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Den stromů 2004. 
Žáci ZŠ Jiráskova při výsadbě stromu na náměstí Naděje.

(Foto Aleš Felgr.)



SUCHÝ Jiří (* 1. 10. 1931 Plzeň) - český 
herec, hudebník, dramatik, textař, režisér 
a výtvarník
KOSÁREK Adolf (* 6. 1. 1830 Herálec 
u Humpolce, † 3. 10. 1859 Praha) - český malíř
GRÉGR Julius (* 19. 12. 1831 Březhrad 
u Hradce Králové, † 4. 10. 1896 Dol u Libčic 
nad Vltavou) - český politik a novinář
HAVEL Václav (* 5. 10. 1936 Praha) - český 
dramatik, esejista a politik, československý 
a český prezident
ABSOLON Karel (* 16. 6. 1877 Boskovice, 
† 6. 10. 1960 Brno) - český archeolog, 
geograf, paleontolog a speleolog
FILLA Emil (* 4. 4. 1882 Chropyně, 
† 7. 10. 1953 Praha) - český malíř, grafik 
a sochař
MENŠÍK Vladimír (* 9. 10. 1929 Ivančice 
u Rosic, † 29. 5. 1988 Brno) - český herec
RESSEL Josef (* 30. 7. 1793 Chrudim, 
† 10. 10. 1857 Lublaň) - český vynálezce
ZRZAVÝ Jan (* 5. 11. 1890 Vadín 
u Havlíčkova Brodu, † 12. 10. 1977 Praha) 
- český malíř, grafik, ilustrátor a scénický 
výtvarník
BECHYNĚ Stanislav (* 20. 7. 1887 
Přibyslav, † 15. 10. 1973 Praha) - český 
stavitel
ELIŠKA (Alžběta) REJČKA (* 1286, 
† 18. 10. 1335) - česká a polská královna 
z dynastie Piastovců
ŠALOUN Ladislav (* 1. 8. 1870 Praha, 
† 18. 10. 1946 tamtéž) - český sochař
ADAM z VELESLAVÍNA Daniel 
(* 31. 8. 1546 Praha, † 18. 10. 1599 tamtéž) 
- český humanista, tiskař, překladatel 
a organizátor literární činnosti
THOMAYER Josef (* 23. 3. 1853 Trhanov, 
† 18. 10. 1927 Praha) - český lékař
KAREL VI. (* 1. 10. 1685 Vídeň, 
† 20. 10. 1740 tamtéž) - český a uherský 
král, římskoněmecký císař z dynastie 
Habsburků
STIFTER Adalbert (* 23. 10. 1805 Horní 
Planá, † 28. 1. 1868 Linec) - rakouský 
spisovatel původem z Čech
RYBA Jakub Jan Šimon (* 26. 10. 1765 
Přeštice, † 8. 4. 1815 Rožmitál) - český 
pedagog a skladatel

WICHTERLE Otto (* 27. 10. 1913 Prostějov, 
† 18. 8. 1998) - český chemik
HAVLÍČEK BOROVSKÝ Karel (* 31. 10. 
1821 Borová, dnešní Havlíčkova Borová, 
† 29. 7. 1856 Praha) - český básník, novinář 
a politik
WERICH Jan (* 6. 2. 1905 Praha, † 31. 10. 
1980 tamtéž) - český herec, dramatik, ředitel 
divadla, scenárista a spisovatel

Významné dny
 1.10. Den světového vegetariánství
 1.10. Mezinárodní den lékařů
 1.10. Mezinárodní den hudby
 1.10. Mezinárodní den seniorů 
  vyhlásila rezoluce OSN, 
  slaví se od roku 1991
 1.10. Světový den cyklistiky
 2.10. Světový den hospodářských zvířat
 4.10. Mezinárodní den ochrany zvířat
 5.10. Mezinárodní den učitelů
 8.10. Mezinárodní den boje proti 
  popáleninám
 9.10. Světový den pošty
 10.10. Světový den duševního zdraví
 10.10. Světový den proti trestu smrti
 14.10. Světový den standardů
 15.10. Den bílé hole
 15.10. Světový den venkovských žen
 16.10. Světový den výživy
 16.10. Světový den páteře
 17.10. Světový den za vymýcení bídy
 17.10. Světový den úrazů
 20.10. Den stromů
 20.10. Světový den osteoporózy
 24.10. Den Organizace spojených náro-

dů (OSN)
 24.10. Světový den rozvoje informací
 28.10. Den vzniku samostatného česko-

slovenského státu 
 31.10. Světový den spoření
 31.10. Den UNICEF
 

Kalendárium
Říjen
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POČÁTKY OCHOTNICKÉHO DIVADLA

Historie českého ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě se začala psát 4. října 1825. Studenti 
A. V. Šembera a jeho přátelé Antonín Spiegel, Jan Fikejz a František Diblík tehdy sehráli 
v hostinci „U Zlaté koruny“ (v budově dnešního Městského úřadu) hru A. Kotzebua v českém 
překladu V. R. Krameria Dům na silnici. Uvedli tehdy kus i přes výslovný zákaz městského 
magistrátu a purkmistra Václava Zwetlera. Vysloužili si pokutu a na další léta zákaz pořádání 
divadelních představení.
A tak se ve Vysokém Mýtě hrálo zase až v roce 1833. Herecká společnost Sommertheater in 
Hohenmauth bei der Linde (Vysokomýtské letní divadlo U Lípy) sehrála několik her v hostinci 
„U Lípy“ a „U Zlaté koruny“.
Teprve v roce 1845 začala skupina mladých studentů pod vedením bratří Josefa a Hermenegilda 
Jirečkových pořádat v rychlém sledu divadelní představení. V následujícím roce se ze skupinky 
vyvinula společnost Immentomorací (zkomolenina podle oblíbeného rčení jednoho z členů), 
jejímž hlavním cílem bylo povzbuzování společenského života ve městě hraním divadla, pořá-
dáním besed, bálů a výletů.

Vysoké Mýto - tradice a současnost úryvek z knihy

v říjnu 2005
325. výročí úmrtí
Bedřich Bridel * (1619, † 15. 10. 1680) 
Katolický kněz, misionář, profesor rétoriky 
a poetiky, básník a překladatel se narodil 
v r. 1619 ve Vysokém Mýtě. Po studiích 
teologie působil jako profesor rétoriky a po-
etiky a v letech 1656-1660 vedl jako správce 
jezuitskou tiskárnu v pražském Klementinu. 
Po odchodu z Klementina se věnoval 24 let 
misionářské činnosti. Zemřel v Kutné Hoře 
při morové epidemii v roce 1680.
Bedřich Bridel je autorem mnoha děl – pře-
kladů i skladeb původních. Svými básnic-
kými sbírkami Jesličky, Život sv. Ivana… 
a hlavně meditativní básní Co Bůh? Člověk  
se zařadil mezi přední básníky českého ba-
roka. 

180. výročí narození
Josef Jireček  (* 9. 10. 1825, † 25. 11. 1888)
Literární a kulturní historik, filolog, editor 
a politik Josef Jireček se narodil ve Vyso-
kém Mýtě. Po studiích na piaristickém gym-
náziu v Litomyšli absolvoval studia filozofie 

Regionální  výročí a práv v Praze. Od r. 1850 působil ve Vídni 
na ministerstvu kultu a vyučování. V r. 1874  
se přestěhoval do Prahy. Byl zvolen předse-
dou Královské české společnosti nauk a tuto 
funkci zastával až do konce svého života 
v r. 1888. Josef Jireček je autorem trojdílné 
komentované antologie české literatury od 
nejstarších dob po 19. století a zpracoval  
slovník české literatury Rukově� k dějinám 
literatury české do konce 18. věku… K zá-
kladním dílům Josefa Jirečka patří i Hym-
nologia Bohemica (první zpracování dějin 
české duchovní poezie)  a monografie z 
dějin latinského humanismu v Čechách Jan 
Hodějovský z Hodějova, jeho rod i působení 
a latinští básníci tovaryšstva jeho. Zasloužil 
se o vydání několika staročeských písem-
ných památek. S bratrem Hermenegildem 
se podílel na vydávání prací z dějin českého 
práva.
Josef Jireček se oženil s dcerou Pavla Jose-
fa Šafaříka Boženou. Jejich syn Konstantin 
byl profesorem pražské a později vídeň-
ské univerzity a zabýval se hlavně historií 
slovanských zemí na Balkáně - Bulharska 
a Srbska.
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Přečetli jsem za vás z jednání Rady města 
Vysoké Mýto:

Rada města schvaluje mj.:
• udělení výjimky z počtu dětí u Mateřské školy 
Slunečná, Vysoké Mýto na dobu neurčitou a to 
od 1. 9. 2005;
• rozpočet fondu na opravy, modernizaci 
a rozšíření bytového fondu na rok 2005 dle 
předloženého návrhu.

Rada města souhlasí mj.:
• s přijetím finančního daru ve výši 3 000 Kč od 
firmy KBT Elektronic Vysoké Mýto na částečné 
pokrytí nákladů Sportovního dne, konaného 
22. června 2005;
• se zveřejněním informace o možnosti pronáj-
mu pozemku p. č. 4917/2 v k. ú. Vysoké Mýto 
o výměře 288 m2;
• s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, 
oblast západ, Pod Budínem 367, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, jako zhotovitelem 
akce Rekonstrukce místních komunikací (úsek 
II. a III.) ve Vysokém Mýtě - místní části 
Domoradice;
• s uzavřením smlouvy o dílo s firmou LBtech 
a. s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, jako zho-
tovitelem akce Plynofikace části ulice Husova - 
Vysoké Mýto, STL plynovod a přípojky plynu;
• s tím, aby KONZUM, obchodní družstvo, 
Tvardkova 1191, 56213 Ústí nad Orlicí, pře-
fakturovalo část nákladů na stavební úpravy 
objektu č. p. 74 v Domoradicích na město 
Vysoké Mýto jako majitele objektu, v maximální 
výši  40 000 Kč;
• se zveřejněním informace o možnosti pro-
deje garáže č. 21/805 v ulici Plk. B. Kohouta, 
Vysoké Mýto;
• s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč osad-
nímu výboru v místní části Vysoké Mýto – Brteč 
na uspořádání Dne dětí;

• se zveřejněním informace o možnosti prode-
je níže uvedených bytových jednotek v domě 
čp. 87/I ul. Sv. Čecha Vysoké Mýto včetně spo-
luvlastnických podílů na společných částech 
domu a pozemcích.
byt č. 1 cena dle ZP Kč 766 340
byt č. 3 cena dle ZP Kč 833 290
byt č. 4 cena dle ZP Kč 703 850
RM si vyhrazuje právo na odstoupení od všech 
podaných nabídek.

Rada města ukládá mj.:
• starostovi zabezpečit písemné sdělení o 
způsobu likvidace nepotřebného materiálu 
Nemocnice Vysoké Mýto. 

Rada města doporučuje mj.:
• Zastupitelstvu města (ZM) přijmout toto 
usnesení: ZM schvaluje demolici staveb na  
stavebních pozemcích č. 66 a 71 v k. ú. Svařeň  
z důvodu jejich nefunkčnosti a špatného tech-
nického stavu;
• ZM přijmout toto usnesení: ZM schvaluje 
prodej pozemku p. č. 6112/4 v k. ú. Vysoké 
Mýto společnosti ECOTEX s. r. o., se sídlem 
Dráby 785, Litomyšlské Předměstí, Vysoké 
Mýto za cenu dohodou ve výši 500 Kč za m2 
+ náklady města;
• ZM přijmout toto usnesení: ZM schvaluje 
žádost o bezúplatný převod pozemků p. č. 
2830/4, 3464/3 a 3464/8 vše v k. ú. Vysoké 
Mýto, které jsou ve vlastnictví České republiky, 
a to za účelem vyřešení majetkových vztahů;
• ZM přijmout toto usnesení: ZM rozhodlo 
o pojmenování ulice K Čápovně dle předlože-
ného návrhu.
Rada města jmenuje:
• na dobu neurčitou do funkce ředitelky  ZŠ 
Javornického, Vysoké Mýto Mgr. Soňu Teplou  
a do funkce ředitele ZŠ Jiráskova, Vysoké 
Mýto Mgr. Miroslava Mišku.

Z jednání rady města

Představitelem společnosti byl Vojtěch Vaníček, tajemníkem H. Jireček. V neúplných sezna-
mech lze napočítat více než 60 ochotníků, kteří ve Vysokém Mýtě sehráli alespoň 22 předsta-
vení. Dávaly se hlavně hry V. K. Klicpery, J. K. Tyla, J. N. Štěpánka, překlady her A. Kotzebua, D. 
Raupacha (nejčastěji Mlynář a jeho dítě) nebo C. Castelliho. Divadelní nadšení přerušil po roce 
1850 tvrdý Bachův absolutismus. Až do roku 1859 zřejmě ochotníci nesměli hrát.
Po oživení společenského a kulturního života byl dne 3. 6. 1860 ustaven zpěvácký spolek 
„Otakar“, který později v letech 1877-1886 spravoval jeviště a majetek divadelních spolků 
a sám pořádal divadelní představení.

(Knihu Vysoké Mýto - tradice a současnost vydalo Město Vysoké Mýto v roce 2004; lze ji zakoupit 
mj. v Informačním centru Města Vysoké Mýto na Městském úřadu.)
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Olympionici se nejprve představili a poté 
již diskutovali o průběhu olympiády v Brně,
o podmínkách, jaké mají ke sportování v na-
šem městě  a o dalších otázkách spojených 
se sportovní tematikou. Setkání se zúčastnil 
i Marián Sobol, který na Olympiádě v Brně 
vedl krajské družstvo šachistů. Na závěr sta-
rosta města Bohuslav Fencl poděkoval zú-
častněným za reprezentaci města a  všem 
přítomným předal drobné dárky.

Aleš Felgr
vedoucí OVV

Hosté z partnerských měst ve Vysokém Mýtě
Ve dnech 2. a 3. září pobývali ve Vysokém Mýtě milí hosté z našich dvou partnerských měst Pyrzyc 
a Korbachu. Město navštívili u příležitosti 6. ročníku Mezinárodních partnerských dní ENTREVUE 
a oslav 110 let Karosy.
Z polských Pyrzyc přijali pozvání učitelé 2. základní školy, v čele se zástupkyní ředitele paní Lucynou 
Kopciewiczovou. V pátek 2. září navštívili 2. stupeň ZŠ Javornického a nový 1. stupeň ZŠ Jiráskova. Po 
prohlídce školy prodiskutovali možnosti budoucí spolupráce a výměny žáků. V pátečních odpoledních 
hodinách došlo na společné setkání pyrzyckých hostí s hosty z německého Korbachu. Korbašskou 
radnici tentokráte zastupovali pánové Heinz Merl a Franz Ricke se svými manželkami. Po prohlídce 
městského úřadu následovalo přijetí hostí starostou Bohuslavem Fenclem. V odpoledních hodinách 
byla na programu prohlídka města. Na Večírku s přáteli v 18 hodin na náměstí všichni sledovali vystou-
pení souborů z partnerských měst. Mezi jinými bylo rovněž úspěšné vystoupení dívčí taneční skupiny 
Jazzdance-Group TSV Korbach.
Sobotní dopolední program proběhl ve znamení vernisáže výstavy obrazů Věry Krumphanzlové ve 
výstavní síni Jana Jušky. Návštěvníky vernisáže čekal též křest knihy Heleny Marie Tarkó Rastrgnuto 
nebo s ilustracemi V. Krumphanzlové. Celou vernisáž zakončilo vystoupení sólistů Státní opery Praha 
s českou premiérou písňového cyklu Josefa Boháče Vyznání ve dvou. Po tomto kulturním zážitku byl 
program již ve znamení 110. výročí Karosy. Hosty velmi zaujala prohlídka výrobní linky autobusů, 
kterou navštívili v rámci dne otevřených dveří. Odpoledne strávili hosté na náměstí Přemysla Otaka-
ra II., kde probíhal pestrý kulturní program. Své taneční umění předvedly rovněž dívky z Korbachu 
a z místního T-Komplexu. Po slavnostním ohňostroji na náměstí skončil  oficiální program návštěvy 
a my se již nyní těšíme na některé z dalších vzájemných setkání.

Mgr. Hana Faifrová
vedoucí OSK

Informace z MěÚ

V pondělí 29. srpna 2005 se uskutečnila na 
městském úřadě malá slavnost.  Starosta 
města Bohuslav Fencl přijal žákyně a žáky 
vysokomýtských základních škol, kteří se 
zúčastnili Olympiády mládeže ČR 2005 
jako reprezentanti Pardubického kraje.

Pozváni byli:
Martin Brychta fotbal
Marek Kosek šachy
Gabriela Sabolová šachy
Veronika Šplíchalová šachy
Kateřina Fritscheová softbal
Roman Divoký atletika
Jaroslav Nespěšný atletika
Gabina Rautenkrancová plavání
Barbora Kypsoňová plavání
Monika Kysilková plavání
Martin Doležal volejbal
Tomáš Felgr volejbal
Ondřej Borovec baseball

Setkání vedení města Vysoké Mýto s olympioniky
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SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ 
DERATIZACE
Ve dnech 3. 10. – 4. 11. 2005 proběhne na 
území města Vysoké Mýto speciální ochranná 
deratizace k omezení výskytu obtížných hlo-
davců. 
Žádáme majitele psů, aby byli v době derati-
zace pozorní a nenechávali své psy bez dozo-
ru volně pobíhat. Použité nástrahy jsou zdraví 
škodlivé a je nutno zabránit dětem a domácím 
zvířatům v přístupu k nim. Při náhodném požití 
vyhledejte lékaře.

Sdružení královských věnných měst má v tomto roce za sebou 
již šest let společné spolupráce v kulturní, sportovní i společen-
ské činnosti. Osm historicky význačných měst východočeského 
regionu, spolu s Mělníkem ve středních Čechách, dokázalo na-
vázat na historii. Od počátku 14. století získala královská věnná 
města mezi ostatními městy výsadní postavení tím, že po staletí 
náležela českým královnám.
První byla v r. 1307 města Hradec Králové, Chrudim a Vysoké 
Mýto. Postupně se k nim přiřadila další: Dvůr Králové, Mělník, 
Jaroměř, Polička, Trutnov a nakonec Nový Bydžov.
V každém z těchto měst, zejména v historických centrech, doba 
zanechala nesmazatelnou stopu, vtiskla jim nesmazatelný ge-
nius loci. 
Sdružení královských věnných měst je vedeno snahou o publi-
citu, podporu cestovního ruchu, reprezentaci na všech úrovních 
a vydalo řadu propagačních a naučných publikací.
Jednou z významných společenských akcí je pravidelná volba 
královny věnných měst. Je to jedna z příležitostí k přátelskému 
setkání zástupců a veřejnosti všech devíti královských věnných 

měst. V porotě zasednou jejich starostové. Zajištění programu je prestižní záležitostí pořádajícího měs-
ta. Tento rok je garantem soutěže v rámci oslav 700 let svého trvání město Nový Bydžov. A tak se 
15. října 2005 již pošesté, tentokrát v budově Jiráskova divadla v Novém Bydžově, utká 9 reprezentan-
tek  jednotlivých měst v soutěži o titul „Královna královských věnných měst pro rok 2006“.
Dívky musí ve čtyřech disciplínách prokázat své znalosti, ale ukázat i svůj šarm. Nakonec je bodovým 
systémem určena ta nejlepší, která se stává novou královnou a mimo řady hodnotných darů dostává 
programový víkendový pobyt v každém z královských věnných měst. Po ukončení královské volby 
bývá korunovační ples a hodokvas.
Královna je vždy jen jedna a má velkou publicitu v mediích. Je potěšitelné, že „Dotales civitate regi-
narum Bohemiae“ se dokáží prosadit v moderní době a nezapomínají na své historické tradice a svůj 
společný obraz v dějinách.
V roce 2005 je jedinou (!) odvážnou reprezentantkou města Vysoké Mýto v této soutěži slečna Eva 
Stříteská. Přejeme jí úspěšné vystoupení v Novém Bydžově,  případné získání královského trůnu 
a následné moudré roční panování...

Jan Vlček a redakce

Volba královny věnných měst

DEN STROMŮ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Již popáté oslavíme Den stromů ve Vysokém 
Mýtě výsadbou nových dřevin a koncertem. 
V letošním roce se rozšíří zeleň kolem nově 
vybudovaného školského areálu u Penny mar-
ketu a 25. října v 19 hod. se uskuteční koncert 
v sále Základní umělecké školy ve Vysokém 
Mýtě. Tento rok vystřídá skupinu Javory své-
rázný písničkář, harmonikář a povídkář s ne-
zaměnitelným osobitým projevem Václav Kou-
bek. Vstupenky lze zakoupit  od 3. 10. 2005 
na Městském úřadě, odboru životního prostře-
dí,  III. patro, č. dveří 302. Jednotné vstupné 
100 Kč. 

Městský úřad
Odbor životního prostředí
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme poplatníky, kteří využili mož-
nosti dané vyhláškou a zaplatili pouze první 
splátku místního poplatku za provoz systému 
shromaž�ování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů, 
že druhá část poplatku je splatná nejpozději 
do 31. října 2005.
Využijte možnosti místní poplatek uhradit dříve, 
a tím se vyhnout případným frontám. Druhou 
splátku můžete uhradit v hotovosti na MěÚ 
Vysoké Mýto u správce poplatku (2. patro, 
č. dveří 202, budova B. Smetany 92 – na ná-
městí) v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod. 
a od 13 do 16 hod., v úterý a ve čtvrtek od 
8 do 12 hod. nebo převodem na účet obce 
č. 51236611/0100, variabilní symbol je vaše 
rodné číslo (musí být uvedeno správně, aby 
platba mohla být správně identifikována a pop-
latek správně přiřazen k plátci). Pokud budete 
poplatek hradit bankovním převodem za více 
osob (např. domácnost), je třeba předložit 
seznam osob, za které je poplatek odváděn, 
v tiskopisu „Oznámení společné platby poplat-
ku“, který obdržíte u správce poplatku nebo je 
k dispozici ke stažení na internetových strán-
kách města www.vysoke-myto.cz, sekce for-
muláře, formuláře odboru finančního.
Případné dotazy vám zodpoví pracovnice 
správy místních poplatků - odboru finančního 
Městského úřadu Vysoké Mýto na telefonních 
číslech 465 466 131 a 465 466 132. 

REKONSTRUKCE STROMOŘADÍ 
- VRACLAVSKÁ ULICE
Na podzim letošního roku dojde k rekonstruk-
ci stromořadí ve Vraclavské ulici. Řada javorů 
přilehlá ke komunikaci bude nahrazena novými 
stromy - javorem klenem, vyšlechtěným kulti-
varem, který je vhodný pro uliční stromořadí. 

Odbor finanční

Upřesnění informací k platnosti občan ských 
průkazů vydaných po 1. lednu 2005.

Občanské průkazy vydané od 1. ledna 2005 
do 31. srpna 2005 jsou platné a není důvod 
pro jejich výměnu. Přestože mají chybný fran-
couzský text (nesprávný sklon čárky nad pís-
menem „e“) jsou notifikované, což znamená, že 
je možné používat je k cestám do států Evrop-
ské unie.
Od 1. září 2005 byly uznány (notifikovány) 
občanské průkazy s opraveným francouz-
ským textem. Státní tiskárna cenin však toto 
nerespektovala a vydávala občanské průkazy 
s chybným francouzským textem i po 1. září 
2005 (asi 1 týden). Občanské průkazy vydané 
od 1. září 2005 je tedy nutné vyměnit. Z těchto 
občanských průkazů většina nebyla dosud na 
úřady distribuována a převzalo je tedy minimál-
ní množství občanů.

Mgr. Vladimír Běloušek

Odbor dopravních a občanských agend

OMEZENÍ DOPRAVY 
NA SILNICI I/35
Od 3. října 2005 do 18. října 2005 se budou 
provádět stavební práce na opravě krytu silnice 
I/35 v úseku od čerpací stanice Shell po sjezd 
do areálu autocentra Hájek (za autokempem 
Voštice). Doprava ve směru od Hradce Krá-
lové bude vedena po staveništi a doprava od 
Litomyšle bude odkloněna v obci Hrušová na 
silnici III/3179.

Od 26. září 2005 do 16. prosince 2005 
se bude provádět výstavba v úseku silnice 
III/35711 (Vysoké Mýto – Řepníky) v délce  
cca 1 km od Sejtinky, křižovatky na Svařeň po 
křižovatku na Pustinu. Doprava bude vedena 
objízdnou trasou přes Domoradice, Pěšice, 
Řepníky.

Odbor správy majetku

O rozhovor jsme požádali ředitelku 3. vysokomýtské 
základní školy v místní části Knířov paní Mgr. Helenu 
Mandíkovou.

1. Jaký byl pro vás a vaše zaměstnance minulý školní 
rok?
Uplynulý školní rok byl stejně jako předchozí roky 

v naší škole úspěšný. Znamená to, že se nám podařilo zcela naplnit kapacitu tříd, uspořá-
dat mnoho akcí a výletů pro žáky i jejich rodiče a zprovoznit vlastní internetové stránky 

Rozhovor měsíce
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(www.zs.knirov.indos.cz). Významnou změnou bylo 
přijetí nového školského zákona, který by měl české 
školství přiblížit evropskému standardu vzdělávání.
2. Změnil se v posledních letech celkový obraz 
školy z vašeho pohledu?
Škola se ve svém základu nezměnila. Stále má 
svou hlavní funkci ve vzdělávání žáků. Co se ovšem 
změnilo a neustále se vyvíjí, to jsou formy a metody 
výuky, školní pomůcky, vybavenost tříd. V moderní 
škole by měl být žák aktivní, svobodný a spolupra-
cující na svém vzdělání. O to vše se snažíme i my, 
a proto se učitelé účastní různých odborných semi-
nářů a kurzů. Díky tomu se naše škola zařadila do 
sítě Tvořivých škol.

3. Jak je vnímána škola veřejností, rodiči?
Jelikož jsme nejmenší základní škola ve Vysokém 
Mýtě, tak musíme o sobě dát vědět veřejnosti svým 
školním programem. Do naší školy všech 79 dětí 
dojíždí. Rodiče si školu vybírají z určitých důvodů. 
Hlavním z nich je náš individuální přístup ke každé-

mu žákovi. Jako další  aspekty výběru školy rodiče uvádějí rodinnou atmosféru, nižší počet dětí 
ve třídě, dobrou práci školní družiny a zájmových kroužků. Nezanedbatelné je i klidné prostředí 
školy, uprostřed krásné okolní přírody.

4. Zasahuje nějak významně do chodu školy nový školský zákon?
Nový školský zákon zasahuje zejména do organizačního chodu školy. Přináší mnoho dalších 
povinností pro pedagogy. Všechny školy musí, mimo jiné, své programy podřídit Rámcovému 
vzdělávacímu programu. Stručně řečeno si každá škola musí vytvořit svůj vlastní školní vzdělá-
vací program, který i my v současné době připravujeme. V nejbližší době proběhnou volby do 
školské rady. Vše se ale dá zvládnout a věřím, že se s požadavky školského zákona co nejlépe 
vypořádáme.

5. Hodně je diskutován generační problém. Jak ho řešíte ve vašem pedagogickém 
sboru?
Náš kolektiv je plně kvalifikovaný a věkový průměr je 35 let. Takže žádný problém neřešíme.

6. Čím je vaše škola specifická svojí nabídkou alternativních výukových programů?
V současné době učíme podle vzdělávacího programu Základní škola, ale postupným zpraco-
váním školního vzdělávacího programu budeme mít více možností uplatnit výhody počtu dětí 
ve třídách a také specifické polohy školy. Jak už bylo řečeno výše, byli jsme zařazeni do sítě 
„tvořivých škol“, jejichž principy činnostního stylu výuky uplatňujeme. Děti si také mohou vybrat 
z několika zájmových kroužků.

7. V čem vidíte výhody malé školy?
Tou nejdůležitější výhodou je, že se všichni navzájem známe. Mezi dětmi není šikana a dokáží 
si navzájem pomáhat. Na všechny děti máme dostatek času. V malém kolektivu se vychovává 
daleko lépe a děti jsou vedeny ke vzájemné spolupráci a kamarádství.

8. S jakými plány a představami nastupujete do nového školního roku?
Nemám ráda dlouhodobé plány, takže nyní řeším pouze to, aby k nám moji prvňáčci chodili 
rádi, stejně jako starší děti, a do školy se těšili. A věřím, že o naši školu bude nadále zájem 
i mezi rodiči…
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Úterý 18. 10. 2005 v 19.00   

OSTROV
Širokoúhlý americký sci-fi thriller. Naplánuj si 
útěk. Napínavý příběh o vědeckých i etických 
problémech s klonováním.
136 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 19. 10. 2005 v 19.00   

KLÍČ
Širokoúhlý horor Německa a USA. Další z le-
tošních filmů s tématikou strašidelného domu.
Některé dveře by měly zůstat zamčené.
104 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 21. 10. 2005 v 17.30   

VALIANT
Animovaný dobrodružný rodinný film Velké 
Británie a USA od producenta snímků Shrek 
a Shrek 2. Příběh statečného příslušníka Krá-
lovské holubí letky -  malého Valianta. Nejdůle-
žitější je odvaha a silná vůle.
76 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

V listopadu 2005 uvidíte: 
• Moje krásná čarodějka • Štěstí • Můj au	ák 
brouk • Nesvatbovi • Temné vody • Těžká 
váha • Legendy z Dogtownu • Vévodové 
hazardu • Čtyři bratři.

Neděle 2. 10. 2005 v 19.00   

HLAS  SMRTI
Širokoúhlý duchařský horor Kanady a Velké 
Británie. Život úspěšného architekta tragicky 
změní smrt jeho ženy. Když od ní přijme podiv-
ný vzkaz ze záhrobí, otevře tak dveře do jiného 
světa…
98 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 5. 10. 2005 v 19.00
Čtvrtek 6. 10. 2005 v 19.00   

VÁLKA  SVĚTŮ
Širokoúhlý katastrofický americký sci-fi horor. 
Mar	anská utopie H. G. Welse v režii Stevena 
Spielberga. Poslední válku na Zemi nezačnou 
lidé.
117 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 7. 10. 2005 v 19.00   

3 : 15  ZEMŘEŠ
Širokoúhlý horor USA od tvůrců Texaského 
masakru motorovou pilou. Příběh odehrávající 
se ve strašidelném domě podle údajně skuteč-
ných událostí.
90 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč. 

Čtvrtek 13. 10. 2005 v 19.00
Pátek 14. 10. 2005 v 19.00   

MR.  AND  MRS.  SMITH 
Širokoúhlá americká akční komedie. Film os-
ciluje mezi akční podívanou a romantickou 
komedií. Bouřlivé manželství špičkových zabi-
jáků.
120 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 16. 10. 2005 v 19.00   

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Širokoúhlý akční fantastický film USA a Němec-
ka. Hraná adaptace komiksového příběhu.
Připravte se na Fantastické …
106 min. Mluveno česky.
Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.365dni.cz)
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Filmový klub Vysoké Mýto uvádí
ve čtvrtek 20. října v 19.00 
v Šemberově divadle
SOLARIS
(Soljaris)
Režie: ANDREJ TARKOVSKIJ   
Scénář: Fridrich Gorenštejn, Andrej Tarkov-
skij, (na motivy románu Stanislava Lema)
Kamera: Vadim Jusov
Hudba: Eduard Artěmjev, Vjačeslav Ovčinikov, 
(Chorál z preludia f moll Johanna Sebastiana 
Bacha)
Hrají: Natália Bondarčuková (Harey); Donatas 
Banionis (Kris Kelvin); Juri Jarvet (Dr. Snaut); 
Nikolaj Griňko (Kevinův otec); Anatolij Solonicin 
(Dr. Sartorius); Vladislav Dvoržeckij (Berton) aj.

Info:
Zájem o vnitřní tajem-
ství lidské existence je 
pravděpodobně stejně 
starý jako samo lid-
stvo. Zároveň zůstává 
i nadále (navzdory 
všem vědeckým ob-
jevům a poznáním) 
lákavou oblastí zájmu 
mnoha lidí. I v kine-
matografii se pochopi-

telně odráží zájem člověka o duchovní oblasti. 
Tarkovského tvorba není příliš objemná co do 
kvantity. Kvalitativně je to bezesporu fenomén. 
My budeme mít možnost vidět jeho třetí opus: 
interpretaci sci-fi románu Stanislava Lema 
Solária z roku 1972. Tvůrce zaujala v předlo-
ze pasáž o oceánu, který zhmotňuje lidské 
vzpomínky, část vědomí a svědomí. Jak se s 
takovou situací hrdina (ne náhodou psycholog) 
vyrovná? Lze nalézt určitou obdobu zhmotně-
ní našich duševních stavů i v běžném životě? 
Jaký vliv má takový efekt na morální profil člo-
věka? To je jenom několik otázek, které si autor 
kladl během tvorby filmu. Jakkoli žánrově film 
patří do oblasti sci-fi, je velmi komorně laděný 
a s minimem technických efektů (psal se rok 
1970, když začaly úvahy o filmu nabývat reálné 
podoby!). Film nepatřil sice mezi Tarkovské-
ho oblíbená díla, ale na světových festivalech 
posbíral celou řadu ocenění. A ve srovnání s 
modernějším přepisem Stevena Sodenberga 
vychází se štítem. 

Na shledanou v kině se těší
Jan Schejbal

Filmový klub

Středa 12. 10. 2005 v 19.30
2. představení v předplatném
Alfred Uhry: 
ŘIDIČ PANÍ DAISY
Tato hra je nevšedním příběhem o složitě 
se rodícím přátelství bohaté americké dámy 
a jejího černého šoféra. Hru proslavil film 
ověnčený mnoha Oscary.
V režii Ladislava Smočka účinkují herci Di-
vadla UNGELT  Praha: Alena Vránová, Sta-
nislav Zindulka a Jaromír Dulava nebo Petr 
Motloch.
Vstupné: 200, 190 a 180 Kč.
Předprodej od  26. 9. 2005.

Pondělí 31. 10. 2005 v 19.30
3. představení v předplatném
Ken Ludwig: 
CYRANO V BUFFALU
Východočeské divadlo Pardubice uvede 
českou premiéru svižné komedie o všed-
ních trampotách nevšedního hereckého 
života. Spletitý děj zachycuje jeden perný 
den buffalského divadla, ve kterém se prá-
vě odehrává generální zkouška na Cyrana 
z Bergeraku.
Režie: Jiří Seydler
Vstupné: 190, 180 a 170 Kč
Předprodej od 17.10. 2005.

Připravujeme: 
pondělí 21. 11. 2005
Městské divadlo Mladá Boleslav: 
MANON  LESCAUT
čtvrtek 8. 12. 2005 
Vánoční koncert: 
EVA  PILAROVÁ
úterý 13. 12. 2005
Slovácké divadlo Uherské Hradiště: 
MARYŠA

Divadlo
Šemberovo divadlo
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uvádí
POHÁDKU O KAŠPÁRKOVI  
v neděli 3. října  ve 14.00 a 16.00 hod.
na loutkové scéně, Litomyšlská ul. Vysoké 
Mýto.
Vstupné 25 Kč.
Předprodej vstupenek od 24. října 2005 
v informačním centru Městského úřadu Vy-
soké Mýto a v den představení od 13.00 ho-
din přímo v Loutkovém divadle Srdíčko.

Loutkové divadlo Srdíčko

v rámci oslav 180 let ochotnického divadla 
ve Vysokém Mýtě uvádí hosta celoročního 
festivalu ochotnických divadel soubor stu-
dentského divadla „FAKARIATI“ při ZUŠ 
Vysoké Mýto v divadelním přepisu románu 
Victora Huga
KRYSAŘ 
Scénář: kolektiv studentů ZUŠ Vysoké 
Mýto
Návrh scény: Irena Truhlářová
Realizace scény: studenti výtvarného obo-
ru ZUŠ Vysoké Mýto
Hudba: Agens Kutás, Jaroslav Kořán
Hrají: Filip Appl, Romana Zdražilová, Alan 
Berger, Zuzana Tvrzníková, Radka Chalup-
níková, Vojtěch Šotola, Mili Pelinková
Režie: Irena Truhlářová
 
Šemberovo divadlo
pondělí 24. října v 19.30 hodin
vstupné: 40 Kč

Divadelní spolek Šembera

Neděle  9. 10. ve 14.00 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE 
PRO STARŠÍ A STŘEDNÍ 
GENERACI 
se uskuteční ve společenském sále M-Klubu 
Vysoké Mýto. K tanci i poslechu hraje Rytmická 
skupina  Stanislava Hájka Vysoké Mýto.
Vstupné: 40 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Na nový školní rok 2005/2006 přijímáme 
přihlášky do následujících jazykových 
kurzů:
Angličtina: začátečníci, mírně pokročilí, po-
kročilí.
Němčina: začátečníci, mírně pokročilí.
Francouzština: začátečníci, mírně pokročilí.
Španělština: začátečníci, mírně pokročilí.
Zahájení od 1. 11. 2005.     
Jedná se o celoroční odpolední kurzy. Výu-
ka probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny. 

M-Klub spolu s Jazykovou a sportovní mi-
niškolou Choceň nabízí 
VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA                                                
pro děti ve věku 3-15 let. 
Výuka probíhá v M-Klubu 1 x týdně jednu vy-
učovací hodinu. Je spojena s mnoha druhy 
sportů (míčové hry, bruslení, lyžování). Pro 
děti a rodiče připravujeme různé společen-
ské akce (mikulášská besídka, zájezdy).  

Dále přijímáme přihlášky do těchto 
hudebních 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. 

Kurzy

Obor: Národy světa
Přednášky se konají v M-Klubu Vysoké Mýto 
vždy ve středu od 15.30  do 17.30 hodin.

Zimní semestr
1. přednáška - 5. října 
Etnografie: rasy, národy, jazyky, kultura, 
náboženství, zvyky a tradice.
Přednáší: doc. PhDr. Jan Klíma  

2. přednáška - 19. října 
Evropa: její etnické složení a kulturní orien-
tace.
Přednáší : doc. PhDr. Jan Klíma
 
3. přednáška - 2. listopadu 2005
Mimoevropský svět: hlavní etnické sku-
piny, jejich jazyky, kultury a zvyky. 
Přednáší: doc. PhDr. Jan Klíma

Univerzita volného času
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4. přednáška - 16. listopadu 2005
Thajsko, Čína
Přednáší: Miloslav Soušek 

Informace a přihlášky: M-Klub Vysoké Mýto, 
Litomyšlská 71/IV., tel. 465 420 420.
Poplatek za semestr: 170 Kč.
Jednotlivé vstupné: 50 Kč.

M-Klub nabízí  od ledna 2006  
taneční kurz pro mírně  pokročilé 
a  taneční kurz pro pokročilé - taneční 
pro manželské páry a přátelské dvo-
jice.
Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek v sálech 
M-Klubu od 18.30 hodin v trvání 8 lekcí. 
Oba kurzy se otevřou pouze při dostatečném 
počtu zájemců. 

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.

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

Městská knihovna

TÝDEN 
VYSOKOMÝTSKÉ 
MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY 
ve dnech 3. – 9. 10. 2005

Pondělí 3. 10. 2005 
12.00 hod.   
Slavnostní otevření „Hastrmanovy 
komůrky“ a slavnostní křest nového 
loga vysokomýtské knihovny za účasti 
přítomných dětí - čtenářů  Městské knihovny 
a „bublinek“ dětského šampaňského.
• Výstava výtvarných prací a výrobků žáků 
vysokomýtských MŠ, ZŠ, sdružení Berenika 
a  dětí z Dětského domova v Přestavlkách.
• Prodejní výstava keramických „hrnečků 
na dušičky“, které vytvořily děti z DD v Přes-
tavlkách.

Úterý 4. 10. 2005
13.00-16.00 hod.
Hastrmanské dětské odpoledne
- soutěže o ceny pro děti do 9 let v pohádko-
vě vyzdobené Hastrmanově komůrce (odd. 
pro dětské čtenáře).
Akci sponzoruje Papír, školní a kancelářské potře-
by - Štencl Josef.

18.00 hod.   
Od Issyk-Ku	u k Aralu
Cykloputování po Kazachstánu a Kyrgyzstánu. 
Cestovatelská diashow horolezce, cyklotrem-
pa, výborného vypravěče a spisovatele Honzy 
Vlasáka. Vstupné dobrovolné.

„V suchu a teple je dobře. Jablka sušící se na 
plotně příjemně voní, ale tahle pohoda už trvá 
příliš dlouho. Jablka docházejí a taky je potře-
ba rozhýbat záda ztuhlá od sezení za psacím 
stolem. Dumám, kam zajet zpestřit si život. Asi 
se přidám ke kamarádům, kteří míří do střední 
Asie. Tam se snad dozvím, jak to myslí trem-
pisti, když zpívají o touze po stínu, který by byl 
jako dlaň, slunce žár je dohání k šílenství a od 
prachu cest jsou načisto šedí.“

Jan Vlasák
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Středa 5. 10. 2005
12.30-16.30 hod.  
Nebojte se internetu!
Akce zaměřená na školení začátečníků 
v práci s internetem. Individuální, délka tr-
vání jednotlivých cyklů asi 1 hodinu. Nutné 
předchozí objednání na tel. 465 420 769.

Čtvrtek 6. 10. 2005
12.30-16.30 hod.  
Školení v práci s on-line katalogem
- důležitým pomocníkem při vyhledávání do-
kumentů.
Individuální, délka trvání jednotlivých cyklů 
cca 30 min. Nutné předchozí objednání na 
tel. 465 420 769. 

Doprovodné akce
Výstava fotografií ve vestibulu Městské 
knihovny na téma:

Bolívie očima lékárníka
„Sny mládí a tajná přání se mohou splnit. 
Jen na ně nesmíme zapomínat… 
Procestoval jsem s přáteli Bolívii, skutečné 
srdce Jižní Ameriky a zemi Indiánů…“
Autor fotografií a textu:  RNDr. Václav Šeda

Hastrmanova komůrka
Výstava výtvarných prací  a výrobků dětí 
z vysokomýtských MŠ, ZŠ, sdružení Bereni-
ka a Dětského domova v Přestavlkách.

Prodejní výstava keramiky
Výstava keramických „hrnečků na dušič-
ky“, které vytvořily děti z Dětského domova 
v Přestavlkách.

Knihovnická amnestie
„Zapomnětliví čtenáři“, kteří včas nevrátili 
vypůjčené knihy, mají šanci na prominutí 
sankčních poplatků. Platnost této akce je 
omezena pouze na Týden knihoven.

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

www. knihovna.myto.cz

Důležité upozornění!
Upozorňujeme čtenáře, že v době od 14. do 
30. října 2005 bude knihovna z technických 
důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Zajímavé tituly z novinek Městské 
knihovny

Naučná literatura

Petr Salava: To byl teda gól

Miroslav Plzák: Tušení o lidské duši

Leoš Šimánek: Nový Zéland

Paul Williams: Originální minizahrádky

Vladimír Birgus: Česká fotografie 20. století

Volker Zähme: Co by děti měly znát

Maria Constantinová: Koktejly

Beletrie

Reggie Nadelsonová: Vlčí máky

Mary Margaret Kayeová: Vzdálené vrcholky 

hor

Philips Vandenberg: Páté evangelium

Jan Kraus: Tak to vidím já 2

Raymond Chandler: Sbohem bu�, lásko 

má

Helen Fieldingová: Bujná fantazie Olivie 

Joulesové

Bedřich Jetelina: Klub Anonymních porušo-

vačů slibů

Literatura pro děti

Ivona Březinová: Neotesánek

Stefanie Zweigová: Rodiče jsou taky lidé

Enid Blytonová: To ti patří, Amélie!

Moje první německá slovíčka

Inger Edelfeldtová: Stíny v zrcadle

AV media

Phill Collins: Love songs

Duran Duran: Greatest

Čechomor: Live

Erasure: Hits!

Radůza: …při mně stůj

Karel Plíhal: Nebe počká
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TOMÁŠ DIBLÍK
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POHLEDY
Výstava obrazů vysokomýtského rodáka, 
oblíbeného malíře vysokomýtské architektu-
ry a autora romantických krajin, nositele Vý-
roční ceny města Vysoké Mýto za rok 2000.
Výstava se koná v rámci cyklu Světy ve spo-
lupráci se společností ECOTEX.
Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň 
Jana Jušky
23. října - 18. listopadu 2005
denně kromě pondělí a úterý 9-12, 13-16 
hodin.
Vernisáž v neděli 23. 10. ve 14 hod.
Hudební vystoupení Jakub Diblík.

Městská galerie

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
vás zve v měsíci říjnu na tyto výstavy a před-
nášky:

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
ve spolupráci s Unií výtvarných umělců 
– Asociací hračka 
připravilo od 4. do 30. října 2005
putovní výstavu s názvem 
KOČKOHRÁTKY
Je připravena přední-
mi českými umělci, je 
plná hraček a herních 
objektů ze dřeva, 
papíru a textilu. Náv-
štěvníci se mohou 
také zabavit omalo-
vánkami, sádrovými 

Regionální muzeum

kočkami k dobarvení a kočičí skládačkou 
origami. Některé z vystavených předmětů 
bude možné i zakoupit.
Výstava bude ukončena slavnostní dernié-
rou v neděli 30. 10. ve 14 hodin. Její sou-
částí bude předání cen výtvarné soutěže pro 
děti s přednáškou emeritního profesora AVU 
v Praze Václava Kubáta o vývoji a tradicích 
české hračky.
Jako doprovodná akce je pro žáky mateř-
ských škol připravena výtvarná soutěž 
„Hračka - kočka, jakou bych si přál“. Dále 
jsou pro naše nejmenší připravena diva-
delní představení žáků Denního centra Be-
renika O pejskovi a kočičce ve dnech 18., 
20. a 25. 10. vždy od 10 hodin v prostorách 
muzea. Věříme, že výstava tedy potěší svou 
hravostí nejen děti, ale i dospělé.

U příležitosti 86. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky vás Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě zve 
ve dnech 10. října až 6. listopadu 2005
na výstavu fotografií

VYSOKOMÝTSKÝ 30. PĚŠÍ PLUK 
NA VÝCHODNÍM SLOVENSKU 
V LETECH 1918 - 1920
Výstava je výběrem více než 70 velkofor-
mátových snímků z rozsáhlého unikátního 
souboru fotografií zachycujícího činnost 30. 
pěšího pluku v době vzniku Českosloven-
ské republiky, zejména pak za jeho působe-

ní na východním Slovensku v roce 1919. Po 
úspěšné prezentaci výstavy na Slovensku 
v loňském roce tak budou mít i návštěvníci 
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Letošní letní tábor naší zá-
kladní školy Javornického, 
který se uskutečnil ve dnech 
12. až 19. srpna,  se odehrá-
val v tajemné Středozemi. 
Více než sto dvacet dětí (tedy 
vlastně hobitů) putovalo po 
stopách malého Bilba Pyt-
líka a třinácti trpaslíků, kteří 
se vydali na cestu za ztrace-
ným pokladem (nechali jsme 
se volně inspirovat knihou 
J. R. R. Tolkiena Hobit). Bě-
hem oněch sedmi dnů jsme 
prožili celou řadu dobrodruž-
ství, přemohli jsme kamenné 
zloby (ale většina hobitích 
rodů zaznamenala těžké 
ztráty, které jen díky čaroděj-
ným lektvarům nebyly trvalé 
– všechny zkamenělé děti 

se podařilo zase oživit),  obří lido i hobitožravé pavouky a také zlé skřety, prošli jsme pustým 
a životu nebezpečným Temným hvozdem. Setkali jsme se s tajemným Glumem, od něhož jsme 
získali části mapy. A nakonec jsme  dorazili až na úpatí Osamělé hory Erebor. Zde byl ukrytý 
poklad krále trpaslíků Thráina, střežený drakem Šmakem. Ten byl po delší nervy drásající bitvě  
udolán, zlatá dračí vejce ukořistěna, donesena do Hobitína a tam zkonzumována (ukázalo se 
totiž, že pod třpytivou slupkou se skrývá čokoláda a dokonce i malé překvapení). Průvodci 
a rádci na našich cestách nám byli elfové a čaroděj Gandalf.

vysokomýtského muzea příležitost posoudit 
unikátnost fotografického materiálu, který 
výjimečným způsobem mapuje jednu vý-
znamnou etapu dějin vysokomýtského 30. 
pěšího pluku.
V úterý dne 25. října v 18 hodin vystou-
pí v Regionálním muzeu se stejnojmennou 
přednáškou Jiří Junek, ve které poslucha-
če seznámí nejenom s bojovými akcemi 
30. pěšího pluku na Slovensku v roce 1919, 
ale například i s všedním životem českého 
vojáka ve východní části, tehdy nově vzniklé 
republiky.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Vás 
při příležitosti 86. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky zve na říjnový přednáško-
vý cyklus pracovníků Úřadu dokumentace 
a vyšetřování zločinů komunismu s tématy:

“SMRT JANA MASARYKA”,
“PŘÍPAD BRATŘÍ MAŠÍNŮ”
a “KDO BYL SPOLUPRACOVNÍK” 
které posluchačům několika případy připo-
menou období Československé republiky
v letech 1948 – 1989.  Přednášky se budou 
konat ve dnech 6., 13. a 20. října 2005 od 
18 hodin v prostorách muzea.

Školy
Letní tábor ZŠ Javornického
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Zahájení školního roku sportem
Letošní školní rok jsme zahájili sportovně. 1. září jsme sice děti slavnostně přivítali ve třídách, ale 
hned druhý den (2. září) žáci naší školy sehráli několik přátelských utkání se žáky ZŠ Javornická. 
Zasportoval si I. i II. stupeň, ale i učitelé, kteří se utkali ve volejbale se zaměstnanci Městského 

úřadu Vysoké Mýto. Sportem jsme tak pokřtili 
sportoviště, které je součástí nově vybudované-
ho školního areálu. O dostavbu celého objektu 
se nemalou měrou zasloužil také pan ministr 
pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek, kterému 
se podařilo zajistit finance na dokončení celého 
areálu. Jakožto bývalý učitel si při své návště-
vě 1. září se zájmem prohlédl prostory celého 
školního areálu. Ve třídách nadšeně prohlížel 
výzdobu a zavzpomínal na svou profesi učitele. 
Závěrem jeho návštěvy byla beseda s učiteli, 
kde jim popřál pevné zdraví a mnoho úspěchů 
v nastávajícím školním roce.
Zahájili jsme tak další školní rok v nové budově, 

těšíme se z přilehlých prostor a celého školního areálu. Pokud počasí dovolí, snažíme se plně 
využívat celé sportoviště. Chystáme též sportovní den pro vysokomýtské mateřské školy.
Také v letošním školním roce nás čekají již tradiční dny otevřených dveří: 3. října, 1. listopa-

du, 7. prosince, 16. února a 7. dubna. Srdečně 
zveme všechny, nejen rodiče našich žáků! Dále 
chystáme jako každým rokem dětský karneval, 
tentokrát již 8. ledna 2006, rovněž všechny sr-
dečně zveme. Školní rok bude opět plný nejrůz-
nějších programů a aktivit, na které se již všichni 
těšíme a které budou naši žáci jistě prezentovat 
ve svém školním časopise Kukátko. Tento ča-
sopis bude, tak jako v loňském školním roce, 
k nahlédnutí na obvyklých místech (městská 
knihovna, dětské lékařské středisko, informační 
centrum města).

Mgr. Milena Hunalová, zástupce ředitele

Základní škola Jiráskova

vás zve na 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Poskytneme vám informace o studiu, dozvíte se, jaké uplatnění mají naši absol-
venti, jak připravujeme na státní maturitu, seznámíme vás s výukou jazyků, pro-
hlédnete si prostory školy a dostanete od nás také malé firemní dárky. 
17. 10., 21. 11., 5. 12. 2005 a 9. 1. 2006
V uvedené dny od 8 do 17 hodin. Po telefonické domluvě nás můžete navštívit kdykoliv.
Tel: 465 423 049,  603 532 953, www.sspos.myto.cz

Soukromá střední podnikatelská škola s. r. o.
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bez kterých by činnost tohoto zařízení nebyla 
možná. Děkujeme touto cestou všem sou-
časným i minulým spolupracovníkům za čas, 
který nezištně věnují vysokomýtským dětem, 
a dále našim členům a příznivcům za jejich 
náklonnost.
Hlavní náplní činnosti DDM jsou kromě pravi-
delných schůzek dětí v zájmových kroužcích 
i příležitostné akce pro širokou veřejnost. Je 
to tradiční Čertování  a Čarobabí, Den dětí, 
Večer světel, Drakiáda, Karneval Rio de Mej-
to, pochody okolím Vysokého Mýta a mnohé 
další.

Pracovnice DDM Mikádo

Kroužky
Předškolní a ml. školní děti: Barvínek, Mu-
zika, Klubíčko.
Pro ostatní: Výtvarný, Kytara k táboráku, 
Němčina, Jezdectví, Praktická dívka, Dračí 
doupě a Klub sportovního rybolovu.

20 LET DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE 
MIKÁDO
V říjnu tohoto roku oslaví Dům dětí a mláde-
že Mikádo 20. výročí svého založení. I když 
nepatří k nejstarším zařízením svého druhu, 
mělo veliké štěstí, že přežilo revoluční roky. 
A díky lidem, kteří k jeho potřebnosti v době 
přerodu z Domu pionýrů měli co říct, nabízí 
dodnes své služby všem malým i velkým zá-
jemcům z Vysokého Mýta i okolí. Za dvacet 
let prošlo jeho klubovnami tisíce dětí. Mnozí z 
prvních členů sem již vodí své děti a koloběh 
pokračuje. 
K chodu Domu dětí neodmyslitelně patří po-
četná skupina externích spolupracovníků, 
vedoucích kroužků a dalších dobrovolníků, 

DDM Mikádo

Prvního října uplyne 60 let od založení Základní umělecké školy Vysoké Mýto.
Toto významné kulaté výročí mne vede k zamyšlení a k zavzpomínání na má dětská léta, kdy 
jsem s touto školou prožívala její těžké začátky. Mohu tedy velmi dobře porovnat, jakým ohrom-
ným vývojem škola prošla.
Hned v  říjnu roku 1945 jsem se stala žákyní tehdejší Městské hudební školy a byla jsem při-
dělena paní učitelce Emě Saxové. Pamatuji se, že jsem chodila na hodiny klavíru do tehdy 
Měš	anské školy v Jungmannových sadech, do třídy, kde se dopoledne vyučovalo. Později 
byla paní učitelka nucena učit ve svém bytě. Ostatní učitelé též nouzově vyučovali, kde se dalo. 
Rytmiku, kam jsem také docházela, vedla paní učitelka Melšová v sále „Na střelnici“ u Pražské 
brány. Koncerty Městské hudební školy se konaly v sále u Lyry a později občas i v Šemberově 
divadle. Výtvarné a dramatické výchově se tehdy ještě nevyučovalo.
Přes své obtížné začátky dávala tato škola žákům dobré základy. Po jejím absolvování jsem se 
bez problémů dostala na pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde jsem vystudova-
la hudební výchovu a klavír. Hudba se mi pak stala nejen povoláním, ale i koníčkem a součástí 
mého života. Když dnes procházím tou krásnou, ohromnou školou, plnou usměvavých dětí, 
kterou Vysokému Mýtu mohou závidět leckteré ZUŠ v republice a ve které se konají krajské 
i ústřední soutěže žáků ZUŠ, ale i mezinárodní houslové kurzy, mám opravdu hřejivý pocit a 
obdivuji práci ředitelství, pedagogického sboru i Městského úřadu, který se vždy snaží škole 
pomáhat.
Přeji škole do dalších let mnoho úspěchů a hodně dobrých, nadšených žáků.

Mgr. Zdeňka Vedralová      

Základní  umělecká škola  ve spolupráci s městem Vysoké Mýto pořádá při příležitosti  DNE  
STROMŮ koncert  písničkáře, harmonikáře VÁCLAVA KOUBKA. Koncert se uskuteční   25. 10.  
2005 v 19.00 v sále Základní umělecké školy  ve Vysokém Mýtě.  Vstupenky lze zakoupit  od 
3. 10. 2005 na Městském úřadě, odboru životního prostředí,  III. patro, č. dveří 302. Jed-
notné vstupné 100 Kč.

ZUŠ slaví 60. narozeniny
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Po roce vás opět zveme na 

DEN VYSOKOMÝTSKÝCH 
VARHAN
9. října 2005
11.00 hod.  
Kostel Církve československé husitské,
na varhany hraje Jakub Stratílek.

15.30 hod.  
kostel Československé církve evangelické
Přednáška o historii varhan

16.00 hod. 
kostel Českobratrské církve evangelické
Koncert 
(na nově opravených varhanách)
hraje Bc. Jan Fajfr

19.00 hod. 
chrám sv. Vavřince
Závěrečný koncert
na varhany hraje Bc. Jan Fajfr a Jakub Stratí-
lek.
Vstupné dobrovolné, srdečně zveme.

Dne 23. 10. 2005 se v chrámu sv. Vavřince 
uskuteční 

KONCERT KŘESŤANSKÝCH PÍS-
NÍ A SPIRITUÁLŮ. 
Učinkují manželé Radovi z Prahy.

Skautské středisko Lejsek Vysoké Mýto vás 
zve na besedu z cyklu

POVÍDÁNÍ O ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍ PŘI ČAJI  
V pondělí  17. 10. 2005 v 17.00 hodin ve 
skautské klubovně u Zvonice. Povídat o tom, 
co jíme a  o ekologickém zemědělství bude ing. 
Jarmila Chladová, která stála u začátků SVAZU 
PRO BIO.
Přij�te ochutnat, že zdravé věci mohou být 
i dobré. 

Skautské středisko Lejsek se účastní již 
druhého ročníku veřejné sbírky na pomoc 
rozvoje vzdělanosti v Etiopii

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE

V prvním ročníku jsme vybrali 1 206 000 Kč 
a postavili v Etiopii školu pro 160 kluků a ho-
lek. 
Díky prvnímu ročníku sbírky se od září bude 
moci učit 160 etiopských kluků a holek v po-
dobných třídách a s potřebnými pomůckami 
tak, jak je to pro nás naprostou samozřejmostí. 
Pro ně ale do té doby byla šancí na základní 

Skautské středisko Lejsek

Církve

Program Mikáda na říjen:

Úterý 18. 10. 2005
DRAKIÁDA
Sraz v 16.00 hodin na louce za sídlištěm 
Družba.
Startovné 20 Kč na draka, soutěž o nejlépe 
létajícího draka a další.
Uskuteční se pouze za pěkného počasí.

Pondělí 24. 10. 2005
VEČER SVĚTEL
Tradiční setkání na náměstí Přemysla Ota-
kara II. Průvod s lampiony a ohňostrojem.
Začátek je v 18.00 hodin.

26.10 – 28.10. 2005
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
VE VRANICÍCH
Tři dny plné her a zábavy v krásné podzimní 
přírodě Toulovcových maštalí.

Od října bude zdarma otevřeno veřejné 
internetové místo.

vzdělání jen provizorní hliněná budova, kde se 
jich na zemi tísnilo šedesát. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM MINULÝ ROK 
PŘISPĚLI!
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NÁVŠTĚVA HASIČŮ Z KORBACHU
Další setkání dobrovolných hasičů z Vysokého 
Mýta a Korbachu se uskutečnilo od 18. do 21. srp-
na ve Vysokém Mýtě. Přivítali jsme 37 členů  hasičů 
a jejich rodin. 
V pátek 19. srpna jsme pro naše hosty připravili ex-
kurzi do Karosy, která proběhla s velkým zájmem 
i díky hasičům z Karosy, kteří na závěr připravili ma-
lou výstavu své techniky. Odpoledne pak proběh-
lo setkání se starostou a zástupci města. Dalším 
zážitkem byl pro hasiče z Korbachu areál vysoko-
mýtského autodromu, zejména možnost si zajezdit 
v prostoru půjčovny motokár. Hasičský stadion 
také nezůstal stranou zájmu kolegů hasičů.

V sobotu 20. srpna jsme s našimi přáteli navštívili rozhlednu Andrlův Chlum u Ústí nad Orlicí a odpo-
ledne potom pohárovou soutěž dobrovolných hasičů v Brandýse nad Orlicí. Večer proběhlo posezení 
na hasičské stanici. I přes jazykové bariéry návštěva proběhla v přátelském duchu a je plánováno další 
setkání příští rok v Korbachu.

Petr Motl za výbor SDH Vysoké Mýto

vás zve na

SETKÁNÍ S BISKUPEM 
VÁCLAVEM MALÝM
3. 11. 2005 v 17.00 hod. 
bohoslužba v chrámu sv. Vavřince
v 18.00 hod. 
beseda v prostorách ZUŠ.

Svaz dobrovolných hasičů

Připravujeme:
říjen: 
Jan Konzal - přednáška, bližší informace bu-
dou na plakátech.
Listopad – prosinec:
Prof. Jan Sokol a prof. Erazim Kohák – před-
náška.
Akce se konají v ZUŠ.

Česká křes�anská akademie 
Vysoké Mýto
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1. FUTSALOVÁ UMBRO LIGA 
ZAHÁJILA
Vysokomýtský prvoligový oddíl 1. FC Nejzbach 
zahájil nový ročník 2005/2006.

V 1. kole v domácí hale porazil nováčka ze Šum-
perka 5:3.
V dalším kole prohrál v Bílovci s CC Jistebník 3:4 
a ve 3. kole porazil dalšího nováčka SK Kladno 
7:0.

Pozvánka na další domácí zápasy:
30. 9. 2005 ve 20.00 hod. budeme ve šlágru 5. 
kola hostit tým HELAS BRNO
14. 10. 2005 ve 20.00 hod.  
NEJZBACH V. M. „A“ : MEGAS TŘINEC
4. 11. 2005 ve 20.00 hod.    
NEJZBACH V.  M. „A“ : BENAGO PRAHA

Vážení rodiče, milí žáci,
přemýšlíte, pro jakou střední školu se rozhod-
nout po ukončení základní školy?  Nevíte, z ja-
kých studijních nebo učebních oborů si můžete 
vybírat? Na tyto otázky a celou řadu dalších vám 
odpoví 

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL, 
která se koná ve dnech 
12. a 13. října 2005 v pěkném prostředí SOŠ 
a SOU technických oborů Skalka Česká Třebo-
vá. Přehlídku můžete navštívit ve středu 
12. října od 12 do 17 hodin, a ve čtvrtek 
13. října od 8 do 17 hodin.
Na tuto reprezentativní Přehlídku středních škol 
vás zve odbor poradenství Úřadu práce v Ústí 
nad Orlicí.

Úřad práce v Ústí nad Orlicí

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých
zve širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 4. října 2005 
Česká Třebová, Mlýnská 900 (100 m od Malé 
scény)
9.00 – 16.00 hodin.
Prohlídka učeben - výstavka kompenzačních 
pomůcek, jejich předvedení a prodej pro nevi-
domé a zrakově postižené.
Účast přislíbil Tyfloservis Hradec Králové
a Tyflopomůcky Olomouc.
Bližší informace – sekretariát SONS, 
paní Hurtová. Tel.: 465 535 325, 605 320 604.

SONS

POHÁR NÁRODŮ DANONE 2005 
(Lyon, 1. - 5. září)
Výběr ČR ve fotbale dvanáctiletých hráčů do-
sáhl skvělého úspěchu ve francouzském Lyo-
nu, když skončil v poli 32 zemí na skvělém 
4. místě (největší úspěch v této kategorii v histo-
rii). Mužstvo vedl jako jeden z dvojice trenérů Jiří 
Kovařík z Vysokého Mýta a jako hráči se ho mj. 
zúčastnili  i vysokomýtští hráči Kamil Benda, Vra-
tislav Valášek a Nicolas Šumský (nyní už hráč 
AC Monako). Před návštěvou 30 000 diváků do-
sáhlo mužstvo těchto výsledků:

ČR : Německo 1:0 – Benda
  Švýcarsko 0:0
 Čína 2:2 – Falta 2
 Portugalsko 3:0 – Benda, Falta, 
   Černohorský
 Irsko 1:0 – Vaculka 
Semifinále ČR : JAR – 0:2
O 3. místo: ČR : Mexiko - 0:1

Vítězem se stalo Rusko (zvítězilo na penalty 
nad JAR).
Za naším týmem skončila např. mužstva Špa-
nělska, Argentiny, Brazílie, Francie, Německa, 
USA, Japonska, Turecka, Portugalska atd.

Ceny předával známý reprezentant Francie Li-
zarazu a bývalý trenér Liverpolu, nyní Olympi-
que Lyon Houlier.

Sport

11. – 13. 11. 2005
Víkendová výtvarně -  pracovní dílna seznamují-
cí s pletením z africké liány – pediku i vrbového 
proutí, prohlubující již nabyté předchozí zkuše-
nosti. Plést budeme bez formy, tedy z „volné 
ruky“ a budeme hledat a snažit se udržet svůj 
nalezený tvar. Dílna je určena všem, kteří pro-
padli tomuto prastarému řemeslu, a také těm, 
kteří by jej rádi vyzkoušeli. A to i dětem od 10 
let.

Lektorka: Zuzana Kovaříková z košíkářských 
dílen Bohnické léčebny v Praze.

Bližší informace: Dagmar Navrátilová, tel. 
605 929 440, volat po 13. hod.

Pletení  košů
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Dne 5. 10. pro vás OK Orlicko KHK PK připravi-
la seminář na téma

MISTR A VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
– ROLE, POZICE, ÚKOLY
Seminář se uskuteční v Ústí nad Orlicí, předná-
šejícím je paní Leona Matějíčková, specialistka 
na programy pro liniový management. Bližší in-
formace Ing. Jana Studená, 465 536 016.

ŠETŘENÍ POTŘEB TRHU PRÁCE 
A ŠKOLSKÉ SOUSTAVY 
V PARDUBICKÉM KRAJI 
V ROCE 2005
V průběhu března a dubna letošního roku jsme 
požádali na 2500 firem Pardubického kraje 
o vyplnění dotazníku za účelem zpracování stu-
die „Šetření potřeb trhu práce a školské sousta-
vy v Pardubickém kraji v roce 2005“. Návratnost 
a odezva firem nás velmi mile překvapila, a proto 
všem aktivním respondentům touto cestou dě-
kujeme za spolupráci a těšíme se na tu příští. Že 
vyplnění a odeslání dotazníku nebyla zbytečná 
práce, dokazuje zpracovaná studie, kterou je 
možné shlédnout na www.khkpce.cz (sekce No-
vinky) a její kladné hodnocení ze strany objed-
navatele – Krajského úřadu Pardubického kraje. 
Jakékoliv náměty a připomínky ke studii, jakožto 
i podněty na zpracování jiných studií vítáme.

odpovídá na dotazy podnikatelů. 
Informační místo pro podnikatele ve Vysokém 
Mýtě již zodpovědělo několik desítek dotazů 
podnikatelů z Vysokomýtska. Nejčastější do-
tazy patří do oblasti strukturálních fondů EU 
a možností dotací na rozvoj podnikání a do ob-
lasti legislativy a jejich změn. 
Pracovník InMP ve Vysokém Mýtě je připraven 
na vaše dotazy každý čtvrtek od 8.00 do 12.00 
hod. na Městském úřadě (první patro, malá za-
sedací místnost).

Kontakty InMP Vysoké Mýto Tel.: 724 613 930, 
E-mail: CapP@inmp.cz. www.khkpce.cz

Bazén

Otevírací doba:
SBĚRNÉ SUROVINY, Vraclavská ul. 155/II 
Po zavřeno
Út - Pá 8.00 - 12.00 • 13.00 - 16.00 hod.
So 8.00 - 12.00
Vykupují: papír, železo, litina, hliník, mě�, mo-
saz, sklo, olovo (ne autobaterie), zinek, kůže 
domácích zvířat, bavlna.

PRODEJNA HAKU, tř. Českých bratří 352/III
Po - Pá 8.00 - 17.00 hod.
So 8.00 - 11.00 hod.

SBĚRNÉ DVORY
U Kasáren (v ul. Gen. Svatoně) - úterý, pátek
U Benziny (ul. Průmyslová) - středa, sobota
Ulice kpt. Poplera (výjezd na ÚO) - pondělí, 
čtvrtek

Letní čas:
všední dny 14.00 - 18.00 hod.
sobota 8.00 - 12.00 hod.
Zimní čas:
všední dny 13.00 -  17.00 hod.
sobota 8.00 - 12.00 hod.

BAREVNÉ KONTEJNERY: rozmístěny v celém 
městě.

Technické službyInMP ve Vysokém Mýtě
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Volejte Provident 844 555 555.  

Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete.

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných prů-

tahů a formalit vám obchodní zástupce přinese

peníze až domů. Nabídku vám ušije na míru,

takže splátky budou nízké tak, jak potřebujete,

bez skrytých poplatků a obchodní zástupce si

pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

Žákovský oddíl stolního tenisu.
Po prázdninách se opět rozjíždí nová sezóna žá-
kovských a juniorských soutěží. Po přátelských 
utkáních v Holicích a Ústí nad Orlicí zajíždíme 
k prvním mistrovským utkáním krajského pře-
boru družstev. Chlapci 24. 9. do Chrudimi, kde 
změříme síly se Svitavami a Chrudimí. 2. 10. se 
v Litomyšli utkáme s družstvy Litomyšle a Tes-
lou Pardubice „A”. První domácí utkání hrajeme 
doma v Orlovně se Synthesií Pardubice a Ústím 
nad Orlicí od 8 a 11 hodin. Přij�te nás povzbu-
dit a podívat se na úroveň žákovského stolního 
tenisu v kraji.
Dorostenci zahajují okresní soutěž družstev 
v Sudslavi 2.10. a doma se představí až 30. 10. 
s družstvy Zálší a favoritem z Ústí nad Orlicí.
Žáci okresního přeboru zahajují utkáním se Sed-
lecí 25. 9. a 9. 10. přivítáme v Orlovně žáky Sud-
slavi „A” a žáky SKST Vysoké Mýto v městském 
derby.
Společně s DDM Mikádo zahajujeme opět dva 
kroužky stolního tenisu:
- chlapci a dívky nar. 1995 a mladší
- chlapci a dívky nar. 1992 - 1994
Pro veřejnost v žákovských kategoriích uspořá-

Došlo po uzávěrce
Orel

dáme ještě letos dva otevřené turnaje s hodnot-
nými cenami pro nejmladší, mladší i starší žáky 
a žákyně - registrovaní a neregistrovaní zvláš	. 
Bude se jednat o městský přebor 17. 11. od 8.15 
hod. a tradiční Vánoční turnaj 17. 12. rovněž od 
8.15 hodin v Orlovně.
Všichni jsou na naše akce srdečně zváni.
Věříme, že v nových soutěžích budeme dobře 
reprezentovat naši orelskou jednotu i město Vy-
soké Mýto.
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Mezinárodní partnerské dny - podzimní část
Ohlédnutí za ...

Oslavy 110. let Karosy

Foto Aleš Felgr
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Oslavy 110. let Karosy
Ohlédnutí za ...

Foto Aleš Felgr
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