát 
probojovali na stupně vítězů.  
Bohužel pořadatelé soutěže nás podle mého 
názoru dvakrát znevýhodnili tím, že do mu-
zikálových vystoupení vložili skupiny aero-
biku a před vystoupením poslední kategorie 

T-Komplex

9. 7. 2005
LETEM  ČAJOVÝM  SVĚTEM
Čtyři přednášky čajového tovaryše Huberta  
Hátle s ochutnávkou, výstava čajové kera-
miky raku Jany Krejzové.

17. - 24. 7. 2005
MINIATURNÍ  LOUTKOVÁ  
DIVADLA
Výtvarná divadelní dílna Hany Voříškové  
„krabice jako divadelní prostor “.
29. - 31. 7. 2005
VÍKEND  PRO RELAXACI  
A  REGENERACI
Masáže (Jaroslav Houdek), cvičení jógy, in-
diánská sauna (Jana Krejzová).

9. - 11. 9. 2005
JEDNODUCHÉ  KNIŽNÍ  VAZBY
Jednovíkendová výtvarná dílna seznamující 
s různými druhy papíru a s různými způso-
by, jak proměnit jednotlivé listy v knížku.

23. - 25. 9. 2005
LABYRINTY - HLINĚNÝ  OTISK 
(MONOTYP), MASÁŽE 
Sebezkušenostní jednovíkendová kreativní 
dílna využívající keramické dílny jako zák-
ladního materiálu k dalšímu objevování …

Bližší informace: Jana Krejzová
Tel.: 777 188 977

Hliněná dílna na Újezdci

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC
Orientální břišní tanec je výborným nástrojem 
pro formování ženského těla. Důraz je kladen 
především na břišní svalstvo, hrudník, paže 
a hýž�ové svaly. Tímto krásným rytmickým tan-
cem se uvolní napětí a křeče svalstva, zlepší 
se pohyblivost kloubů, zmírní bolesti páteře, 
napětí v pánevní oblasti a tancem lze pozitivně 
ovlivnit psychické potíže.
Tanec je určen všem ženám, bez rozdílu věku 
a postavy, které chtějí zkusit něco nového.
Kurz orientálního tance se bude konat od září 
2005 ve Fitness Lucie. Bližší informace na-
leznete v září ve Vysokomýtském zpravodaji.

Krásné léto Vám přeje Lenka Zahrádková.

LETNÍ NOVINKA
Cvičitelky aerobiku Lenka Z. a Monika Z. 
Vás srdečně zvou na prázdninové cvičení na 
plovárně ve Vysokém Mýtě.
Cvičení se bude konat pouze za příznivého 
počasí, a to každé pondělí od 19.15 - 20.30 
hod.
První cvičení v pondělí 4. července.

Těšíme se na Vás.

Sport
Fitness Lucie

nejstarších děvčat poděkovali divákům za 
účast. Někteří diváci skutečně odcházeli.                                                                                    
Taneční skupinu T-Komplex zastupovaly dvě 
skupiny mladších a jedna skupina starších 
děvčat s choreografiemi paní Marie Divoké 
a studentek Veroniky Matoušové a Evy Kur-
kové.
Touto cestou děkuji všem účastníkům za bo-
jovnost a snahu, protože konkurence byla 
opravdu velká.
Naše umístění: 
mladší děvčata: s vystoupením ,,MAFIE“  
3. místo
starší děvčata: se scénickým  vystoupením 
3. místo 
s vystoupením ,,HIDI“ (hiphop) 
2. místo

Roman Divoký 

V srpnu jedeme na taneční soustředění do 
Horního Jelení, kde se také představíme 
v programu srazu majitelů škodovek.
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Bowlingová liga družstev
jaro 2005 - 5. ročník
Těsně před ukončením je 5. ročník Bowlingové 
ligy družstev hrané ve Sportcentru ve V. Mýtě. 
(Hraje se na 9. kol.)

1. liga - Výsledky po 7. kole:
 1. Žlábkaři 7660
 2. Kuželkáři 7417 (nováčci)       
 3. Delfíni 7379                       
 4. Božateam 6848
 5. Trnkovci 6774                     
 6. Prohoz 6753  (nováčci)     
 7. Bobříci 6651      
 8. Tumba team 6616              
 9. ISŠT
 10. Lunetic 5864 
 11. Sekáči  nenastoupili

2. liga - Výsledky po 8. kole:
 1. Voříšci 7704 (nováčci)
 2. Podhájská 7301                        
 3. Hafido 7242                        

 4. Technické služby 7118
   5. Družba team  6964 (nováčci)
 6. Djudi 6939 (nováčci)
  7. Optima 6842 
 8. Koulíci 6778
 9. Rypáci 6697 (nováčci)
 10. Drozdi 6675
 11. Los Koulos 6446

3. liga - Výsledky po 9. kole: 
 1. Mrázek ústředna 8293  (nováčci)   
 2. BKN Kinks 7952  (nováčci)
 3. Vrhači 7428      
 4. Kubíci 7254                      
 5. Plovárna a. s. 7143                    
 6. Donocykl 6915
 7. Teletabis 6890
 8. A je to 6649
 9. STS Chvoj. Brod 6487
 10. Profíci 6246 
 11. Maliby Dry  6246  (nováčci)     

Za pořadatele  J. Kovařík ml.

Bowling

Významný úspěch mladých fotbalistů.
Po dlouhé době se podařilo vysokomýtské kopané získat titul krajského přeborníka. Mladší žáci, 
ročník 1992 - 3, se stali po pětiletém úsilí ve své kategorii nejlepším družstvem v Pardubickém 
kraji. Svými výkony, kdy především v jarní části soutěžního ročníku 2004 - 2005 neztratili ani je-
den bod, dokázali, že titul mistra je ve správných rukou. Udržet první místo nebylo jednoduché, 
protože měli v těsném závěsu družstvo Tesly Pardubice a nemohli si dovolit žádné zaváhání. 
Rozhodnuto bylo až v posledním kole, když v Poličce porazili svého soupeře 6 : 0. Pak už mohly 
začít oslavy.
Závěrečné vyhodnocení proběhlo formou krátkého soustředění v rekreačním zařízení firmy Pro-
fistav  a. s. v Budislavi. Zde se také hráči rozloučili s Nikim Šumským, který odchází 1. července 
do žákovského týmu slavného AS Monako. Na pozvání se tam s ním do krátkého tréninkového 
campu pojedou podívat ještě tři jeho spoluhráči.
Do historie vysokomýtského fotbalu se zapíší tito hráči : Petr Lejsek, Michal Bis, Pavel Tomášek, 
Tomáš Holec, Patrik Svatoš, Michal Vomočil, Vojtěch Jirout, Josef Tomášek, Filip Kerhart, On-
dřej Brychta, Ondřej Divoký, Tomáš Lipavský, Nicolas Šumský, Kamil Benda, Petr Nádvorník, 
Filip Janouch, Michal Krátký, Miloš Zerzán, Martin Šeda, Vratislav Valášek, Jan Dvořák, Ondřej 
Hladík, Filip Halsbach, Jakub Simon.
Významný podíl na tomto úspěchu měla trojice trenérů  -  Jiří Kovařík, Pavel Dvořák a Tomáš 
Lipavský. Dokázali z kluků udělat dobrou partu i mimo hřiště a ti pod jejich vedením získali 
správné návyky jako předpoklad trvalého sportovního růstu.
Neméně významná byla také podpora a zájem rodičů, kteří své kluky chodili na každé utkání 
povzbuzovat.
Důležitá je skutečnost, že po dlouhé době máme ve Vysokém Mýtě silnou mládežnickou zá-
kladnu, ve fotbalových soutěžích kolem 200 dětí, které vedou zkušení trenéři. To je zárukou, že 
budoucnost vysokomýtského fotbalu má dobrou perspektivu.

Fotbal
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Na závěr popřejme všem hodně sportovních úspěchů, trvalý sportovní růst a pokud nám je ne-
rozeberou AS Monako, AC Milán, AC Sparta – případně další velké kluby zvučných jmen, mohli 
bychom v krátké budoucnosti v našem městě  opět hrát celostátní fotbalovou soutěž. Stadion 
po celkové rekonstrukci na to máme a podle vyjádření odborníků patří k nejlepším v kraji.
Za pomoc při zabezpečení závěrečného vyhodnocení patří naše poděkování MěÚ Vysoké Mýto, 
firmám Profistav  a. s. Litomyšl, Zakov – steel  a. s. Lanškroun a panu Šumskému.

Jan Vlček

Vraclav 
Obec Vraclav leží v romantickém údolí severovýchodně od Vysokého Mýta a nachází se zde barokní 
památkový areál a expozice Okresního muzea ve Vysokém Mýtě. Areál tvoří budova lázní a kostel sv. 
Mikuláše. Pramen vody, prýštící při patě ostrohu bývalého přemyslovského hradiště, získal počátkem 
17. století proslulost jako zdroj léčivé síly. Nejdříve byla nad pramenem vybudována prostá kaple a 
zřízena poustevna (tzv. fráterka). 
V letech 1711 - 1719 byly vybudovány lázně s koupelnami. V letech 1724 - 1730 byl na místě kaple 
postaven kostel sv. Mikuláše. Autorem stavby, která je příkladem čistého baroka, je pražský architekt 
C. A. Canevalle. Již na konci 18. století nastal úpadek lázní, který se v průběhu staletí stupňoval. 
Teprve v letech 1976 - 1986 došlo k náročné rekonstrukci všech objektů v areálu a byly zde zřízeny 
expoziční prostory. 
V kostele sv. Mikuláše je umístěn soubor unikátních barokních plastik, které pocházejí z Křížové ces-
ty vedoucí od východočeského města Králík ke klášteru v Hedči. Dřevěné, polychromované plastiky 
v mírně nadživotní velikosti byly vytvořeny kolem roku 1740 anonymním tvůrcem. Toto dílo prvořadé 
umělecké kvality je řazeno na úroveň vrcholných prací barokních sochařů M. Brauna a F. M. Brokofa. 
Barokní areál na Vraclavi je přístupný od května do poloviny října každou středu, sobotu a neděli vždy 
od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. 
Informace získáte na telefonních číslech: 
465 422 850, 465 422 851 - Reg. muzeum ve Vysokém Mýtě
465 482 118 - expozice na Vraclavi 
 

Chobot
Též Betlémský rybník, 49 ha, chovný rybník s možností koupání. Patří k soustavě Zálešsko - Vračovic-
kých rybníků, které jsou chráněným územím a významným krajinným prvkem s hnízdištěm vodního 
ptactva.
 

Košumberk 
Hrad na skále nad údolím Novohradky byl postaven kolem roku 1300. Později byl renesančně upraven 
a přistavěna dvě nová křídla, renesanční budova purkrabství. Byl obehnán lichoběžníkovým opevně-
ním s válcovými baštami. Hrad byl v majetku rodu Slavatů, od roku 1684 v rukou hradeckých jezuitů. 
Hostinec Pod Linduší byl dříve panským pivovarem vařícím výborné černé pivo.

Luže 
V malebném městečku Luže stojí za pozornost barokní domy, renesanční radnice uprostřed náměstí 
a také původní gotický kostel sv. Bartoloměje z konce 14. století. Poutní kostel Panny Marie na Chlum-
ku je pozoruhodnou stavbou vrcholného baroka, uvnitř cenné řezbářské práce. Na svahu k řece Novo-
hradce bývala židovská obec, v současné době je zde zachována synagoga a v lesním úžlabí židovský 
hřbitov. V parku ke Košumberku je dětská léčebna a rehabilitační ústav založený r. 1901. 

Budislav 
Ves nad údolím Desné, uprostřed vsi skály „Zámeček” a „Hradisko”. Je zde chráněná ornitologická 
lokalita a rašelinné louky. V okolí pískovcové a žulové lomy. 
 

TIPY NA VÝLETY
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1) poskytování dlouhodobé péče na násled-
ných lůžkách v rámci LDN

2) provozování odborných ambulancí
3) provádění výkonů v operačních oborech 

v rámci jednodenní péče ve stacionářích.

Přehled jednotlivých oddělení a ambulancí je 
uveden v následujícím seznamu.
        

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o rozsahu pos-
kytované zdravotní péče, kterou v součas-
né době provádí Vysokomýtská nemocnice 
a o službách, které vám můžeme nabídnout.
Vysokomýtská nemocnice se v současné 
době zabývá třemi hlavními skupinami čin-
ností:

§ 15 odst. 3 prováděcí vyhl.č. 428/2001 Sb. 
k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Vyzýváme odběratele, jejichž nemovitosti jsou 
zásobovány vodou z jiných zdrojů, aby se při-
hlásili nejpozději do 31. 12. 2005 v sídle naší 
společnosti k odvádění odpadních vod do 
veřejné kanalizace a podepsali dodatek ke 
smlouvě o dodávce vody a odvádění odpad-
ních vod.
Jestliže odvádí vlastník nemovitosti vodu 
z jiných zdrojů do kanalizace bez sou-
hlasu provozovatele, jedná tak v rozporu  
s podmínkami stanovenými Kanalizačním řá-
dem města Vysokého Mýta  a smlouvou o do-
dávce vody a odvádění odpadních vod  a do-
davatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč, případně náhradu za ušlý zisk 
(stočné) za uplynulé fakturační období.

Ing. František Zima 
ředitel společnosti

OZNÁMENÍ
odběr vody z vlastního zdroje (studny) 

Vážení odběratelé,
dovolujeme si vás upozornit, že je-li  nemovi-
tost zásobována vodou z jiného zdroje než z 
veřejného vodovodu ve správě společnosti Vo-
dovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. (dále 
jen VAK), má společnost VAK  ve smyslu § 8 
odst.11 zák.č. 274/2001 Sb. nárok na úplatu 
za odvádění odpadních vod - stočné. Právo 
na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních 
vod do veřejné kanalizace. 
VAK jako vlastník nebo provozovatel vo-
dovodu a kanalizace  je oprávněn provést 
v případě podezření kontrolu na zásobová-
ní  nemovitosti vodou z jiných zdrojů než 
z veřejného vodovodu, jelikož platná legis-
lativa v oblasti zásobování pitnou vodou 
zakazuje přímé propojení systému napo-
jeného na veřejný vodovod se systémem 
zásobovaným z jiného zdroje ve smyslu 

Nové Hrady
Čistě rokokový zámek postavený roku 1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré 
- ve stylu francouzských letních sídel. Pro své jedinečné kvality i umístění v uměle vybudovaném pří-
rodním areálu bývá celý zámecký komplex nazýván „Malý Schönbrunn“ nebo „České Versailles“. 
Za pozornost stojí také unikátní pískovcová Křížová cesta vedoucí ke zbytkům původního hradu 
a nově založená rokoková zahrada na nádvoří zámku.

Toulovcovy maštale
Chráněný přírodní útvar tvořený pískovci mořského původu, který v důsledku větrné a vodní eroze 
vytvořil hluboko zaříznuté rokle a postupným zvětráváním vypreparoval skály a kaňony do bizardních 
tvarů. Celková rozloha 1083,6 ha je rozdělena do několika oblastí: Prosečský potok, Karálky, Vranický 
potok, Voletínské údolí a Kvíčalnice. Terén zpřístupňuje hustá sí� značených cest a vytváří možnost 
kruhových vycházek. 
 

Růžový palouček
Asi 200 m2 velký čtvercový pozemek porostlý zvláštním druhem stepních růží. Váže se k němu řada 
pověstí - loučení pobělohorských exulantů s vlastí aj. V roce 1921 zde byl odhalen pomník J. A. Ko-
menskému a památce českých bratří. 

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.

Vysokomýtská nemocnice
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1. LÉČEBNA DLOUHODOBĚ 
NEMOCNÝCH
Specializuje se na léčbu chronických one-
mocnění s hlavním zaměřením na rehabili-
taci. Lůžka následné péče jsou využívána 
všemi nemocnicemi v rámci kraje. Léčebna 
je umístěna ve dvou budovách s celkovým 
počtem 120 lůžek
Kontakt:  
budova LDN I - Žižkova ulice 271/IV
Tel: 465 420 465 
e-mail: zora.benova@nemocnice.myto.cz
budova LDN II - Hradecká 167/II
tel: 465 467 211 

2. ODBORNÁ  PRACOVIŠTĚ  
A  AMBULANCE
GASTROENTEROLOGICKÉ 
PRACOVIŠTĚ
Provádí vyšetření a léčbu onemocnění jíc-
nu, žaludku a dvanáctníku. Vyšetření celého 
tlustého střeva a konečníku. Konsultace při 
poruchách zažívacího traktu
Aktualní nabídka: Barronova metoda liga-
ce hemeroidů
Kontakt: 
Hradecká 167/II
Tel: 465 467 211, 287 
e-mail: gastroskopie@nemocnice.myto.cz 
Pracovní doba: PO – PÁ 6 – 14,30 
(MUDr. Klouda, MUDr. Lehká)

RTG PRACOVIŠTĚ
Provádí klasická RTG vyšetření (skeletu, hrud-
níku, dutiny břišní) RTG kontrastní vyšetření 
(trávicí trubice, močového ústrojí). Veškerá ul-
trazvuková vyšetření (dutiny břišní, žil, srdce, 
tepen, štítné žlázy, měkkých tkání, pánevních 
orgánů a kyčelních kloubů u dětí). Od června 
tohoto roku se provádí vyšetření na novém mo-
derním ultrazvukovém přístroji, který byl poří-
zen za přispění zřizovatele (Pardubický kraj).
Kontakt: 
Hradecká 167/II
Tel: 465 467 211, 203 
e-mail: hana.tobkova@nemocnice.myto.cz

Pracovní doba: PO - PÁ 7.00 - 15.30 
pohotovost 15.30  - 18.00
SO, NE, Svátek 
pohotovost 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00

REHABILITAČNÍ PRACOVIŠTĚ
Nabízí léčebné procedury na doporučení 
lékaře - elektroléčba, vodoléčba, relaxační 
masáže, léčebně tělesná výchova, parafi-
nové zábaly. Provádí dětskou rehabilitaci se 
specializací na Vojtovu metodu. Procedury 
bez doporučení lékaře si pacient hradí sám 
(lymfatická drenáž, kondiční masáže, ma-
sážní vany…).
Aktualní nabídka: vakové plynové uhličité 
koupele, Lymfoven.
Kontakt: 
Žižkova 271/IV
Tel: 465 420 465 
e-mail: karin.novakova@nemocnice.myto.cz
Pracovní doba: PO - ČT 7.00 – 19.00
PÁ - 7.00 - 15.30

OKBH oddělení klinické 
biochemie a hematologie
Podle požadavků lékařů provádí vyšetření  pro 
pacienty lůžkové a ambulantní části Vysoko-
mýtské nemocnice, ale i pro pacienty privát-
ních lékařů z Vysokého Mýta a okolí.
Aktuální nabídka: vyšetření krve PSA jako pre-
vence onemocnění prostaty.
Kontakt: 
Žižkova 271/IV
Tel: 465 420 465 
e-mail: olusa.buckova@nemocnice.myto.cz
Pracovní doba: PO - PÁ 6.00 - 19.00
SO, NE, Svátek 6.00 – 12.00

CHIRURGICKÁ AMBULANCE  
Hradecká 167/II 
Tel: 465 467 245
Ordinační doba: PO - PÁ 8.00 – 14.30
Pohotovost všední dny, SO, NE, svátky 
24 h. nepřetržitě.
Aktuální nabídka: excize kožních pigmen-
tových névů, aplikace náušnic.

GASTROENTEROLOGICKÁ 
AMBULANCE 
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 287
Provádí gastroskopie - vyšetření žaludku.
Kolonoskopie - vyšetření tlustého střeva.
Rektoskopie, anoskopie - vyšetření koneč-
níku.
Poradna: ČT 8.00 - 12.30
Výkony: PO PÁ 6.15 - 8,30 
ST - PÁ 8.00 - 12.30 MUDr. Klouda 
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TRAUMATOLOGICKÁ 
AMBULANCE  
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 245
Provádí vyšetření a léčbu úrazových pora-
nění a poúrazových stavů.
Artroskopie – vyšetření kolenního kloubu.
Ordinační doba: ST 15.00 – 17.00 
MUDr. Doskočil

FLEBOLOGICKÁ AMBULANCE
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 245
Nabízí vyšetření a léčbu onemocnění žil dol-
ních končetin. Kosmetickou úpravu rozšíře-
ných žilek na dolních končetinách.
Ordinační doba: 
PO 13.00 – 14.00 
MUDr. Krejcar
ST 15.00 - 17.00 
MUDr. Doskočil

PROKTOKOLOGICKÁ 
AMBULANCE  
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 245
Vyšetření a léčba konečníku a tlustého stře-
va.
Ordinační doba:
ST 10.00 - 11.00 MUDr. Martinec

ANESTEZIOLOGICKÁ 
AMBULANCE
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 215
Ordinační doba:
PO, ČT 13.00 - 14.00 MUDr. Novotná
Event. dle tel. objednání.

AMBULANCE LÉČBY BOLESTI 
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 215
Ordinační doba:
PO 12.00 - 17.00 MUDr. Novotná
ČT 8.00 - 15.00

INTERNÍ AMBULANCE   
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 205
Ordinační doba:
PO - PÁ 8.30 – 14.45
MUDr. Lehká

Pohotovost:
PO - PÁ 15.00 – 8.00 LDN II (1.patro)
SO, NE, svátky  
24 h. nepřetržitě   LDN II (1.patro)

DIETOLOGICKÁ AMBULANCE  
Hradecká 167/II
tel: 465 467 275
Ordinační doba:
ÚT 13.00 - 15.00
MUDr. Šalamon

DIABETOLOGICKÁ
AMBULANCE
Hradecká 167/II
tel: 465 467 206
Ordinační doba:
PO, ÚT 6.00 - 8.30 MUDr. Vaško

ECHOKARDIOGRAFIE   
Hradecká 167/II
tel: 465 467 206
Ordinační doba:
ÚT - 17.00 dle objednání
MUDr. Mědílek

HOLTER  VYŠETŘENÍ   
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 205
Ordinační doba:
PO - PÁ od 9.00

ERGOMETRIE    
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 206
Ordinační doba:
PO od 12.30
MUDr. Lopuchovský

PORADNA PRO OSTEOPOROSU 
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 205
Ordinační doba:
PO od 14.30 
MUDr. Lopuchovský

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE 
Hradecká 167/II 
tel: 465 467 279
Ordinační doba:
PO 7.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 
MUDr. Valdhans
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Policie k prevenci kriminality.
K nejčastěji páchaným trestným činům na Vysokomýtsku patří vloupání do motorových vo-
zidel. Převážně k nim dochází v denní době. Zejména na parkovištích u supermarketů, 
v centru města, u restaurací, ale též u hřbitova a kdekoliv jinde ve městě i mimo něj. Někteří 
pachatelé do vozidel vnikají rozlomením zámku dveří, jiní za pomoci provázku a ostatní 
jednoduše rozbijí sklo ve dveřích. V předchozích letech byly středem pozornosti zlodějů 
zejména autorádia. Nyní to jsou hlavně tašky, aktovky, kabelky a další zavazadla, tedy vše, 
co by mohlo obsahovat peníze, cennosti a platební karty. Pachatelé těchto vloupání jsou 
velmi zruční a rychlí. Vniknutí do vozidla jim trvá jen několik vteřin. Účinná obrana pro-
ti nim je jediná – ve vozidle nic nenechávat. V žádném případě viditelně na sedadlech, ale 
ani v kufru nebo v „kastlíku“. Pokud si někdo ponechá ve vozidle zavazadlo s tím, že 
v něm nic cenného nemá, vystavuje se riziku, že mu zloděj rozbije okénko nebo jinak poškodí 
vozidlo.
Dalším velmi častým skutkem jsou „krádeže na osobách“. Jejich obě�mi se stávají zejména 
nepozorné ženy při nákupech v obchodech. Bu� jim zloděj odcizí kabelku z nákupního košíku 
nebo jim „vytáhne“ peněženku z tašky. Poškozená krádež často zjistí až u pokladny při placení. 
Obranou proti těmto zlodějům „kapsářům“ je pouze ostražitost a opatrnost. Tašku s peněženkou 
je třeba mít neustále uzavřenou a v dohledu. Nejlépe zavěšenou na rameni, umístěnou před 
tělem.
Velmi často také dochází k neoprávněným výběrům peněz z bankomatů, kterých se pa-
chatelé dopouští pomocí odcizených platebních karet. Je zarážející, kolik občanů má 
PIN kód uveden přímo u karty nebo ho mají uložen v mobilním telefonu, který bývá 
odcizen společně s platební kartou. Takové „vystavování“ osobního identifikačního 

ÚT 13.30 – 15.30 
MUDr. Valdhans
ST 7.00 - 12.00, 13.00 – 15.00 
MUDr. Geško
ČT 10.00 - 13.00   
MUDr. Valdhans
PÁ 8.00 - 12.0013.00 - 15.00  
MUDr. Geško

PLAVÁNÍ
kojenců a batolat od 3 měsíců, plavání a re-
laxační cvičení ve vodě pro těhotné, správ-
né dýchání při porodu, cvičení pro těhotné, 
relaxační cvičení, posilování pánevního sval-
stva, možnost využívání služeb laktačního 
poradce.
Kontakt:  
tel. 465 467 228, 465 420 465 kl. 357
e-mail: nada.novakova@nemocnice.myto.cz

3. STACIONÁŘE
JEDNODENNÍ CHIRURGIE
Provádí diagnostické a léčebné výkony 
včetně jednorázových výkonů formou krát-
kodobé hospitalizace.

Operační výkony se provádějí denně.
Příklady prováděných výkonů: 
operace kýl, operace žlučníků, operace va-
rixů, slepého střeva, hemeroidů, nezhoubná 
onemocnění konečníku, ortopedické výko-
ny, traumatologické výkony, laparoskopie.
Kontakt: 
Hradecká 167/II
Tel: 465 467 211, 252 
e-mail: jiri.martinec@nemocnice.myto.cz

JEDNODENNÍ GYNEKOLOGIE
Provádí malé gynekologické operace for-
mou krátkodobé hospitalizace (kyretáže, 
interrupce, polypy, laparoskopie).
Od 36. týdne těhotenství monitorace srdeč-
ních ozev miminka - KTG.
Kontakt: 
Hradecká 167/II
Tel: 465 467 211, 245, 279 
e-mail: rudolf.valdhans@nemocnice.myto.cz

Vedení Vysokomýtské nemocnice

Policie
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České dráhy nabízí prázdninové slevy mladým lidem.
České dráhy, a. s., nabídnou juniorům v létě levnější cestování. Přibližně od poloviny června do 
poloviny září nabídnou mladým lidem Junior pas LÉTO za 100 Kč. Ten umožňuje mladým lidem 
získat výrazné slevy pro všechny vnitrostátní a některé mezinárodní trasy. Mladí lidé s mezinárodní 
studentskou kartou ISIC mohou získat zvýhodněné sí�ové jízdenky. Výhodnější cestování během 
léta poskytnou České dráhy také u některých mezinárodních jízdenek. 
Podrobné informace o vnitrostátních slevách pro mladé lidi do 26 let lze získat v osobních pok-
ladnách. Informace o mezinárodních slevách poskytnou ČD centra a mezinárodní poklad-
ny. Informace o vnitrostátních i mezinárodních slevách lze vyhledat také na internetu: 
www.cd.cz.

České dráhy nabízejí skupinám téměř o polovinu levnější cestování; nově také zvýhodněnou 
cenu rezervace míst v rychlících.
Slevu ve výši téměř 50 procent oproti zákaznickému jízdnému mohou získat při cestování vla-
kem skupiny více osob. Skupinovou slevu přitom získají již dva spolucestující a skupiny od tří 
osob na jízdném výrazně ušetří. Novinkou v této oblasti je cenově zvýhodněná rezervace míst 
v rychlících pro skupiny od 18 osob. Proti běžné ceně rezervace (30 Kč / místo) zaplatí tyto skupiny 
jen 10 Kč za místo. Tuto výhodu začínají využívat především školní skupiny při svých cestách do 
muzeí, galerií, na výstavy, ale také na běžné výlety nejen v závěru školního roku. 

České dráhy rozšiřují služby při přepravě jízdních kol. 
Největší český poskytovatel služeb v oblasti cestování s jízdním kolem, České dráhy, a. s., roz-
šířily od 12. června své služby cykloturistům. Umožňují rezervaci míst pro přepravu kol ve více 
než stovce vlaků s úschovou během přepravy. České dráhy přitom nabízejí přepravu jízdních kol 

čísla zcela eliminuje jeho ochranný význam. Zde platí jedna rada. U karty je vhodné 
mít uložen nesprávný PIN, nejlépe v několika kombinacích. Zloděj se pak opakovaně 
snaží na odcizenou kartu vybrat peníze, což se mu nepodaří. Bankomat kartu zadrží 
a navíc je předpoklad pořízení obrazového záznamu pachatele v prostoru bankomatu.
Výše popsaná trestná činnost je do jisté míry ovlivněna polohou města. Dopouštějí se jí převážně 
osoby, které se pohybují po celém území republiky. Díky tomu, že Vysoké Mýto leží na velmi 
frekventované komunikaci, stává se často terčem této „cestovní kriminality“. Pachatelé využívají 
toho, že jsou cizí a nikdo je nezná. Aby nebyli dopadeni, po krádeži rychle opustí město.
Zřejmě nejzávažnějšího protispolečenského jednání se však dopouštění nejvíce občané našeho 
města. Jedná se o násilnosti ze strany jednotlivců i celých skupin. Dochází k nim ve večerní 
i denní době zejména na náměstí, v parcích a před školami. Pachateli jsou skupinky dětí 
a mládeže, které napadají ostatní a požadují peníze, cigarety, mobilní telefony a podobně. Drtivá 
většina případů, které jsou oznámeny policii, se daří objasnit. To má pozitivní význam z hle-
diska prevence. Závažnější případy se stávají v noční době v hernách, restauracích a klubech. 
Tyto podniky „okupují stálí zákazníci“. Jsou to lidé převážně bez zaměstnání. Ostatním hostům 
ztrpčují život tím, že je napadají nebo okrádají a vydírají. Spoléhají na svou pověst „mocných 
a beztrestných“. Mnoho poškozených se jich skutečně bojí a nechce na policii vypovídat. 
O tom, jak je to s těmito násilníky ve skutečnosti, svědčí řada případů, kdy poškození na policii 
a u soudu vypovídali. Jistě to pro ně nebylo nic příjemného. Dokázali se však násilníkům posta-
vit a žádná msta nebo něco podobného je nečekalo. Někteří pachatelé jsou ve vězení, jiní jsou 
stíháni a čeká je soud. Proto je třeba, aby se slušní lidé těch neslušných nebáli a nenechali si 
vše líbit. V některých případech mohou orgány činné v trestním řízení identitu svědka utajit. Ze 
strany policie je této problematice věnována značná pozornost. 

kpt. Bc. Ivo Flídr
vedoucí Obvodního oddělení PČR Vysoké Mýto

Informace Českých drah

21



V Oskarově produkci ve spolupráci se spo-
lečností Febio vznikly již dvě dvanáctidílné 
série dokumentů Dvanáct odvážných, nato-
čené respektovanými dokumentaristy; mimo 
jiné také Olgou Sommerovou, Věrou Chyti-
lovou nebo Jánem Sebechlebským. Obě 
série se v roce 2004 a 2005 setkaly s velkou 
diváckou odezvou - každý díl sledovalo na 
TV Prima v průměru půl miliónu diváků.*

* Průměrný počet dospělých diváků se zvýšil z 507 000  
v roce 2004 na  551 000 v roce 2005, zdroj: ATO Medi-
aresearch, kategorie D 15+ 

Další informace poskytne:
Petr Šindler
Tiskový mluvčí
GSM: +420 777 351 351
e-mail: petr.sindler@oskar.cz

ve všech přibližně 6 tisících osobních a spěšných vlaků, ve velké části rychlíků a také ve vybra-
ných spojích EuroCity a InterCity. Ve spolupráci se zahraničními partnery nabízejí cestování vla-
kem s jízdním kolem do SRN, Rakouska, na Slovensko a v letní sezóně také k Jaderskému moři. 
V letní sezoně cestuje s Českými drahami denně několik tisíců cykloturistů

V pátek 17. června se Jadran Express Českých drah vydal na svou první letošní cestu do 
Splitu.
České dráhy nabídnou motoristům také v letošním létě služby několika autovlaků, které spoju-
jí výhody individuálního motorismu s pohodlnou a bezpečnou cestou vlakem na dlouhé vzdále-
nosti. V letní sezóně bude jezdit autovlak nejen denně z Prahy do Popradu - Tater a do Košic, 
ale také jedenkrát týdně jako Jadran Express z Prahy a Brna do chorvatského Splitu na pobře-
ží Jaderského moře. Poprvé v letošním roce se Jadran Express na svou pou� do Splitu vydal 
v pátek - 17. června.

Více informací na www.cd.cz.

Ostrava, 31. 5. 2005 Pro třetí pokračování 
dokumentárního seriálu „Dvanáct odváž-
ných“ hledá Oskar odvážné a inspirativní 
podnikatele, kteří jsou úspěšní díky svým 
originálním nápadům. Od dnešního dne do 
konce července letošního roku může široká 
veřejnost tipovat své hrdiny na interneto-
vých stránkách www.dvanactodvaznych.cz.  
V srpnu 2005 profesionální porota vybere 
z došlých tipů dvanáct vítězů, kteří se v prů-
běhu jara 2006 objeví na televizních obra-
zovkách.

V minulé sérii Dvanácti odvážných jste moh-
li vidět lidi, kteří zapomněli, že něco nejde 
a nebáli se jít za svým snem. Diváci se mohli 
dozvědět například, že Škodovka není jedi-
ným českým výrobcem aut. Nebo že nejmo-
dernější lasery v nemocnicích často mají pár 
součástek z nenápadné dílny u Trutnova. 
Samozřejmě jste mohli vidět mnohem více 
například jednu z našich předních kadeř-
nických špiček Petru Měchurovou, Marcela 
Konečného výrobce sportovního oblečení 
značky Envy a další zajímavé podnikatele. 

„Dvanácti odvážnými hodláme inspirovat 
k podnikání ostatní lidi. Po odvysílání první 
a druhé série dokumentů jsme zazname-
nali mnoho ohlasů od diváků, kteří nám 
dávali své tipy na odvážné podnikatele. 
Proto chceme, aby zajímavé podnikatele 
nominovali jejich zákazníci a kolegové, kteří 
o nich vědí nejvíce,“ říká Igor Přerovský vice-
prezident Oskara pro značku a komunikaci.

Hledají se výjimeční čeští podnikatelé
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Už je to půl roku, co jsme vás na stránkách 
prvního čísla VZ informovali o provizorním 
řešení výlepové služby ve městě. Je hodně 
dotazů a připomínek k řešení celého problé-
mu.
Bohužel, ani v den redakční uzávěrky tohoto 
čísla nebyla situace s působením firmy Rengl  
v našem městě soudně dořešena.
Výlep provádí na osmi provizorních 
tabulích M-KLUB VYSOKÉ MÝTO.
Budeme vás průběžně informovat o změ-
nách a výsledcích jednání.

Josef Mlíka
ředitel M-KLUBU

Výlep plakátů ve Vysokém Mýtě.

• kvalitní provedení
• nízká cena

• kompletní dodávka

tel.: 603 786 898

Vysokomýtské zámrskání 2005
Ohlédnutí za ...

Jiří Macháček a Mig 21

Maxim Turbulens

Foto: Jiří Janecký
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Evropský svátek hudby - 2005

Tchoři - Přerov

Uširváč - Praha

Karosáček - Vysoké Mýto

Detoxy - Zámrsk Foto: Aleš Felgr
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GOLFIT
U plovárny 511
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 420 492

Otevírací doba:
Pondělí   zavřeno
Úterý      11.30 - 23.00
Středa     11.30 - 23.00
Čtvrtek   11.30 - 23.00
Pátek      11.30 - 23.00
Sobota    11.30 - 23.00
Neděle    11.30 - 23.00

Hotel KOBYLKA
Pražská 87
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 423 206,  777 180 901
www.kobylka.hotel-cz.com

Ubytování:
Kapacita 20 lůžek v 5 pokojích
• 2 pokoje třílůžkové
• 2 pokoje čtyřlůžkové
• 1 apartmá (pro 6 lidí)
• pokoje obsahují WC, koupelnu, TV
• parkoviště v hotelovém prostoru, hlídané, 

uzavřené

Cena:
• 1 lůžko/noc:   500 Kč
• za více nocí možná sleva

Hotel SLÁVIE
Gen. Závady 236
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 424 403
www.tosovsky.penzion.com/hotel.htm

Ubytování:
• dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje
• kapacita 45 lůžek    
• většina pokojů má společné WC a koupelnu
       
Cena:
• 1 lůžko/noc:   do 200 Kč

Motorest KUJEBÁK
Voštice 85
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 420 662

Otevírací doba:
Pondělí      7.00 - 21.00
Úterý         7.00 - 21.00
Středa        7.00 - 21.00
Čtvrtek      7.00 - 21.00
Pátek         7.00 - 21.00
Sobota       9.00 - 21.00
Neděle     10.00 - 21.00
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Motorest a autokemp TRUCKER
Voštice 663
566 01 Vysoké Mýto

Ubytování: 
• dvou, čtyř a šestilůžkové chatky
• celkem 20 chatek

Penzion JANGELEC
Kpt. Poplera 180
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 423 641, 732 630 533
www.jangelec.cz
e-mail: jangelec@seznam.cz

Ubytování: 
• čtyři pokoje dvoulůžkové
• jeden pokoj čtyřlůžkový
• apartmá 
• pokoje obsahují WC, koupelnu a TV (satelit)

Cena:
• dvoulůžkový pokoj/noc:  ...................  600 Kč
• čtyřlůžkový pokoj/noc:  .....................  800 Kč
• apartmá/noc:  ................................... 1000 Kč  

• penzion je vhodný pro podnikové a rodinné 
slavnosti, školení.

Penzion TOŠOVSKÝ
Försterova 171
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 422 839, 603 486 807
www.tosovsky.penzion.com

Ubytování:
• šest pokojů dvoulůžkových
• jeden pokoj jednolůžkový
• apartmá s vířivkou
• u dvoulůžkových pokojů je možnost přistýlky
• pokoje obsahují WC, koupelnu a TV (satelit)

Cena:
• dvoulůžkový pokoj/noc:  .................... 800 Kč
• jednolůžkový pokoj/noc:  .................. 500 Kč
• jednolůžkový pokoj/noc:  ................ 1100 Kč

Restaurace: 
Otevírací doba:
Pondělí   11.00 - 23.00
Úterý      11.00 - 23.00
Středa     11.00 - 23.00
Čtvrtek   11.00 - 23.00
Pátek      11.00 - 24.00
Sobota    11.00 - 24.00
Neděle    11.00 - 22.00
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Pension U BAKALÁŘE
Nám. Přemysla Otakara II 206
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 635 464, 737 779 579
www.ubakalare.penzion.com

Ubytování:
• 1 dvoulůžkový pokoj
• 2 třílůžkové pokoje
• 1 čtyřlůžkový pokoj
• všechny pokoje jsou vybaveny sociálním za-

řízením

Cena:
• jednolůžkový pokoj  .........................  800 Kč
• dvoulůžkový pokoj   ........................ 1050 Kč
• čtyřlůžkový pokoj   .......................  1200 Kč

Otevírací doba:
Pondělí     6.30 - 23.00
Úterý        6.30 - 23.00
Středa       6.30 - 23.00
Čtvrtek     6.30 - 23.00
Pátek        6.30 - 24.00
Sobota    11.00 - 24.00
Neděle    11.00 - 21.00

Pivnice U SOUDKU
Tůmova 120
566 01  Vysoké Mýto
tel. 465 423 405

Ubytování:
• 2, 3 a 4 lůžkové pokoje

Cena: 
200 Kč/noc
za více nocí možná sleva

Otevírací doba:
Pondělí    9.00 - 23.00
Úterý       9.00 - 23.00
Středa      9.00 - 23.00
Čtvrtek    9.00 - 23.00
Pátek       9.00 - 23.00
Sobota   11.00 - 23.00
Neděle   11.00 - 23.00

Restaurace DRUŽBA
Prokopa Velikého 691
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 424 296

Otevírací doba:
Pondělí    zavřeno
Úterý      14.00 - 23.00
Středa     14.00 - 23.00
Čtvrtek    14.00 - 23.00
Pátek       14.00 - 01.00
Sobota     14.00 - 01.00
Neděle     10.00 - 23.00
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Restaurace MAX
U chrámu sv. Vavřince 199
566 01  Vysoké Mýto
tel. 465 424 984

Otvírací doba:
Pondělí     9.00 - 02.00
Úterý        9.00 - 02.00
Středa       9.00 - 02.00
Čtvrtek     9.00 - 02.00
Pátek        9.00 - 02.00
Sobota      9.00 - 02.00
Neděle    18.00 - 24.00

• grilovaná kuřata a žebra

Restaurace MĚSTSKÝ DŮM
Jiráskova 179
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 421 903, 603 528 678

Otevírací doba:
Pondělí   10.30 - 23.00
Úterý      10.30 - 23.00
Středa     10.30 - 23.00
Čtvrtek   10.30 - 23.00
Pátek      10.30 - 24.00
Sobota    11.30 - 24.00
Neděle    11.30 - 22.00

Restaurace NA POŠTĚ
Nám. Přemysla Otakara II 208
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 424 415

Otevírací doba:
Kavárna
Pondělí   14.00 - 23.00
Úterý      14.00 - 23.00
Středa     14.00 - 23.00
Čtvrtek    14.00 - 23.00
Pátek       14.00 - 01.00
Sobota     16.00 - 01.00
Neděle     16.00 - 22.00

Restaurace
Pondělí      9.00 - 22.00
Úterý         9.00 - 22.00
Středa        9.00 - 22.00
Čtvrtek      9.00 - 22.00
Pátek         9.00 - 23.00
Sobota       9.00 - 22.00
Neděle       zavřeno
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Restaurace NOPEK
Litomyšlské předměstí 724
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 467 662
www.nopek.cz

Otevírací doba:
Pondělí   11.00 - 22.00
Úterý      11.00 - 22.00
Středa     11.00 - 22.00
Čtvrtek   11.00 - 22.00
Pátek      11.00 - 24.00
Sobota    11.00 - 24.00
Neděle    11.00 - 21.00

Restaurace – Ubytování 
NĚMCOVA RESTAURACE 
NA BRÁNĚ
Choceňská 120
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 420 221

Ubytování:
• dvou, tří a více lůžkové pokoje
• kapacita 30 lůžek
• pokoje jsou vybaveny WC, koupelnou a ně-

které TV

Cena:
• jedno lůžko/noc:  ............................... 200 Kč
• za více nocí možná sleva 

Restaurace:
Pondělí   14.00 - 23.00
Úterý      14.00 - 23.00
Středa     zavřeno
Čtvrtek   14.00 - 23.00
Pátek      14.00 - 23.00
Sobota    9.00 - 23.00
Neděle    9.00 - 23.00

Restaurace a vinárna STODOLA
Pivovarská 524
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 424 742, 465 423 492

Otevírací doba restaurace:
Pondělí   14.00 - 23.00
Úterý      14.00 - 23.00
Středa     14.00 - 23.00
Čtvrtek    14.00 - 23.00
Pátek       14.00 - 23.00
Sobota 14.00 - 23.00
Neděle 14.00 - 23.00

Otevírací doba vinárny:
Pátek     20.00 - 04.00
Sobota   20.00 - 04.00
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Restaurace TEJNORA
Litomyšlská 26
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 424 407

Otevírací doba:
Pondělí    11.00 - 23.00
Úterý       11.00 - 23.00
Středa      11.00 - 23.00
Čtvrtek 11.00 - 23.00
Pátek 11.00 - 24.00
Sobota 11.00 - 24.00
Neděle zavřeno

Restaurace U LÍPY
Kpt. Poplera 64
566 01  Vysoké Mýto
tel. 465 483 322

Otevírací doba:
Pondělí  zavřeno
Úterý       11.00 - 22.00
Středa      11.00 - 22.00
Čtvrtek    11.00 - 22.00
Pátek       11.00 - 24.00
Sobota     10.00 - 24.00
Neděle     10.00 - 22.00

Vinárna LYRA
Litomyšlská 71
566 01 Vysoké Mýto
tel. 465 420 092

Otevírací doba:
Pondělí   11.00 - 23.00
Úterý      11.00 - 23.00
Středa     11.00 - 23.00
Čtvrtek   11.00 - 23.00
Pátek 11.00 - 24.00
Sobota 11.00 - 24.00
Neděle 11.00 - 22.00
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Vydalo Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké 
Mýto, IČO 279 773, jako přílohu Vysokomýtského zpravodaje, 
grafická úprava a tisk G tisk Vysoké Mýto, náklad 3 000 kusů. 
Distribuce zdarma na odběrních místech. Neprodejné.



Peníze na ruku
Jednoduše  Rychle  Kdykoli

.
uk

?j
?

p 
a

n 
k

or
á

n  
ák

i
n z

v e
n 

y k
c i

t a
m

o t
ua

 
ot

mí
T

Máte
necekané
výdaje?
Volejte
Provident!

ˇ

JJAAZZYYKKOOVVÁÁ AA VVZZDDĚĚLLÁÁVVAACCÍÍ SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT,, ss rr.. oo..
RRookkyyccaannoovvaa 111144,, 556666 0011 VVyyssookkéé MMýýttoo

**** JAZYKOVÉ KURZY PRO ROK 2005/2006 ****

vám přeje
Město Vysoké Mýto

Š�astnou cestu na dovolenou
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